Dnes je potrebné prijímať aj krízové riešenia
ŠPORT ● 22. 4. 2020 ● Slovenský olympijský a športový výbor chce dosiahnuť
otvorenie vnútorných športovísk pre vrcholových športovcov
Vírus SARS-CoV-2 a choroba COVID-19, ktoré v súčasnosti citeľne zasahujú do
ľudských životov, paralyzovali aj svet športu. Väčšina súťaží je pozastavená,
odložená či predčasne ukončená. Všetky športoviská na Slovensku v predošlých
dňoch zívali prázdnotou. Slovenský olympijský a športový výbor po otvorení
vonkajších športovísk chce naďalej spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR i vládou na prijímaní opatrení, ktoré by zmiernili dosah
pandémie na slovenský šport.
Už dnes je isté, že koronavírus výrazne ovplyvní budúcnosť slovenského športu. Po
upokojení pandemickej situácie sa zmenia podmienky v ňom i jeho nastavenie, aj
keď účinok dosahov dnes nevie nikto presne predpovedať. Šport rovnako ako iné
oblasti nášho života nemal pripravený záchranný pás pre podobné udalosti, aké sa
odohrávajú dnes. Už dnes sa diskutuje, ako bude financovaný nielen profesionálny,
ale aj amatérsky šport i bežné pohybové aktivity rodín a mládeže.
AJ MALÝ TRÉNINGOVÝ VÝPADOK OVPLYVNÍ ŠPORTOVCA
Slovensko bola jedna z prvých krajín, ktorá prerušila všetky športové súťaže a
uzavrela športoviská. Až do tohtotýždňového rozhodnutia príslušných orgánov boli
zatvorené vonkajšie i vnútorné športové objekty a nemohli sa v nich pripravovať
nielen amatérski, ale ani vrcholoví športovci. Ešte pred začiatkom opatrení
investovali množstvo energie i času do prípravy a boli pripravení na súťaženie či
pretekanie. Udržať si potrebnú výkonnosť mimo tartanových dráh, plaveckých
bazénov, vodnoslalomárskych kanálov, areálov pre rýchlostnú kanoistiku, tenisových
kurtov, boxerských dvanástich povrazov, stolnotenisových stolov, bez využívania
gymnastických náradí a náčiní, ale aj posilňovacích zariadení v posilňovniach je
takmer nemožné. Športovci prešli do udržiavacieho módu, pripravovali sa doma či v
prírode. Otvorenie vonkajších športovísk mnohým umožní vykonávať riadnu športovú
činnosť, ďalším aspoň čiastočne pomôže. „Každý, kto sa venuje vrcholovému športu,
presne vie, čo znamená tréningový výpadok zavinený aj malým zranením. Slovenský
olympijský a športový výbor sa významne angažoval v aktivitách otvoriť vonkajšie
športoviská. Pokúsime sa dosiahnuť aj otvorenie vnútorných športovísk pre
vrcholových športovcov za splnenia všetkých hygienických, zdravotných i
bezpečnostných štandardov. Najradšej by som však bol, ak by sa vnútorné
športoviská neotvárali vďaka výnimkám, ale z dôvodu, že sa celková situácia zlepšila.
Vtedy by sa k riadnemu športovaniu aj vo vnútorných objektoch mohli vrátiť nielen
vrcholoví športovci, ale aj mládež či rodiny s deťmi,“ hovorí prezident Slovenského
olympijského a športového výboru Anton Siekel.
KRITICKÁ SITUÁCIA AJ PRE TRÉNEROV
Zasiahnuté krízou je celé športové prostredie - športovci, tréneri, inštruktori,
zamestnanci športových organizácií, dobrovoľníci, rozhodcovia, podnikatelia v
športovom prostredí (fitnescentrá, telocvične, maloobchodníci, organizátori podujatí,
marketingové agentúry, výrobcovia športových potrieb a nájomcovia). Šport je
odvetvie so silným ekonomickým dosahom na zamestnanosť a má veľký podiel na
tvorbe hrubého domáceho produktu. Vláda by mala mať záujem o ochranu
pracovných miest v športe. Viacerí zamestnávatelia v športovom prostredí už
naznačujú, že budú musieť prepúšťať či upravovať platy zamestnancov, ale v
budúcnosti aj upravovať činnosť svojich športových zariadení. „Denne sa na nás
obracajú s prosbami o pomoc majitelia plavární, posilňovní, športových hál i iných
športovísk. Táto situácia je však zlá aj pre trénerov a športových odborníkov z našich
klubov i športových zariadení. Práve ich citeľne zasiahla súčasná kríza a ocitli sa bez
príjmov. Oni sú v našom športe kritická skupina, nemôžeme o nich prísť. Vláda
momentálne pripravuje sériu opatrení, ktoré budú kompenzovať výpadky vo
viacerých oblastiach a verím, že šport bude jednou z nich,“ tvrdí Anton Siekel
POMOC ŠPORTOVÝM ZVÄZOM
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Športu by mohlo pomôcť aj uvoľnenie financií, ktoré sú preň určené, ale sú účelovo
viazané. Podľa platnej legislatívy zväzy a štátne športové rozpočtové organizácie
nemôžu presúvať tieto prostriedky svojvoľne z jedného účelu na druhý. „Požadovať
od zväzov plnenie jednotlivých bodov zákona o športe je správne, ale musíme
zareagovať aj na špecifiká dnešnej doby. Oceňujem prístup štátneho tajomníka pre
šport Ivana Husára, ktorý chápe problematiku špecifík športu. Aj on hovorí, že v
terajšej situácii musíme prijímať aj krízové riešenia. Spoločne hľadáme východiská na
pomoc športovým zväzom pri využívaní financií. Nemali by mať úplne voľnú ruku a
presunuté financie použiť na nákup nových áut. Nemôžeme však od nich vyžadovať
ani nesplniteľné veci, ktoré vyplývajú z legislatívy počas normálnej doby,“ myslí si
šéf SOŠV. Už v krátkom čase očakáva aj príslušné legislatívne kroky vo vláde i v
parlamente. Mali by byť jednoznačné a vyriešiť množstvo otázok, ktoré dnes majú
predstavitelia športových zväzov.
Dôležité bude vyriešenie aj otázky financovania športu pre rok 2021. Jedným z
kritérií pre určenie výšky príspevku pre športový zväz zo štátneho rozpočtu sú
výsledky jeho športovcov na vrcholných medzinárodných súťažiach. Tento rok však
mnohé športové odvetvia prídu o veľké podujatia vrátane olympijských hier.
Federáciám by sa následne mohol krátiť športový príspevok, keďže by im chýbali
výsledky. „Presadzujem zmrazenie prostriedkov na základe výsledkov z roka 2019.
Nechceme mať neférové prostredie v športovom svete, neukracovať niekoho len
preto, že koronavírus im zrušil súťaže. Je to však celý komplex opatrení, nechcel by
som vytrhávať len jednu vec. Navzájom sú prepojené. Náš cieľ je jednoznačne
vyrokovať balík opatrení, ktorý by slovenskému športu napriek súčasnej kríze
priniesol väčšiu istotu,“ dodal Anton Siekel.
POMOC PRE TRÉNEROV I ODBORNÍKOV
Dnes sa veľa hovorí o tom, že športovci, najmä z kolektívnych športov, prišli o celý
príjem či časť z neho. Kluby však platili aj trénerov a ďalších športových odborníkov,
ktorí sa dlhé roky venovali športu a dnes zostali úplne bez príjmov. Najmä tréneri
mládeže sa môžu dnes dostať do existenčných problémov. Rovnako aj rôzni
odborníci, ktorí sa starali o prípravu amatérskych i rekreačných športovcov v
plavárňach, posilňovniach či iných zariadeniach. „V Slovenskom olympijskom a
športovom výbore sme uvažovali a diskutovali, ako pomôcť práve trénerom a
športovým odborníkom. Využili sme rezervný fond Nadácie Slovenského
olympijského a športového výboru Pripravení pomáhať a už pripravujeme projekt,
ktorý podá pomocnú ruku práve im. Nehovoríme, že je to koncepčné a systémové
riešenie, ale pre mnohých to môže byť aspoň pomoc pre preklenutie dnešného
obdobia,“ hovorí Anton Siekel.
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