Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z.,
zákona č. 310/2019 Z. z. a zákona č. 6/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 101a
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu
(1) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
na celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“) môžu kolektívne
orgány športovej organizácie používať hlasovanie v listinnej podobe s využitím
poštových služieb alebo hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov
alebo umožniť zasadnutie takéhoto orgánu prostredníctvom videokonferencie alebo
iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie, aj keď to nevyplýva z
ich vnútorných predpisov alebo stanov.
(2) V čase krízovej situácie môže športová organizácia uložiť a zverejniť svoju výročnú
správu do registra účtovných závierok aj bez predchádzajúceho prerokovania
najvyšším orgánom športovej organizácie. Najvyšší orgán športovej organizácie
prerokuje výročnú správu do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca
po skončení krízovej situácie.
(3) Ak športovej organizácii vznikne povinnosť zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra v
čase krízovej situácie a technické podmienky neumožňujú zriadiť a obsadiť funkciu
kontrolóra počas krízovej situácie, povinnosť sa považuje za splnenú, ak športová
organizácia túto funkciu zriadi a obsadí do uplynutia posledného dňa tretieho
kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.

(4) Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa na účely § 67 ods. 3 písm. f)
považuje za zachovanú, ak
a) posledný deň lehoty na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu
národného športového zväzu pripadol na obdobie krízovej situácie alebo na
obdobie jedného mesiaca odo dňa jej skončenia a
b) riadne zasadnutie najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa
uskutoční do troch mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie.
(5) V kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30
dní, sa ustanovenia podľa § 69 ods. 4 nepoužijú; ustanovenia zmluvy o poskytnutí
príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa
§ 69 ods. 4, sa v príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať.
(6) Výdavky podľa § 69 ods. 5 nesmú v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená
krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, prekročiť 20 % z ročných príjmov národného
športového zväzu z príspevku uznanému športu; ustanovenia zmluvy o poskytnutí
príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa
§ 69 ods. 5, sa v príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať.“.
2. Za § 106d sa vkladá § 106e, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 106e
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1) Ministerstvo školstva v rokoch 2020 a 2021 nevydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia,
ak národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku
a) nemal 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri
fyzických osôb v športe, alebo
b) neorganizoval celoštátnu súťaž dospelých alebo celoštátnu súťaž mládeže.
(2) Pri výpočte príspevku uznanému športu na rok 2021 sa použijú vypočítané podiely
uznaných športov na rok 2020.
(3) Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo
vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2023 sa
zohľadnia váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a
zmiešanú kategóriu použité pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2022.
(4) Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu
športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému
športovcovi v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku
2021.”.
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Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
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