Futbal: významný sociálno – spoločenský fenomén.
Tento známy výrok Dr. Jozefa Vengloša, uznávanej hráčskej a trénerskej legendy, však v Záhorskej
Bystrici neplatí. V nasledujúcich riadkoch chcem poukázať na významnú spoločenskú funkciu, akú
by mal futbal plniť v každej obci, dedine, meste. Futbal má spájať ľudí, nie rozdeľovať. To sú aj
nedávne slová bývalého reprezentačného trénera Slovenska. To je posolstvo tejto krásnej hry.
V Záhorskej Bystrici však nespája. Rozdeľuje.
Futbal v obci, aby fungoval ku svojmu primárnemu účelu, má podporovať čo najširšie spektrum ľudí,
počnúc najvyšším obecným orgánom – Miestnou časťou, pokračujúc fanúšikmi, priaznivcami,
podporovateľmi, sponzormi, rodičmi, hráčmi, funkcionármi, trénermi, zdravotníkmi, vedúcimi
družstiev, hospodármi, náhodnými návštevníkmi futbalových podujatí.
V Záhorskej Bystrici však futbal ovládla úzka skupinka ľudí, ktorá z nejakého dôvodu nie je ochotná
pochopiť túto existenčnú definíciu zmysluplného fungovania futbalového klubu.
V súčasnej dobe sa už organizovaný klubový futbal bez financií robiť nedá. Náklady sú spojené
s bežnou starostlivosťou a zabezpečením vecí ako je: údržba ihriska a jeho okolia, starostlivosť
o šatne a sociálne zariadenia, vybavenie tréningovými a zápasovými pomôckami, financovanie
súťaží, trénerov, hospodárov, rozhodcov, náklady na energie, logistiku, účtovníctvo, zabezpečenie
občerstvovacej prevádzky, bufetu. Riadiť dnes futbalový oddiel vyžaduje pri súčasných
ekonomických nárokoch nemalý podiel ľudských a finančných zdrojov.
V našej obci však toto opäť neplatí.
Vyvstáva preto základná otázka, prečo? Prečo sa v Záhorskej Bystrici snaží robiť futbal, ktorý má
patriť všetkým a spájať, iba úzky okruh ľudí? Prečo neexistuje transparentný spôsob fungovania
a prevádzkovania všetkých vyššie spomenutých činiteľov? Prečo o futbalových zápasoch, hráčoch,
mládežníckom futbale, súčasných činovníkoch vie iba úzky okruh ľudí, ktorých sa tieto aspekty
priamo dotýkajú? Prečo chýba širšia osveta a spoločenská potreba a absentuje kvalitatívnejšia
informovanosť o futbalovom dianí?
V Záhorskej Bystrici nesporne chýba povedomie širokej verejnosti o hráčoch (reprezentantoch
obce!), počte vekových kategórií, termínoch ligových zápasov a turnajov. Neprevádzkuje sa bufet,
ktorý by mal byť automatickou súčasťou športovo-spoločenských akcií. V neblahej atmosfére a pri
súčasnom informačnom embargu sa ťažko vytvorí väčšia skupinka priaznivcov a fanúšikov, ktorá by
istotne každý druhý víkend na ihrisko rada zavítala. Neexistuje pravá futbalová atmosféra, ktorá
v minulosti bezpochyby panovala.
Sám som ju zažíval ako aktívny hráč. Neboli to síce masové návštevy stoviek ľudí, ale futbal bol
v povedomí ľudí, náhodní okoloidúci s radosťou vkročili do areálu, aby si dali aspoň pivo alebo
limonádu. Treba podotknúť, že v minulých časoch tiež nebolo všetko ideálne a transparentné, či už
po organizačnej alebo finančnej stránke. Ale ako spomenul Ing. Fillo v predchádzajúcom príspevku,
futbal plnil základnú spoločenskú funkciu, pre ktorú sa má robiť, teda má spájať čo najširší okruh
ľudí a nie byť privilégiom len pre pár vyvolených.
Pôvodná iniciatíva novo založeného občianskeho združenia MFC Záhorská Bystrica z roku 2010
bola istotne chvályhodná. Po dvoch rokoch činnosti sa však veci neodvíjajú v súlade s jej
proklamovaním a ani obsahom dokumentu „Koncepcia rozvoja futbalu
v Bratislave - Mestská časť Záhorská Bystrica na obdobie rokov 2010 – 2020“, ktorý bol
vypracovaný vtedajšími predstaviteľmi občianskeho združenia. Jeden z hlavných sponzorov a zopár

ďalších ľudí, ktorí stáli pri zrode občianskeho združenia MFC Záhorská Bystrica však už aktívny v
„bystrickom“ futbale nie sú. Otázka znie opäť rovnako, prečo?
Nebudem citovať jednotlivé body koncepcie, avšak porovnám myšlienky v nej uvedené s reálnym
stavom fungovania za posledný rok a pol, kedy som v klube pôsobil vo funkcii trénera mládeže. Za
všetko hovorí súčasný stav futbalového areálu. Podarili sa síce zrealizovať niektoré progresívne
kroky (napr. rekonštrukcia hracej plochy), avšak ďalšie body súvisiace s modernizáciou areálu ostali
nenaplnené (cvičné ihriská, nová tribúna, lavičky pre náhradníkov,...) Okrem týchto vecí mali byť
vymenovaní zdravotníci, vedúci družstiev, hlavní tréneri a asistenti, mal fungovať letný týždenný
kemp detí, existovať 4 mládežnícke tímy, ...
Všetky tieto veci sú istotne náročné na celkovú organizáciu, čas a finančné zabezpečenie. Avšak ak
s týmito ideami vyšli samotní predstavitelia občianskeho združenia, nech príde na rad vysvetlenie a
analýza, do akej miery sú súčasné podmienky v súlade s koncepciou. Veď aj na základe uvedených
konceptov dostalo občianske združenie formou nájomnej zmluvy právo užívať hraciu plochu na
obdobie 20 rokov za symbolickú sumu. Ak sa neplnia základné body nájomnej zmluvy, nech sa
zodpovedajú otázky prečo to tak nie je. Sú predstavitelia klubu ochotní verejne deklarovať snahu
o súčinnosť pri riešení chýbajúcich nedostatkov ? Existuje vôľa k otvorenej a konštruktívnej diskusii
medzi všetkými zainteresovanými stranami? Mimochodom, vedia futbaloví priaznivci, kto vôbec
tvorí súčasné zastúpenie občianskeho združenia MFC Záhorská Bystrica?
Pri všetkej úcte k pozitívnym veciam, ktoré sa podarili zrealizovať za ostatné dva roky, mi nedá
nepoložiť záverečnú otázku: Načo je takýto futbal v obci a akú funkciu vlastne plní?
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