
     
                

 

 

Bratislava, 2. apríl 2015 
  

POZVÁNKA 
na verejnú dišputu k návrhu zákona o športe  

 

Vážená dáma, vážený pán, vážení priatelia športu, 
 

pracovná skupina poverená tvorbou návrhu zákona o športe dospela do štádia prác, kedy 
považuje za správne i potrebné prediskutovať navrhované riešenia s tými, ktorých každodenného života 
sa nová právna úprava dotkne najviac - so športovcami, športovými odborníkmi, zástupcami športových 
zväzov, klubov a iných športových organizácií, zástupcami podnikateľského sektora i orgánov verejnej 
správy (štát, VÚC, obce). 

 

Za tým účelom sme v spolupráci s občianskym združením Učená právnická spoločnosť a jej 
partnermi pripravili sériu troch prezentácii spojených s diskusiou k návrhu zákona o športe:  
1. 22. apríla 2015 o 9.00 h (prezentácia od 8.00 h) - DOUBLETREE BY HILTON HOTEL BRATISLAVA, 

Trnavská cesta 27/A, Bratislava, 
2. 29. apríla 2015 o 9.00 h (prezentácia od 8.00 h) - KULTURPARK KOŠICE, Kukučínova 2, Košice, 
3. 06. mája 2015 o 9.00 h (prezentácia od 8.00 h) - HOTEL LUNA, Nám. Matice slovenskej 2, Žiar nad 

Hronom. 
 

V prvom/rannom bloku odprezentujú členovia pracovnej skupiny najpodstatnejšie zmeny 
v procesoch riadenia, správy, financovania a kontroly slovenského športu. 

 

V druhom/popoludňajšom bloku budú v rámci odborného panelu členovia pracovnej skupiny, 
špecialisti z mikrotímov a konzultanti diskutovať o otázkach a pripomienkach účastníkov diskusie. 

 

Podujatie je organizované ako nekomerčné podujatie s čiastočnou podporou z dotácie od 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na pokrytie nákladov podujatia sa 
očakáva od účastníkov dišputy príspevok vo výške 20,- eur. 

 

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa verejných dišpút (vrátane informácií o možnosti 
prihlásenia) a návrh zákona o športe budú sprístupnené 3 dni pred konaním podujatia na stránke 
www.ucps.sk a na facebook stránke nového zákona o športe. 

 

S ohľadom na predpokladaný záujem o podujatie by sme privítali, ak by ste Vašu účasť potvrdili 
prihlásením sa cez prihlasovací modul na stránke www.ucps.sk/podujatia: 
1. do 13. apríla 2015 na prvé podujatie, 
2. do 20. apríla 2015 na druhé podujatie a 
3. do 27. apríla 2015 na tretie podujatie. 

 

Kontaktnou osobou podujatia za UčPS je pán Igor Šumichrast, email: sumichrast@ucps.sk, 
tel.: +421 904 961 949. 

 
 

S úctou, 
 

členovia pracovnej skupiny, UčPS a partneri. 

http://www.ucps.sk/clanok--2047/Novy_zakon_o_sporte.html
https://www.facebook.com/zakonosporte?fref=ts
http://www.ucps.sk/podujatia
mailto:sumichrast@ucps.sk

