Vážené dámy, vážení páni,
zákon o športe je v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.
Témy zákona o športe uchopili už aj média a informujú viac či menej presne o navrhovanej právnej
úprave.
Pri komunikáciách a pracovných stretnutiach i z obsahu niektorých príspevkov v tlači je zrejmé, že
problémom nepresností je nedostatočná informovanosť, ktorá sa potom nahrádza domnienkami,
nepresnosťami a názormi, ktoré nie celkom korelujú s obsahom zákona a deformujú jeho obraz v
spoločnosti, čo znehodnocuje prácu ľudí podieľajúcich sa na jeho príprave pre Slovensko a čo je
ešte dôležitejšie vytvára pochybnosti tam, kde by vôbec nemuseli byť, sťažujúc cestu k progresu
Slovenska, ... nielen v oblasti športu.
Rozmýšľame s kolegami o tom ako aktívnejšie zabezpečiť širšiu základnú informovanosť športovej
obce ale aj nezainteresovanej verejnosti a zástupcov médií o obsahu návrhu zákona trochu inak,
ako len čakať, čo sa niekde napíše a či sa správne pochopia súvislosti.
Ten, kto sleduje našu tvorbu/prácu, náš život dlhodobejšie, vie že znalosť športovo-právnej
komunity, ktorá prijala výzvu participovať na príprave návrhu zákona o športe, produkujeme,
publikujeme a zdieľame najmä na stránkach Učenej právnickej spoločnosti www.ucps.sk, v
odvbornom časopise Magister Officiorum www.ucps.sk/magoff a na FB stránke s názvom "Nový
Zákon o športe". Tie však majú pre bežného čitateľa možno až príliš odborný charakter a nemajú
ani taký dosah ako iné printové alebo aj internetové médiá.
Vzhľadom na to, že pracovná supina má zrejme najviac informácií o podobe návrhu zákona,
navrhnutých riešeniach a obsahu konkrétnych ustanovení, budeme preto aktívnejšie komunikovať
odborné príspevky, ktoré vysvetľujú alebo boli podkladom k navrhovanej právnej úprave.
Najhoršie stanoviská a vyjadrenia, obzvlášť tie verejné, ktoré ovplyvňujú veľa ľudí, sú bez
dostatku podstatných informácií.
Vítame informovanú kritiku a aj ju očakávame v záujme čo najlepšieho výsledku.
Aby sme mali možnosť byť v tomto smere zodpovední a korektní budeme Vám informácie k
návrhu zákona o športe posielať formou emailu a budem radi, ak ich prepošlete ďalším, ktorých
máte vo svojom okolí a mohli by pre nich byť zaslané informácie užitočné.
V ankete k zákonu o športe boli respondentmi konštatovené rezervy v znalostnom manažmente
športu, čo sa dá zlepšiť najmä tým, že budeme čítať, zdieľať a rozvíjať znalosť v oblasti športu.
Kto iný za nás to prečíta, pochopí, vysvetlí ak nie my? "Sa to" samo neurobí.
Na záver by som chcel uviesť, že ak si neželáte dostávať tieto informácie k návrhu zákona o športe,
normálne mi to, prosím, napíšte a vylúčim Vás z mail listu.
V prvom príspevku Vám zasielam Otázky a odpovede vypracované na základe pripomienok v
rímci verejných dišpút k návrhu zákona o šport:
http://www.ucps.sk/Verejne_disputy_k_navrhu_zakona_o_sporte_otazky_a_odpovede
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