Predkladacia správa
Podľa § 89 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných
ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody,
národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu
zákona.
Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Cieľom návrhu zákona je reakcia na vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením vlády
SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového
stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020, č. 115 z 18. marca 2020, č. 169 z 27. marca
2020 a č. 207 zo 6. apríla 2020 podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území
Slovenskej republiky.
Návrh zákona upravuje na čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu, resp. na čas tejto situácie v súvislosti s ochorením COVID-19






možnosť kolektívnych orgánov športovej organizácie hlasovať v listinnej podobe
s využitím poštových služieb alebo hlasovať prostredníctvom elektronických
prostriedkov a možnosť zasadnutia týchto orgánov prostredníctvom videokonferencie
alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie,
zmenu povinností pri prerokúvaní účtovnej závierky a výročnej správy športovej
organizácie,
zmenu zákonnej lehoty na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu
národného športového zväzu vo vzťahu k spôsobilosti prijímateľa verejných
prostriedkov,
zefektívnenie použitia verejných prostriedkov - príspevku uznanému športu s
prihliadnutím na potrebu zmeny ich alokácie vzhľadom na zníženie počtu
organizovaných športových podujatí a vynútenú zmenu športovej prípravy v súvislosti
s vyhlásenou krízovou situáciou na celom území Slovenskej republiky na viac ako
mesiac.

Na základe uvedených skutočností z dôvodu ohrozenia verejného zdravia je potrebné
podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom
poriadku Národnej rady navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na
skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Návrh na skrátené legislatívne konanie je bez vplyvov. Návrh zákona nepredpokladá
vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy,

vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej
správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

