Členské subjekty SOŠV

V Bratislave, 30. marca 2020
SOŠV/18-239/2020

Vážené členské subjekty,

všetci žijeme v týchto dňoch ťažkú dobu – samozrejme, športovú obec nevynímajúc. Celý
športový život je už niekoľko týždňov ochromený. Športové subjekty i samotní športovci doplácajú na
zrušenie súťaží, zatvorenie športovísk a nemožnosť poriadne trénovať. Mnohí jednotlivci aj kluby
v podstate prišli o možnosti príjmov a ich celá existencia je v ohrození.
V tejto ťažkej dobe je ešte oveľa viac, než predtým, dôležité, aby športová obec bola
jednotná a aby sa presadzovali spoločné, nie individuálne záujmy. Teraz je kľúčový záujem celého
športu, aby sme všetci prežili toto kritické obdobie s čo najmenšou ujmou.
Je pochopiteľné, že v súčasnej krízovej situácii sa všetci, ktorí pôsobia v športe – nielen tí
aktuálne najviac ohrození – domáhajú relevantných informácií, ako majú ďalej fungovať, čo sú
povinní dodržiavať, akú pomoc môžu očakávať, atď. Robia to zväčša individuálne, po vlastnej linke.
Obracajú sa predovšetkým na štátne orgány, vrátane Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, ktoré zabezpečuje štátnu starostlivosť o šport. Tieto orgány sú potom nadmerne zahltené
otázkami, pričom pochopiteľne nemajú kapacitu na všetky odpovedať k spokojnosti žiadateľa.
Všetkých nás táto nepredvídateľná situácia zaskočila. V novej situácii musíme hľadať nové
cesty a riešenia. To sa týka aj komunikácie.
Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) ako strešná organizácia slovenského športu sa
v snahe o zavedenie určitého systému do tejto veci obracia na športové subjekty so žiadosťou, aby sa
športové zväzy, kluby, ďalšie organizácie aj športovci so svojimi podnetmi obracali priamo na SOŠV,
nie na štátne orgány.
Potrebujeme utvoriť jeden komunikačný kanál smerom z celého športového hnutia k SOŠV.
Následne SOŠV bude tlmočiť podnety a otázky z hnutia príslušným štátnym orgánom. A po obdržaní
vyjadrení a odpovedí od nich budeme zase komunikovať spätne. A to nielen smerom k samotným
predkladateľom, ale prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov SOŠV aj k celej športovej obci,
aby sa celkove zvýšila jej informovanosť o opatreniach, návrhoch či odporúčaniach štátnych orgánov.
Tento systém „jednokanálovej“ komunikácie oboma smermi považujeme za podstatne
efektívnejší než spôsob, akým komunikácia medzi športovým hnutím a štátom prebieha doteraz.

SOŠV už pracuje na vyvinutí univerzálne používateľnej komunikačnej platformy, ktorý by sme
všetci mohli využívať. Vo chvíli, keď bude plne pripravená a spustená, budeme Vás o tom informovať.
Dovtedy Vás žiadame adresovať Vaše požiadavky či otázky na mailové adresy
sekretariat@olympic.sk .
Ďakujem Vám za pochopenie a spoluprácu vo veci, v ktorej sme sa všetci ocitli na jednej lodi.
Máme spoločný záujem a musíme držať pohromade viac, než kedykoľvek predtým. Verím, že si to
všetci uvedomujeme.
S úctou

