Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na skrátené legislatívne konanie 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

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Charakter predkladaného materiálu

Materiál nelegislatívnej povahy
 Materiál legislatívnej povahy



Termín začiatku a ukončenia PPK

Transpozícia práva EÚ

Začiatok: ..
Ukončenie: ..

Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády máj 2020
SR*
2. Definícia problému
Vyhlásený núdzový stav a mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 obmedzila činnosť
športových organizácií, ktorých následkom je nemožnosť plnenia niektorých ustanovení zákona č. 440/2015
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez ich zavinenia. Následkom
porušenia predmetných ustanovení športovými organizáciami by mohla byť aj strata spôsobilosti prijímateľa
verejných prostriedkov ex lege, čo negatívne ovplyvní financovanie športu.

3. Ciele a výsledný stav
Návrh upravuje okruhy riešení v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu (ďalej len krízový stav), ktorý obmedzuje činnosť športových organizácií a môže zapríčiniť
nemožnosť plnenia niektorých ustanovení zákona, a to bez zavinenia športovou organizáciou. Navrhovaná právna
úprava sa zameriava najmä na činnosť orgánov športových organizácii počas krízového stavu, zefektívnenie
použitia verejných a súkromných finančných prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou a
spôsobilosťou športových organizácií a fyzických osôb byť prijímateľom verejných prostriedkov, ktorú by mohla
negatívne ovplyvniť vyhlásená krízová situácia.

4. Dotknuté subjekty
Športové organizácie, športové zväzy, športovci, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej
republiky

5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie právneho predpisu, ktoré by mohlo znamenať
nezavinenú stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov viacerých športových organizácií, čo by
negatívne ovplyvnilo financovanie športu.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
 Áno
 Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné

8. Preskúmanie účelnosti**
Bezpredmetné

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu
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10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa
Branislav Mráz, odbor ekonomických činností v športe, branislav.mraz@minedu.sk
Andrea Strmenská, odbor legislatívy, andrea.strmenska@minedu.sk

12. Zdroje

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
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