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Úvod  
 

 

Rok 2012 bol rokom predčasných parlamentný volieb. Predloţená výročná správa stručne 

sumarizuje  činnosť Národnej rady SR a nadväzujúce sluţby, ktoré jej poskytuje Kancelária NR 

SR, aj s finančným vyjadrením. Predmetný materiál, ktorý spracúva Kancelária NR SR od r. 2003, 

má za cieľ umoţniť orientáciu verejnosti o práci zákonodarného zboru a zhodnotiť efektívnosť 

jeho činnosti za rok 2012.  

Je potrebné uviesť, ţe v tomto roku nielenţe skončilo V. volebné obdobie, ale tento rok bol 

prvým rokom VI. volebného obdobia. Z tohto dôvodu sa výročná správa venuje problémom 

činnosti Národnej rady Slovenskej republiky nielen za celý rok, ale v určitých častiach reaguje na 

jednotlivé otázky i z pohľadu končiaceho sa V. volebného obdobia, ako aj začínajúceho sa VI. 

volebného obdobia. 
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1. Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky  

 

V súlade s ústavným zákonom č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej 

rady Slovenskej republiky sa V. volebné obdobie Národnej rady SR skončilo 10. marca 2012 

dňom volieb do Národnej rady SR. 

 

Prehľad o počte členov poslaneckých klubov za V. volebné obdobie Národnej rady 

Slovenskej republiky  

  

Klub 

Stav k 4. 7. 2010 Stav k 10. 3. 2012 

Predseda Počet Predseda Počet 

Klub poslancov NR SR za SMER–SD  Pavol Paška 62 Pavol Paška 62 

Klub poslancov NR SR za SDKÚ–DS  Jozef Mikuš 28 Jozef Mikuš 28 

Klub poslancov NR SR za SaS  Richard Sulík 22 Jozef Kollár 18 

Klub poslancov NR SR za KDH Pavol Hrušovský 15 Pavol Hrušovský 14 

Klub poslancov NR SR za MOST–HÍD László Solymos  14 László Solymos 14 

Klub poslancov NR SR za SNS Rafael Rafaj 9 Rafael Rafaj 7 

Poslanci, ktorí neboli členmi poslaneckého 

klubu 
- 0 - 7 

 

1.1 Zloţenie Národnej rady Slovenskej republiky v VI. volebnom období 
 

Na základe výsledkov volieb do Národnej rady SR, konaných 10. marca 2012, je zloţenie 

Národnej rady SR v VI. volebnom období nasledovné: 

 

Politický subjekt Výsledky volieb v % Počet poslancov v NR SR Podiel NR SR v % 

SMER – SD 44,41 83 55,33 

KDH 8,82 16 10,67 

OĽaNO 8,55 16 10,67 

MOST – HÍD 6,89 13 8,67 

SDKÚ – DS 6,09 11 7,33 

SaS 5,88 11 7,33 

Spolu - 150 - 
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Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR 4. apríla 2012 bol za predsedu Národnej rady 

SR zvolený Pavol Paška a za podpredsedov Národnej rady SR boli zvolení Jana Laššáková, 

Renáta Zmajkovičová, Ján Figeľ a Erika Jurinová.   

 

Zmeny v poslaneckom zbore po voľbách 10. marca 2012: 

 Na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady SR Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, 

Mareka Maďariča, Jána Počiatka, Dušana Čaploviča, Petra Kaţimíra, Ľubomíra Jahnátka, Jána 

Richtera, Petra Ţigu, Martina Glváča, ktorí boli vymenovaní za predsedu vlády SR a členov 

vlády SR, nastúpili náhradníci: Viliam Holeva, Ľuboš Blaha, Viera Mazúrová, Milan Halúz, 

Ján Babič, Rastislav Čepák, Peter Fitz, Viera Kučerová, Štefan Hreha a Jozef Jeţík. Sľub 

poslanca zloţili na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR 4. apríla 2012. 

 Na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady SR Igora Federiča, ktorý bol vymenovaný 

za vedúceho Úradu vlády SR a Pavla Pavlisa, Jozefa Bučeka, Jozefa Buriana, Petra 

Pellegriniho, Branislava Ondruša, Mariána Saloňa, ktorí boli vymenovaní za štátnych 

tajomníkov ministerstiev Slovenskej republiky, nastúpili náhradníci: Štefan Gašparovič, 

Antonín Cicoň, Vladislav Petráš, Eva Hufková, Peter Gaţi, Zoltán Daniš a Viera Šedivcová. 

Sľub poslanca zloţili na 2. schôdzi Národnej rady SR 2. mája 2012.  

 Poslanec Viktor Stromček sa 13. apríla 2012 vzdal mandátu poslanca, na jeho zaniknutý 

mandát nastúpil 17. apríla 2012 poslanec Ľuboš Blaha a na neuplatňovaný mandát poslanca 

Roberta Kaliňáka nastúpil náhradník Peter Náhlik, ktorý sľub poslanca zloţil na 2. schôdzi 

Národnej rady SR 2. mája 2012.  

 Mandát poslanca Národnej rady SR Ľubomíra Váţneho sa stal neuplatňovaný po jeho 

vymenovaní za podpredsedu vlády SR pre investície 26. novembra 2012. Na jeho 

neuplatňovaný mandát nastúpil 27. novembra 2012 náhradník František Petro, ktorý v uvedený 

deň na 11. schôdzi Národnej rady SR zloţil sľub poslanca.  

 

1.1.1 Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v VI. volebnom období 

 

Na ustanovujúcej schôdzi 4. apríla 2012 bolo schválené utvorenie 6 poslaneckých klubov NR SR   

 

Prehľad o počte členov poslaneckých klubov – VI. volebné obdobie Národnej rady SR  

 

Klub 

Stav k 4. 4. 2012 Stav k 31. 12. 2012 

Predseda Počet Predseda Počet 

Klub poslancov NR SR za SMER–SD Jana Laššáková 83 Jana Laššáková 83 

Klub poslancov NR SR za KDH Pavol Hrušovský 16 Pavol Hrušovský 14 

Klub poslancov NR SR za OĽaNO  Jozef Viskupič  16 Jozef Viskupič  15 

Klub poslancov NR SR za MOST–HÍD László Solymos 13 László Solymos 13 

Klub poslancov NR SR za SDKÚ–DS Ľudovít Kaník 11 Lucia Ţitňanská 11 

Klub poslancov NR SR za  SaS Juraj Miškov 11 Juraj Miškov 11 

Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckého 

klubu 
- 0 - 3 
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28. mája 2012 – prestali byť členmi Klubu poslancov Národnej rady SR za 

Kresťanskodemokratické hnutie poslanci Daniel Lipšic a Jana Ţitňanská, 

26. októbra 2012 – prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslanec Alojz Hlina. 

Uvedení poslanci sa nestali členmi iného poslaneckého klubu. 

Predsedníčkou Klubu poslancov Národnej rady SR za Slovenskú demokratickú a kresťanskú 

úniu – Demokratickú stranu sa 27. novembra 2012 stala poslankyňa Lucia Ţitňanská. 

 

Ďalšie zmeny v kluboch poslancov boli spojené so zmenami v poslaneckom zbore. 

 

1.1.2 Výbory Národnej rady Slovenskej republiky v VI. volebnom období 

 

Na ustanovujúcej schôdzi bolo zriadených 19 výborov Národnej rady SR. 

Poslanec Daniel Lipšic vystúpením z Klubu poslancov Národnej rady SR za 

Kresťanskodemokratické hnutie 28. mája 2012 stratil členstvo v Osobitnom kontrolnom výbore 

NR SR na kontrolu činnosti SIS, ako aj funkciu predsedu tohto výboru. Za predsedu Osobitného 

kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS bol na 3. schôdzi Národnej rady SR 19. júna 

2012 zvolený poslanec Pavol Abrhan (KDH). Ostatné zmeny vo výboroch Národnej rady SR boli 

spojené so zmenami v poslaneckom zbore. 

 

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky – prehľad k 31. 12. 2012 

 

Výbor Predseda 

Mandátový a imunitný výbor NR SR Miroslav Číţ (SMER–SD) 

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Miroslav Beblavý (SDKÚ–DS)  

Výbor NR SR pre európske záleţitosti Ľuboš Blaha (SMER–SD) 

Ústavnoprávny výbor NR SR Róbert Madej (SMER–SD) 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet  Daniel Duchoň (SMER–SD) 

Výbor NR SR pre hospodárske záleţitosti 
Ján Hudacký (KDH) 

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie  Mikuláš Huba (OĽaNO) 

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Choma (SMER–SD) 

Výbor NR SR pre sociálne veci   Ján Podmanický (SMER–SD) 

Výbor NR SR pre zdravotníctvo Richard Raši (SMER–SD) 

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Baška (SMER–SD) 

Zahraničný výbor NR SR František Šebej (MOST–HÍD) 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládeţ a šport  Mojmír Mamojka (SMER–SD) 
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Výbor NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (SMER–SD)  

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny  Rudolf Chmel (MOST–HÍD) 

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ Martin Fecko (OĽaNO) 

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS Pavol Abrhan (KDH) 

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského 

spravodajstva 
Martin Fedor (SDKÚ–DS) 

Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ  Gábor Gál (MOST–HÍD) 

 

 

1.2 Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. a  VI. volebné obdobie) 

 

a) V V. volebnom období v roku 2012 sa konali 2 schôdze Národnej rady SR 

(28. a 29. schôdza), ktoré trvali spolu 8 kalendárnych dní.  

b) Od začiatku VI. volebného obdobia do konca roka 2012 bolo zvolaných 12 schôdzí Národnej 

rady SR, ktoré trvali spolu 74 kalendárnych dní. Ustanovujúca schôdza sa konala 4. apríla 

2012, na ktorej 150 novozvolených poslancov zloţilo ústavou predpísaný sľub. Na 2. schôdzi 

Národnej rady SR predseda vlády SR Robert Fico predloţil Národnej rade SR Programové 

vyhlásenie vlády SR so ţiadosťou o vyslovenie dôvery vláde SR, za ktoré zahlasovalo 82 

poslancov zo 145 prítomných poslancov. Proti hlasovalo 53 poslancov, hlasovania sa zdrţalo 8 

poslancov a nehlasovali 2 poslanci. Na oboch týchto schôdzach bol prítomný aj prezident SR 

Ivan Gašparovič. 

 

V uvedenom období boli 3 schôdze zvolané na základe ţiadosti skupiny poslancov, ktorých 

programom bolo: 

9. schôdza NR SR  - prijatie uznesenia Národnej rady SR k prehlbujúcemu sa stavu 

zniţovania dôveryhodnosti justície na Slovensku a k opatreniam 

vedúcim k vytváraniu predpokladov a podmienok na skutočné 

zvyšovanie jej dôveryhodnosti (návrh programu nebol schválený), 

10. schôdza NR SR  

 

12. schôdza NR SR 

 

- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Tomášovi Borecovi, 

poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti SR (Národná 

rada SR nebola schopná sa uznášať), 

 

- prijatie uznesenia Národnej rady SR k nepriaznivému stavu 

školstva na Slovensku v kontexte prebiehajúcich udalostí 

a o konkrétnych krokoch vlády na riešenie tohto nepriaznivého 

stavu(Uznesenie č. 374 z 13. decembra 2012). 
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1.3. Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej 

republiky 
 

1.3.1 Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (V. a VI. volebné obdobie) 

 

Všeobecný štatistický prehľad 

a) Národnej rade SR bolo v V. volebnom období v roku 2012 (28. – 29. Schôdza) predloţených 

celkovo 5 návrhov zákonov, ktoré predloţila vláda SR. Národná rada SR v roku 2012 schválila 

17 návrhov zákonov, vrátane tých návrhov, ktoré boli predloţené v roku 2011, z ktorých 10 

bolo vládnych a 7 poslaneckých. V skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada SR 

2 návrhy zákonov.  

b) V VI. volebnom období v roku 2012 bolo Národnej rade SR predloţených celkom 196 návrhov 

zákonov, z toho 80 predloţila vláda, 114 poslanci NR SR a 2 návrhy zákonov predloţili 

výbory, a to Mandátový a imunitný výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet. NR 

SR, za uvedené obdobie schválila 83 návrhov zákonov, z nich 66 predloţila vláda SR, 16 

poslanci NR SR a 1 výbor pre financie a rozpočet. V skrátenom legislatívnom konaní bolo 

schválených 9 návrhov zákonov. 

V roku 2012 sa skončilo V. volebné obdobie a začalo sa VI. volebné obdobie Národnej rady 

Slovenskej republiky, čo sa odrazilo i na mnoţstve prijímanej legislatívy. 

 

V VI. volebnom období v roku 2012 (1.- 12. schôdza) bolo Národnej rade Slovenskej 

republiky predloţených celkovo 196 návrhov zákonov, z toho 80 návrhov  predloţila vláda SR, 

114 návrhov poslanci a 2 návrhy boli predloţené výbormi Národnej rady Slovenskej republiky.  

Národná rada SR  schválila 83 návrhov zákonov, z ktorých 66 bolo vládnych, 16 poslaneckých a 1 

návrh zákona bol predloţený výborom Národnej rady SR. V skrátenom legislatívnom konaní 

schválila Národná rada SR 9 návrhov zákonov.  

 

Prehľad najdôleţitejších ústavných zákonov a zákonov v r. 2012 

V roku 2012 schválila Národná rada SR  ústavný zákon č. 232/2012 Z. z., ktorým sa mení 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý zmenil 

súčasnú ústavnú úpravu trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady SR; zmena spočíva 

v zrušení súhlasu Národnej rady SR s trestným stíhaním poslancov; Národná rada SR dáva súhlas 

na vzatie poslanca do väzby. Národná rada SR schválila ďalej zákon č. 79/2012 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, ktorý rozšíril pôsobnosť zákona 

o priestupkoch o postihovanie konania, ktoré javí znaky priestupku, aj v prípadoch, ak je 

podozrenie, ţe sa takého konania mal alebo mohol dopustiť ústavný činiteľ. Zákon č. 236/2012 Z. 

z., ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov novelizoval svojím čl. III zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 

v súvislosti so zrušením trestnoprávnej imunity poslancov. Zákonom č. 330/2012 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom 

poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa v záujme 

vyváţenia postavenia jednotlivých poslaneckých klubov v Národnej rade SR rozšírila pôsobnosť 

predsedu Národnej rady SR o oprávnenie „nahradiť“ pri podávaní návrhov tri, resp. dva 

poslanecké kluby v prípadoch, keď podľa rokovacieho poriadku má oprávnenie podať návrh tento 

počet  poslaneckých klubov.  

V oblasti  verejných financií schválila Národná rada SR niekoľko zákonov, a to zákon č. 
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296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov, 

ktorý upravuje niektoré práva a povinnosti Slovenskej republiky v medzinárodnej finančnej 

organizácii, ktorou je Európsky mechanizmus pre stabilitu, ako i jeden z najdôleţitejších, a to  

zákon č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013.  

V oblasti vzdelávania bol prijatý zákon č.  396/2012 Z. z.  o Fonde na podporu 

vzdelávania a zákon č. 324/2012 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony.  
 Medzi najdôleţitejšie zákony schválené v roku 2012 Národnou radou SR v hospodárskej 

oblasti patria hlavne zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý vznikol z dôvodu transpozície tzv. 3. energetického balíčka, ktorého legislatívne 

podmienky sú obsiahnuté v dvoch smerniciach a troch nariadeniach a taktieţ zákon č. 250/2012 

Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý reprezentuje rozsiahlu legislatívnu úpravu 

vzhľadom k aplikačnej praxi a jeho prijatie nadväzuje na významné koncepčné zmeny súvisiace 

s tzv. 3. energetickým balíčkom a návrhom nového zákona o energetike.  

 Prijatím zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii 

organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manaţérstvo a audit a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov sa zabezpečilo vykonávanie Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1221/2009 z  25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme 

Spoločenstva pre environmentálne manaţérstvo a audit (EMAS) v podmienkach SR.  Zákon č. 

447/2012 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne 

ţijúcich ţivočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony  implementuje niektoré ustanovenia predpisov Európskej únie v oblasti regulácie obchodu 

s exemplármi voľne ţijúcich ţivočíchov a rastlín; ďalším dôvodom novelizácie zákona bola 

nevyhnutnosť odstránenia vecných a legislatívnych nedostatkov, ktoré boli preukázané 

v aplikačnej praxi orgánov štátnej správy alebo ktoré vznikli nedostatkami v legislatívnom 

postupe pri predchádzajúcich novelizáciách zákona. Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní 

s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijatý z dôvodu 

transpozičnej povinnosti Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 

o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve a 

zároveň bol koncipovaný tak, aby reflektoval na vykonávacie právne akty Európskej Komisie, 

ktoré nadobúdali účinnosť postupne v priebehu rokov 2010 aţ do júla 2012.  

 V oblasti sociálnych vecí boli najmä novelizované viaceré zákony, a to zákon č. 361/2012 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 413/2012 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č. 50/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov a zákon č. 413/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z 

.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. 
 Podobne viaceré novelizácie sa dotkli i zákonov v oblasti zdravotníctva medzi ktoré patrí 

zákon č. 185/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon  č. 421/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 

http://www.minedu.sk/data/att/4426.rtf
http://www.minedu.sk/data/att/4426.rtf
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poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon  č. 313/2012 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sluţbách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. 

 

Národná rada SR v V. volebnom období v roku 2012 (28. – 29. schôdza)  neschválila ani 

jeden ústavný zákon a  v VI. volebnom období  schválila 1 ústavný zákon, a to ústavný zákon č.  

232/2012 Z. z., ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 

predpisov.  

 

Prezident SR vrátil v roku 2012 v V. volebnom období  Národnej rade SR na opätovné 

prerokovanie 2 zákony, ktoré  Národná rada SR opätovne schválila a v  roku 2012 v VI. volebnom 

období vrátil prezident na opätovné prerokovanie Národnej rade SR 2 zákony, ktoré  Národná rada 

SR opätovne schválila.  
  

Stručný prehľad legislatívnej činnosti Národnej rady SR v V. volebnom období v r. 2012 

 

 

Počet schválených  

návrhov zákonov 

predloţených vládou SR 10 

predloţených poslancami NR SR 7 

predloţených výbormi NR SR 0 

spolu 17 

Počet schválených ústavných zákonov 0 

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní 2 

Počet zákonov vrátených prezidentom SR 2 

 

Stručný prehľad legislatívnej činnosti Národnej rady SR v VI. volebnom období v r. 2012 

 

 

Počet schválených  

návrhov zákonov 

predloţených vládou SR 66 

predloţených poslancami NR SR 16 

predloţených výbormi NR SR 1 

spolu 83 

Počet schválených ústavných zákonov 1 

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní 9 

Počet zákonov vrátených prezidentom SR 2 

  

Národná rada SR opätovne schválila v V. volebnom období v roku 2012 

2 zákony, ktoré prezident SR vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie, a to zákon č. 

50/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 96/2012 Z. z., ktorým sa mení  

a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z.  o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
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V VI. volebnom období v roku 2012 prezident SR taktieţ vyuţil právo veta a Národnej rade 

SR vrátil 2 zákony na opätovné prerokovanie, ktoré Národná rada SR opätovne schválila, a to 

zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.  

 

Národná rada SR v roku 2012, a to v VI. volebnom období, schválila jednu novelu Ústavy 

SR, ktorú spoločne predloţili poslanci Národnej rady SR Pavol Paška, Jana Laššáková, Pavol 

Hrušovský, Jozef Viskupič, László Solymos, Ľudovít Kaník a Juraj Miškov. Schválená novela 

Ústavy SR sa týka zrušenia trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady SR. 
 

 

1.3.2 Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory 

 

a) Národná rada SR v roku 2012 v V. volebnom období vyslovila súhlas s 3 medzinárodnými 

zmluvami a dohodami, ktoré majú prednosť pred zákonmi. V roku 2012 vyslovila Národná 

rada SR v rámci V. volebného obdobia súhlas so zmluvou o pristúpení Chorvátskej republiky k 

Európskej únii. 

b) V VI. volebnom období v roku 2012 Národná rada SR vyslovila súhlas so 17 medzinárodnými 

zmluvami, dohodami, dohovormi a protokolmi. Z nich 11 má prednosť pred zákonmi. 

Z hľadiska počtu subjektov spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými Národná rada SR 

vyslovila súhlas v roku 2012 v rámci VI. volebného obdobia, prevaţovali multilaterálne 

medzinárodné zmluvy, z ktorých väčšiu časť tvorili multilaterálne medzinárodné zmluvy 

iniciované medzinárodnými organizáciami. Z hľadiska dĺţky platnosti prevaţovali 

medzinárodné zmluvy s neobmedzenou dĺţkou platnosti. Po vecno-obsahovej stránke 

dominovali finančno-hospodárske témy. 
  

Za účelom zabezpečenia stability eurozóny Národná rada SR vyslovila súhlas so Zmluvou 

o zaloţení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a so Zmluvou o stabilite, koordinácii 

a správe v hospodárskej a menovej únii. EMS tvorí súčasť druhej vlny balíka opatrení určených na 

poskytovanie pomoci členským štátom eurozóny vo váţnych finančných problémoch. Zmluva 

o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii obsahuje rad fiškálnych pravidiel, 

pravidiel k správe, koordinácii a konvergencii hospodárskej a menovej únie, pričom zahŕňa 

záväzok ratifikujúceho štátu hospodáriť s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom verejnej 

správy. 

Vo vzťahu k ďalším medzinárodným organizáciám Národná rada SR vyslovila súhlas napr. s 

uzavretím Dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde k reforme Výkonnej rady 

Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorého cieľom je reorganizácia Výkonnej rady MMF 

za účelom zvýšenia zastúpenia rozvíjajúcich sa a rozvojových krajín v inštitúcii. Národná rada SR 

ďalej vyslovila súhlas aj so zmenami Dohody o zaloţení Európskej banky pre obnovu a rozvoj 

s cieľom umoţniť banke vykonávať operácie v krajinách juţného a východného Stredozemia.    
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1.3.3 Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 

 

1.3.3.1 Správy, informácie a iné materiály 

 

a) Národná rada SR v rámci V. volebného obdobia v roku 2012 prerokovala okrem iného návrh 

rozpočtu Exportno-importnej banky SR, informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach 

vlády SR. Ďalej schválila smernicu o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov 

Národnej rady SR a zamestnancov Kancelárie NR SR. 

b) V VI. volebnom období v roku 2012 prerokovala 41 správ a iných materiálov, medzi inými 

správu o základných otázkach justície, či návrh súhrnnej výročnej správy SR za rok 2011. 

Z toho v 3 prípadoch Národná rada SR prerokovala správy, o predloţenie ktorých poţiadala 

svojím uznesením vládu SR. Išlo o správu o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila, správu o 

opatreniach na udrţanie plánovaného deficitu verejných financií Slovenskej republiky na rok 

2012 a správu o potravinovej pomoci v Slovenskej republike. 

 

1.3.3.2 Hodina otázok  

 

a) V V. volebnom období v roku 2012 bola Hodina otázok zaradená na program 28. schôdze 8. 

februára 2012. Poloţených bolo 7 otázok so zameraním na účelovosť a efektívnosť finančných 

zdrojov v oblasti informačných systémov. 

b) V VI. volebnom období do 31. 12. 2012 bola Hodina otázok zaradená do programu schôdze 13-

krát. Poslanci celkom poloţili 443 otázok, z toho predsedovi vlády SR 218 otázok 

a zodpovedaných otázok bolo 121. Z obsahového hľadiska boli otázky zamerané na aktuálne 

spoločenské dianie, predovšetkým na ekonomické opatrenia, konsolidáciu verejných financií, 

na boj s daňovými únikmi, zmeny v sociálnom a dôchodkovom systéme, výsluhové dôchodky, 

novelizáciu Zákonníka práce, ochranu detí občanov SR, zefektívnenie štátnej správy, investičné 

stimuly, rokovania s U. S. Steel Košice, potravinovú pomoc, bezpečnosť potravín, platby 

poľnohospodárom, výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, dodrţiavanie zákonnosti, 

problematiku pedagogických zamestnancov, akademických garantov vysokých škôl, 

digitalizáciu v kultúre, prehlbovanie integrácie Európskej únie, rokovania Európskej rady a iné 

otázky.  
 

Počet poloţených otázok podľa klubov poslancov NR SR – VI. volebné obdobie v r. 2012 (k 

31. 12. 2012) 

Klub poslancov 

Počet poslancov 

v poslaneckom 

klube 

Počet poloţených 

otázok 

Klub poslancov NR SR za SMER – SD 83 238 

Klub poslancov NR SR za KDH 14 56 

Klub poslancov NR SR za OĽaNO 15 31 

Klub poslancov NR SR za MOST – HÍD  13 28 

Klub poslancov NR SR  za SDKÚ – DS 11 35 

Klub poslancov NR SR  za SaS 11 50 
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Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov 3 5 

S p o l u 150 443 

 

Počet otázok adresovaných predsedovi vlády SR, členom vlády SR a zastupujúcemu 

generálnemu prokurátorovi – VI. volebné obdobie v roku 2012 (k 31. 12. 2012) 

 

Adresovanie otázok 

Počet 

poloţených otázok zodpovedaných otázok 

Predseda vlády SR 218 21 

Členovia vlády SR, Generálny prokurátor  SR  225 100 

S p o l u 443 121 

 

H o d i n a   o t á z o k 

Predseda vlády SR a členovia vlády SR, zastupujúci Generálneho 

prokurátora SR, predseda NKÚ SR 

Počet otázok 

poloţených zodpovedaných 

R. Fico, predseda vlády SR 218 21 

J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 47 24 

J. Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 26 8 

 Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR 26 12 

Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 25 17 

P. Kaţimír, podpredseda vlády SR  a minister financií SR 22 11 

D. Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 21 9 

M. Maďarič, minister kultúry SR 12 4 

R. Kaliňák, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR 7 2 

M. Lajčák, podpredseda vlády SR a minister zahr. vecí a eur. záleţitostí SR 7 3 

M. Glváč,  minister obrany SR 6 1 

T. Borec, minister spravodlivosti SR 6 2 

T. Malatinský, minister hospodárstva SR 5 3 

P. Ţiga, minister ţivotného prostredia SR 4 3 

Ľ. Váţny, podpredseda vlády SR pre investície (od 26. 11. 2012) - - 
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L. Tichý, Generálny prokurátor SR v zastúpení ,1. námestník Gen. 

prokurátora 
11 1

1) 

J. Jasovský, predseda NKÚ SR  - - 

S p o l u 443 121 

1) Zastupujúci generálny prokurátor SR L. Tichý sa z Hodiny otázok 13. 12. 2012 ospravedlnil a odpoveď na otázku zaslal písomne. 

 

1.3.3.3 Interpelácie 

 

a) V V. volebnom období v januári a februári 2012 bolo podaných poslancami koalície 8 

interpelácií so zameraním na aktuálne problémy, ako absolventská prax pre študentov, 

poskytovanie dotácií, efektívnosť vyuţívania zdrojov a finančných prostriedkov.  

b) V VI. volebnom období v roku 2012 bolo podaných 94 interpelácií poslancami opozície. 

Z vecného hľadiska boli interpelácie zamerané na rôzne oblasti spoločenského a verejného 

ţivota, na problematiku hospodárstva, financií, pôdohospodárstva, efektívne vyuţívanie 

zdrojov, oceňovanie pozemkov, prenájom pozemkov, na oblasť ţivotného prostredia, 

hospodárenie s prostriedkami Environmentálneho fondu, vyuţitie hydroenergetického 

potenciálu, ochranu chránených oblastí, na dopravu, výstavbu diaľnic, mosta cez Dunaj, 

osobnú ţelezničnú dopravu, v oblasti školstva na jeho rozvoj, zmeny, testovanie a hodnotenie 

ţiakov, operačné programy, na problematiku pedagógov i športu, v sociálnej oblasti na podporu 

nezamestnanosti mladých ľudí, v kultúre rezonovala problematika autorského práva, 

televízneho vysielania nevhodných programov pre maloletých, v oblasti zdravotníctva zlúčenie 

zdravotných poisťovní, odvody zdravotného poistenia,  zverejňovanie informácií o hospodárení 

nemocníc, ďalej na problematiku verejného obstarávania, činnosť polície, zriadenie liniek na 

oznamovanie protikorupčného správania na súdoch a prokuratúre, ale i na problematiku 

zahraničných vzťahov, medzinárodných zmlúv a ďalšie.  

 

Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR – VI. volebné obdobie v r. 2012 

(k 31. 12. 2012)  

Klub poslancov 
Počet poslancov 

v poslaneckom klube 

Počet podaných 

interpelácií 

Klub poslancov NR SR za SMER–SD 83 - 

Klub poslancov NR SR za KDH 14 16 

Klub poslancov NR SR za OĽaNO 15 36 

Klub poslancov NR SR za MOST–HÍD 13 4 

Klub poslancov NR SR za SDKÚ–DS 11 23 

Klub poslancov NR SR za SaS 11 10 

Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov 3 5 

S p o l u 150 94 
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Podanie interpelácií 

Počet 

interpelácií 

Poslanci koalície - 

Poslanci opozície 89 

Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov 5 

S p o l u 94 

 

I n t e r p e l á c i e 

Predseda vlády SR a členovia vlády SR,  

predsedovia iných ústredných orgánov SR 

Počet podaných 

interpelácií 

R. Fico, predseda vlády SR 8 

Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 12 

D. Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  11 

J. Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  10 

P. Ţiga, minister ţivotného prostredia SR  8 

R. Kaliňák, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR 7 

Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR  7 

P. Kaţimír, podpredseda vlády SR a minister financií SR  5 

M. Glváč,  minister obrany SR  5 

J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR  5 

M. Lajčák, podpredseda vlády SRa minister zahr. vecí a eur. záleţitostí SR 4 

T. Borec, minister spravodlivosti SR  4 

M. Maďarič, minister kultúry SR   4 

T. Malatinský, minister hospodárstva SR  2 

Ľ. Váţny, podpredseda vlády SR pre investície od 26. 11. 2012 - 

Predsedovia iných ústredných orgánov SR 2 

S p o l u 94 
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1.3.4 Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 

 

a) Národná rada SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy SR, zo zákona o 

rokovacom poriadku Národnej rady SR a z ďalších zákonov v roku 2012 v V. volebnom 

období zvolila: 

 Mariána Lacka, Magdalénu Mellenovú, Máriu Svoreňovú, Pavla Brnku, Ľudovíta Pausa 

a Jána Lipianského za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne, 

 Dušana Čima za člena Súdnej rady Slovenskej republiky, 

 Ondreja Laciaka za kandidáta na vymenovanie za člena výberových komisií 

uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov.  

b) V VI. volebnom období v roku 2012 Národná rada SR  

zvolila: 

 Petra Pellegriniho a Mareka Lendackého za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne, 

 Eleonóru Kročianovú za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, 

 Jozefa Magalu za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, 

 Daniela Végha do funkcie predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku SR 

a Martina Kráľa a Vladimíra Liššáka do funkcie členov Dozornej rady Fondu národného 

majetku SR, 

 Ivana Šramka za predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Ľudovíta Ódora 

a Michala Horvátha za členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 

 Václava Miku do fukcie generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, 

 Igora Baku a Karola Janasa za členov Správnej rady Ústavu pamäti národa, 

 Martu Danielovú, Vladimíra Holana a Ľubomíra Kmeca za členov Rady pre vysielanie 

a retransmisiu. 

odvolala: 

 Vladimíra Tvarošku a Patríciu Bojkovú z funkcie člena Dozornej rady Sociálnej 

poisťovne, 

 generálnu riaditeľku Rozhlasu a televízie Slovenska Miloslavu Zemkovú z funkcie. 

schválila: 

 návrh vlády na vymenovanie Jána Tótha za viceguvernéra Národnej banky Slovenska. 

 

 

1.4 Pôsobnosť  Národnej  rady  Slovenskej   republiky  v   oblasti  vnútornej a 

zahraničnej politiky 

 

Národná rada SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky 

schválila v roku 2012, a to v VI. volebnom období, návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie 

príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF  a na zmenu 

mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v tejto vojenskej operácii 

 

 

 1.5 Petície prerokované na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky 

 

Národná rada SR v  roku 2012 neprerokovala ţiadnu petíciu. 
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2. Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej     

republiky 

            

V roku 2012 malo byť realizovaných vcelku 94 zahraničných pracovných  

ciest, pričom 3 z nich boli zrušené. To znamená, ţe v roku 2012 bolo uskutočnených 91 

zahraničných pracovných ciest, ktorých sa zúčastnilo 122 poslancov Národnej rady SR a 118 

zamestnancov Kancelárie NR SR (t.j. v súčte 240 osôb). Zamestnanci Kancelárie NR SR sa 

predmetných ciest zúčastnili zväčša ako protokolárny, odborný a technický sprievod 

parlamentných delegácií. Výdavky na zahraničné pracovné cesty poslancov Národnej rady SR 

predstavovali čiastku 74 000 €, pričom výdavky na zahraničné pracovné cesty zamestnancov 

Kancelárie NR SR boli vo výške 38 000 € (v súčte tak bolo v roku 2012 na zahraničné pracovné 

cesty pouţitých 112 000 €).        

                                            

 

2.1 Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady  

Slovenskej  republiky 
 

Zahraničné pracovné cesty predsedu a podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky 

za rok 2012 

 

Dátum  Miesto  cesty Meno   Účel zahraničnej cesty 

17. - 18. 1. 

2012 

Rím, Vatikán predseda NR SR 

Pavol Hrušovský a 

poslanci NR SR 

Ivan Štefanec, 

Monika Gibalová, 

Peter Pellegrini 

pracovná návšteva v Talianskej 

republike a Vatikáne 

25. - 26. 1. 

2012 

Praha predseda NR SR 

Pavol Hrušovský, 

poslanci NR SR 

František Šebej, 

Juraj Droba a 

Jozef Burian 

oficiálna návšteva v Českej 

republike 

6. 3. 2012 Praha predseda NR SR 

Pavol Hrušovský, 

predseda 

Zahraničného 

výboru NR SR 

František Šebej 

pracovná návšteva v Českej 

republike a 20. výročie podpisu 

zmluvy medzi ČSFR a SRN o 

dobrom susedstve a priateľskej 

spolupráci 

26. 5. 2012 Valašské 

Klobouky, 

Nedašov 

podpredsedníčka 

NR SR Renáta 

Zmajkovičová 

10. ročník senátorského chodníčka, 

na pozvanie od podpredsedníčky 

Senátu Parlamentu ČR 
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4. 6. 2012 Praha predseda NR SR 

Pavol Paška a 

podpredseda NR 

SR Ján Figeľ, 

podpredsedníčka 

NR SR Erika 

Jurinová, poslanci 

NR SR Viliam 

Jasaň, Ľudovít 

Kaník, Árpád 

Érsek, Peter 

Osuský 

oficiálna návšteva v Českej 

republike 

10. 7. 2012 Brusel podpredseda NR 

SR Ján Figeľ 

pracovná návšteva 

5. - 6. 9. 2012 Krynica podpredsedníčka 

NR SR Erika 

Jurinová, poslanec 

NR SR Ľuboš 

Martinák 

XXII. Ekonomické fórum - 

Konferencia „Karpatský 

euroregión“ 

14. - 15. 9. 

2012 

Brno podpredsedníčka 

NR SR Renáta 

Zmajkovičová 

VIII. ročník konferencie „Dni 

česko-slovenských podnikateliek 

a manaţérok“ 

10. 10. 2012 Viedeň podpredseda NR 

SR Ján Figeľ 

Medzinárodné fórum „Juţný 

Sudán“ 

15.- 16.10. 

2012 

Brusel podpredseda NR 

SR Ján Figeľ 

konferencia EÚ „Viacjazyčnosť a 

preklad - od politiky k praxi“ 

18.- 19.10. 

2012 

Praha podpredsedníčka 

NR SR Renáta 

Zmajkovičová 

stretnutie významných ţien Českej 

republiky na tému „Zmena ako 

cesta k prosperite“ 

22.- 23.10. 

2012 

Praha podpredseda NR 

SR Ján Figeľ 

10. Slávnostný koncert 

organizovaný občianskym 

zdruţením JARY pri príleţitosti 

vzniku Československého štátu 

(pod záštitou podpredsedu NR SR 

Jána Figeľa) 

9. 11. 2012 Ostrava podpredseda NR 

SR Ján Figeľ 

oslavy „Dňa vojnových veteránov“ 
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Prijatia významných zahraničných partnerov u predsedu a podpredsedov Národnej rady 

Slovenskej republiky za rok 2012  

 

Dátum  Meno partnera Meno hostiteľa 

11.1.2012 minister nerastných surovín 

a energetiky Mongolska 

Dashdorj Zorigta 

podpredseda NR SR Robert 

Fico 

4.1.2012 predsedovia výborov pre 

európske záleţitosti 

parlamentov krajín V4 

predseda NR SR Pavol 

Hrušovský 

22.2.2012 predseda podvýboru pre 

Európu a Euráziu 

Snemovne reprezentantov 

Kongresu Spojených štátov 

amerických Dan Lee 

Burton s delegáciou 

predseda Národnej rady SR  

Pavol Hrušovský, predseda 

Zahraničného výboru NR SR 

František Šebej, predseda 

Výboru NR SR pre európske 

záleţitosti Ivan Štefanec a 

poslanci Zahraničného výboru 

NR SR  

12.4.2012 

 

prezident Slovinskej 

republiky  Daniel Türk 

predseda NR SR Pavol Paška 

4.5.2012 minister turistiky a poslanec 

parlamentu Kenskej 

republiky pán Danson 

Mwazo Mwakulegwa 

podpredseda NR SR Ján Figeľ  

4.6.2012 štátny tajomník 

Ministerstva zahraničných 

vecí Azerbajdţanskej 

republiky Chalaf Chalafov 

podpredsedníčka NR SR  

Renáta Zmajkovičová 

5.6.2012 prezident Rakúskej 

republiky  Heinz Fischer 

predseda NR SR Pavol Paška 

11.6.2012 stáţový pobyt tajomníkov 

výborov z parlamentov 

Albánska, Bosny a 

Hercegoviny, Čiernej Hory, 

Macedónska a Srbska 

zameraný na parlamentnú 

prax  

podpredsedníčka NR SR Jana 

Laššáková 

12.6.2012 predseda Európskej rady  

Herman Van Rompuy  

 

predseda NR SR Pavol Paška 
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22.6.-23.6.2012 predseda Parlamentu 

Fínskej republiky Eero 

Heinäluoma  

predseda NR SR Pavol Paška 

30.6.2012 delegácia Snemovne 

reprezentantov Kongresu 

Spojených štátov 

amerických vedená 

Williamom Shusterom 

podpredsedníčka NR SR Renáta 

Zmajkovičová 

30.7.2012 vedúca politicko-

ekonomickej sekcie 

veľvyslanectva Spojených 

štátov amerických v SR 

Erika Olson 

podpredsedníčka NR SR Erika 

Jurinová 

3.8.2012 senátor štátu Michigan Phil 

Pavlov 

podpredsedníčka NR SR Renáta 

Zmajkovičová 

5.9.2012 minister obchodu a 

poslanec Národného 

zhromaţdenia Kenskej 

republiky Moses 

Wetang´ulu 

podpredseda NR SR Ján Figeľ 

11.9.2012 skupina expertov Čiernej 

Hory na rozširovanie EÚ 

podpredseda NR SR Ján Figeľ 

18.9.2012 predseda EP Martin Schulz predseda NR SR Pavol Paška 

21.9.2012 verejná ochrankyňa práv 

Poľskej republiky Irena 

Lipowicz 

podpredsedníčka NR SR Erika 

Jurinová 

9.10.2012 predseda Zhromaţdenia 

Macedónskej republiky 

Trajko Veljanoski 

predseda NR SR Pavol Paška 

24.10.2012 predsedníčka Národnej rady 

Rakúskej republiky Barbara 

Prammer 

predseda NR SR Pavol Paška 

31.10.2012 honorárni konzuli 

Slovenskej republiky 

predseda NR SR Pavol Paška 

7.11.2012 predseda Veľkého 

národného zhromaţdenia 

Tureckej republiky Cemil 

Çiçeka 

predseda NR SR Pavol Paška 

12.11.2012 predseda vlády Bulharskej 

republiky Boyko Borissov 

predseda NR SR Pavol Paška 
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27.11.2012 hlavná audítorka NKÚ 

Litovskej republiky Giedre 

Švediene, za účasti Edvilasa 

Raudonikisa, chargé 

d`affaires Zastupiteľského 

úradu Litovskej republiky v 

SR a  Jána Jasovského, 

predsedu NKÚ SR 

podpredsedníčka NR SR Jana 

Laššáková 

 

Prijatia veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike predsedom Národnej rady 

Slovenskej republiky za rok 2012  

 

V hodnotenom období prijali predseda a podpredsedovia Národnej rady SR 29 veľvyslancov 

akreditovaných v Slovenskej republike (Kubánska republika, Talianska republika, Indická 

republika, Turecká republika, Chorvátska republika, Japonsko, Dánske kráľovstvo, Nórske 

kráľovstvo, Ruská federácia, Cyperská republika, Spojené štáty americké, Ukrajina, Vietnamská 

socialistická republika, Francúzska republika, Helénska republika, Štát Izrael, Srbská republika, 

Iracká republika, Maďarsko, Kazašská republika, Rumunsko, Rakúska republika, Bulharská 

republika, Kórejská republika, Čínska ľudová republika, Švajčiarska konfederácia, Indonézska 

republika, Brazílska federatívna republika, Poľská republika). 

 

 

2.2 Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej republiky 
 

Zahraničné pracovné cesty výborov, predsedov a podpredsedov výborov Národnej rady 

Slovenskej republiky  

 

Nasledujúce podujatia sa uskutočnili v rámci parlamentnej dimenzie dánskeho predsedníctva 

v Rade EÚ v I. polroku 2012 a cyperského predsedníctva v Rade EÚ v II. polroku 2012: 

 

29. – 30. januára 2012 

Stretnutie predsedov výborov pre európske záleţitosti parlamentov členských štátov EÚ 
(COSAC Chairpersons Meeting) v Kodani, účasť: predseda Výboru NR SR pre európske 

záleţitosti Ivan Štefanec 

 

22. – 24. apríla 2012 

Konferencia výborov pre európske záleţitosti parlamentov členských štátov EÚ (COSAC) 
v Kodani, účasť: predseda Výboru NR SR pre európske záleţitosti Ľuboš Blaha, podpredseda 

Výboru NR SR pre európske záleţitosti Andrej Kolesík a člen Výboru NR SR pre európske 

záleţitosti Jozef Viskupič 

 

13. – 15. mája 2012 

Stretnutie predsedov výborov pre ţivotné prostredie parlamentov členských  štátov štátov 

EÚ v Kodani, účasť: predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie Mikuláš 

Huba 
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7. – 8. júna 2012 

Stretnutie predsedov výborov pre poľnohospodárstvo a ţivotné prostredie parlamentov 

členských štátov EÚ v Kodani, účasť: podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a 

ţivotné prostredie Magda Košútová  

 

8. – 9. júla 2012 

Stretnutie predsedov výborov pre európske záleţitosti parlamentov členských štátov EÚ 
(COSAC Chairpersons Meeting) v Limassole, účasť: predseda Výboru NR SR pre európske 

záleţitosti Ľuboš Blaha 

 

8. – 11. septembra 2012 

Medziparlamentná konferencia pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a spoločnú 

bezpečnostnú a obrannú politiku v Pafose, účasť: predseda Zahraničného výboru NR SR 

František Šebej, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Baška a členka 

Výboru NR SR pre európske záleţitosti Oľga Nachtmannová  

 

25. – 27. septembra 2012 

Stretnutie výborov pre európske záleţitosti parlamentov členských krajín V4 + Chorvátsko 
v Sárospataku, účasť: podpredseda Výboru NR SR pre európske záleţitosti Ivan Štefanec 

 

9. - 11. októbra 2012 

pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládeţ a šport v Poľskej 

republike 

 

9. – 11. október 2012  

pracovná návšteva predsedu Zahraničného výboru NR SR Františka Šebeja a predsedu 

Výboru NR SR pre európske záleţitosti Ľuboša Blahu v Talianskej republike  

 

14. – 16. októbra 2012 

Konferencia výborov pre európske záleţitosti parlamentov členských štátov EÚ (COSAC) 
v Nikózii, účasť: predseda Výboru NR SR pre európske záleţitosti Ľuboš Blaha, podpredseda 

Výboru NR SR pre európske záleţitosti Ivan Štefanec a členovia Výboru NR SR pre európske 

záleţitosti Maroš Kondrót a Jozef Viskupič 

 

11. – 13. novembra 2012 

Stretnutie predsedov výborov pre poľnohospodárstvo parlamentov členských štátov EÚ 
v Nikózii, účasť: predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie Mikuláš 

Huba 

 

15. november 2012  

pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj 

v Talianskej republike  

 

15. – 16. november 2012 

účasť poslanca Jána Hudackého, predsedu Výboru NR SR pre hospodárske záleţitosti, na 

parlamentnej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Ţeneve  
 

25. - 26. november 2012   
Stretnutie predsedov výborov pre financie parlamentov členských štátov EÚ na Cypre,  

účasť: podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislav Kamenický 
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2. – 3. decembra 2012 

Stretnutie predsedov výborov pre ľudské práva parlamentov členských štátov EÚ v Nikózii, 

účasť: podpredsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia 

Nicholsonová 

 

16. – 17. decembra 2012 

Stretnutie predsedov výborov pre sociálne veci parlamentov členských štátov EÚ v Nikózii, 

účasť: podpredseda Výbor NR SR pre sociálne veci Ľudovít Kaník 

 

 

Prehľad vybraných zahraničných pracovných ciest členov výborov Národnej rady 

Slovenskej republiky  

 

22. – 24. apríl 2012 

účasť poslanca Juraja Drobu, podpredsedu Zahraničného výboru NR SR, na zasadnutí 

Zahraničného výboru Európskeho parlamentu  

 

14. – 16. september 2012 

účasť poslanca Pavla Zajaca, člena Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, na 

Alpsko-karpatskom fóre spolupráce v Poľskej republike (Rzeszow)  

 

3. – 6. október 2012  

účasť poslankyne Emílie Müllerovej, členky Výboru NR SR pre zdravotníctvo, na 15. Európskom 

zdravotníckom fóre v Bad Hofgastein. 

 

29. – 30. október 2012  

účasť poslanca Otta Brixiho, člena Ústavnoprávneho výboru NR SR a náhradného člena Výboru 

NR SR pre európske záleţitosti, na konferencii „Úloha parlamentov v procese európskych 

integrácií – Ústavné a zákonodarné zmeny“ v Sarajeve  

 

6. – 7. decembra 2012  

účasť poslanca Miroslava Kadúca, člena Ústavnoprávneho výboru NR SR, na konferencii 

pod názvom „Spravodlivosť v odriekaní“ organizovanou Agentúrou Európskej únie pre základné 

práva v Bruseli  

 

 

2.3 Zahraničnopolitické aktivity stálych delegácií Národnej rady Slovenskej 

republiky  
 

Parlamentné zhromaţdenie Severoatlantickej aliancie  

 

V súvislosti s členstvom Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách sa poslanci, 

ako členovia stálych delegácií zúčastnili v roku 2012 nasledovných najvýznamnejších aktivít:  

- Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaţdenia NATO v Taline, Estónskej republike 

(máj 2012). Rokovania boli venované najmä podpore Afganistanu po ukončení bojových operácií 

NATO po r. 2014, násilnostiam v Sýrii, ľudským právam na Ukrajine, rozporom s Ruskou 

federáciou ohľadne protiraketovej obrany a podpore severnej Afrike po Arabskej jari. 

- 58. Výročného zasadnutia Parlamentného zhromaţdenia NATO v Prahe, Českej republike 

(november 2012). Poslanci mali moţnosť diskutovať a prijať odporúčacie závery k témam: 

bezpečnosť nukleárnej energie po Fukushime, iránsky jadrový program, rozpočtové reštrikcie 
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Aliancie s ohľadom na jej budúcnosť, Arabská jar a implikácie pre euroatlantickú bezpečnosť, 

ambície a moţnosti NATO do budúcna.   

 

Nemenej dôleţitými sú cesty poslancov NR SR v sprievode predstaviteľov vlády. Poslanci, 

najmä členovia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, participujú na cestách ministra obrany 

SR, na zahraničných pracovných cestách do medzinárodných misií s účasťou slovenských vojakov 

(zahraničná pracovná cesta na Cyprus v decembri 2012) s cieľom podpory ich činnosti a 

oboznámenia sa s podmienkami ich pôsobenia.  

 

Parlamentné zhromaţdenie Rady Európy  

 

Názov  Termín a miesto Účastníci 

Prvá časť riadneho 

zasadnutia PZ RE 
23.-27.1.2012 Štrasburg 

Členovia Stálej delegácie NR 

SR v PZ RE 

Druhá časť riadneho 

zasadnutia  PZ RE  
23.-27.4.2012 Štrasburg 

Členovia Stálej delegácie NR 

SR v PZ RE 

Tretia časť riadneho 

zasadnutia PZ RE 
25.-29. 6. 2012 Štrasburg 

Členovia Stálej delegácie NR 

SR v PZ RE 

Štvrtá časť riadneho 

zasadnutia PZ RE 
30.9.-5.10.2012 Štrasburg 

Členovia Stálej delegácie NR 

SR v PZ RE 

Zasadnutie Byra a Stáleho 

výboru PZ RE 
3.9.2013 Nice Oľga Nachtmannová 

Zasadnutie Byra a Stáleho 

výboru PZ RE 

29.-30.11.2012 Andorra la 

Vella 

Oľga Nachtmannová 

 

Zasadnutie Výboru pre 

plnenie povinností a 

záväzkov členských krajín 

RE (monitorovacieho 

výboru) PZ RE 

12.12.2012 Paríţ Mikuláš Dzurinda 

 

Parlamentné zhromaţdenie Únie pre Stredomorie  

 

Zasadnutie Výboru pre politické otázky v Bruseli dňa 3. októbra 2012, na ktorom sa zúčastnil 

vedúci Stálej delegácie NR SR v Parlamentom zhromaţdení Únie pre Stredomorie Elemér Jakab. 

 

Zahraničnopolitické aktivity ďalších stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky 

 

4. – 9. júla 2012  

21. výročné zasadnutie Parlamentného zhromaţdenia Organizácie pre bezpečnosť 

a spoluprácu v Európe v Monaku, účasť: vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE Andrej 

Kolesík a člen Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE Milan Mojš   



26 
 

3. - 4. októbra 2012 

Parlamentný seminár Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na vysokej úrovni 

"Lepšie politiky týkajúce sa rastu a integrity" v Paríţi, účasť: vedúci Stálej delegácie NR SR v 

OECD Jozef Kollár  

 

26. – 29. októbra 2012 

Pozorovanie parlamentných volieb na Ukrajine, účasť: vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ 

OBSE Andrej Kolesík a členovia Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE Milan Mojš a Milan Halúz 

 

 

2.4 Zahraničnopolitické aktivity skupín priateľstva Národnej rady Slovenskej 

republiky   
  

Dôleţitú súčasť parlamentnej diplomacie tvorí aj bilaterálna diplomacia. V rámci Slovenskej 

skupiny Medziparlamentnej únie (MPÚ) sa zriaďujú dvojstranné skupiny priateľstva, ktorých 

cieľom je nadväzovanie osobných kontaktov s členmi parlamentov iných štátov alebo skupín 

štátov a prehlbovanie poznatkov o týchto krajinách v politickej, hospodárskej a kultúrnej oblasti. 

Predsedov skupín priateľstva volí Valné zhromaţdenie Slovenskej skupiny MPÚ t.j. plénum 

Národnej rady SR. Predseda skupiny priateľstva riadi jej činnosť, zvoláva podľa potreby jej 

schôdze a podáva Valnému zhromaţdeniu Slovenskej skupiny MPÚ výročnú správu o činnosti 

príslušnej skupiny priateľstva. Členovia kaţdej skupiny priateľstva si volia zo svojho stredu 

podpredsedu.  

 

Dvojstranné skupiny priateľstva sa vytvárajú so všetkými členskými štátmi MPÚ, pričom 

interne sa zlučujú do regionálnych skupín, ktoré však voči zahraničiu vystupujú jednotlivo. Kaţdý 

poslanec Národnej rady SR sa môţe prihlásiť do ľubovoľného počtu regionálnych skupín 

priateľstva.  

 

V rámci VI. volebného obdobia národnej rady bolo v roku 2012 zriadených 28 regionálnych 

skupín priateľstva. V skupinách priateľstva bolo v roku 2012 integrovaných 106 poslancov 

Národnej rady SR. 

 

Spomedzi významných zahraničnopolitických aktivít skupín priateľstva Národnej rady SR 

realizovaných v roku 2012 v rámci VI. volebného obdobia moţno spomenúť napríklad pracovnú 

návštevu Skupiny priateľstva NR SR s Ukrajinou v Uţhorode v októbri 2012 s účasťou aj na 

pozorovaní volieb a pracovnú návštevu partnerskej skupiny priateľstva kuvajtského parlamentu 

v Národnej rade SR v júni 2012.      

  

 

2.5 Pôsobenie Národnej rady Slovenskej republiky v záleţitostiach Európskej 

únie 
 

V roku 2012 Národná rada SR na základe platného právneho rámca naďalej plnila úlohy 

súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v EÚ, vrátane úloh týkajúcich sa kontrolnej 

právomoci Národnej rady SR vo vzťahu k vláde SR. V zmysle čl. 2 ods. 2 ústavného zákona č. 

397/2004 Z. z., Národná rada SR poverila výkonom pôsobnosti v záleţitostiach EÚ Výbor NR SR 

pre európske záleţitosti. O prerokúvaní záleţitostí EÚ v Národnej rade SR hovorí § 58a a § 58b 

zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, v ktorom sa 

podrobnejšie uvádzajú pravidlá a postup rokovania Výboru NR SR pre európske záleţitosti. 
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Pôsobnosť výboru svojou podstatou nadväzuje na ústavný zákon č. 397/2004 Z. z., ktorý 

umoţňuje výboru schvaľovať záväzné stanoviská SR (tzv. mandáty) pre členov vlády  SR 

zastupujúcich Slovenskú republiku na zasadnutiach Európskej rady a jednotlivých formácií Rady 

EÚ. Expertným zázemím Výboru NR SR pre európske záleţitosti je Odbor pre európske 

záleţitosti Kancelárie NR SR, ktorý o. i. vypracúva podklady a odborné stanoviská k právnym 

aktom EÚ, ako aj k súladu návrhov so zásadou subsidiarity a proporcionality.  

 

V prvom polroku 2012 bolo predsedníckou krajinou v Rade EÚ Dánsko, ktoré malo svoj 

pracovný program pod názvom „Európa v práci“ zameraný na štyri základné priority: Zodpovedná 

Európa (ekonomicky zodpovedná Európa); Dynamická Európa (zabezpečiť ekonomický rast EÚ); 

Zelená Európa (podpora zelených technológií v EÚ); Bezpečná Európa (zabezpečiť vnútornú 

a vonkajšiu bezpečnosť Európy).  

 

Výbor NR SR pre európske záleţitosti v danom období prerokoval informácie o nových 

návrhoch právnych aktov EÚ a o predbeţných stanoviskách predloţených v súlade s §58a ods. 8 

rokovacieho poriadku Národnej rady SR. K návrhom vybraným členmi výboru, výbor poţiadal 

o stanoviská jednotlivé vecné výbory (predovšetkým k takým návrhom, ktorých prijatie má pre 

záujmy SR osobitný význam). Výbor taktieţ schvaľoval návrhy stanovísk SR k návrhom právnych 

aktov EÚ, o ktorých rokovali príslušné orgány EÚ (Európska rada a jednotlivé formácie Rady 

EÚ). 

 

V súlade s článkom 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality 

pripojenom k Lisabonskej zmluve Výbor NR SR pre európske záleţitosti prijal dňa 2.2.2012 

odôvodnené stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných 

poţiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu, KOM (2011) 779. 

 

V máji 2012 Výbor NR SR pre európske záleţitosti schválil Návrh na vyslovenie súhlasu 

Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa 

článok 136 Zmluvy  o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre 

členské štáty, ktorých menou je euro. Rokoval o Národnom programe reforiem Slovenskej 

republiky 2012 a o Programe stability Slovenskej republiky na roky 2012 – 2015, ako aj o 

návrhoch záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 2011 

z hľadiska primeranosti výdavkov spolufinancovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu 

a rozpočtu Európskej únie.  

 

V júni 2012 Výbor NR SR pre európske záleţitosti prerokoval a schválil návrh na 

vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o zaloţení Európskeho 

mechanizmu pre stabilitu, ako aj návrh zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu 

a o doplnení niektorých zákonov.  

 

Výbor NR SR pre európske záleţitosti taktieţ zobral na vedomie Zameranie zahraničnej 

politiky Slovenskej republiky na rok 2012, ako aj Správu o prioritách vyplývajúcich 

z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie na rok 2012 pre Slovenskú republiku.  
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Počas Cyperského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začalo v júli 2012, Výbor NR SR pre 

európske záleţitosti zobral na vedomie jeho priority zamerané predovšetkým na oţivenie 

hospodárskeho rastu a sprístupnenie výhod jednotného trhu pre všetkých. 

 

V danom období Výbor NR SR pre európske záleţitosti:  

- prerokoval dokument Ministerstva zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR s 

názvom Príprava predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 – základné 

východiská a aktuálne priority; 

- prerokoval vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 a návrh rozpočtu 

verejnej správy na roky 2013 aţ 2015 z hľadiska primeranosti výdavkov 

spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie; 

- prerokoval a podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky odporučil 

Národnej rade SR vysloviť súhlas so Zmluvou o stabilite, koordinácii a správe 

v hospodárskej a menovej únii; 

- prerokoval a zobral na vedomie prezentáciu výročnej správy Európskeho dvora 

audítorov. 

V novembri 2012 Výbor NR SR pre európske záleţitosti poţiadal vládu SR, aby predloţila 

členom výboru informácie týkajúce sa jednotného mechanizmu bankového dohľadu, posilnenej 

spolupráce v oblasti tzv. dane z finančných transakcií (FTT) a vytvorenia vlastnej fiškálnej 

kapacity. Zároveň uloţil podpredsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky 

vypracovať a predloţiť členom výboru Správu o aktuálnom rozhodnutí ministrov financií 

členských štátov eurozóny o časovom posune plnenia programu zo strany Grécka a navýšení 

finančnej pomoci pre Grécko. 

 

Členovia výboru sa tieţ zapájali do aktivít Konferencie výborov pre európske záleţitosti 

(COSAC). 
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3. Vzťah Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie Národnej 

rady Slovenskej republiky k verejnosti a médiám 

 
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR v záujme vytvárania 

pozitívnych vzťahov poskytuje verejnosti pravdivé informácie o činnosti Národnej rady SR 

a Kancelárie NR SR. Pre rýchle sprostredkovanie udalostí vyuţíva dobrú spoluprácu s médiami 

a vlastné webové sídlo. 

 

3.1 Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky 
 

Národná rada SR  pravidelne organizuje pre záujemcov Deň otvorených dverí. Po dvoch 

rokoch otvorila brány opäť 1. septembra na Deň Ústavy SR. Prah budovy Národnej rady SR, ale aj 

hradného paláca, kde boli sprístupnené okrem iných aj  reprezentačné priestory predsedu NR SR, 

prekročilo niekoľko tisíc návštevníkov. Prvých návštevníkov previedol všetkými priestormi 

predseda Národnej rady SR Pavol Paška. Záujemcovia si mohli prezrieť rokovaciu sálu, trakt 

predsedu a podpredsedov Národnej rady SR, ale aj klubové miestnosti politických strán, ktoré 

vyuţili tento deň na vlastnú prezentáciu. Pri príleţitosti 20. výročia prijatia Ústavy SR sa konal aj 

prvý ročník bratislavskej Hradnej časovky, kde sa predstavil slovenský cyklista Peter Sagan.  

 

3.2 Ţiadosti o informácie  
 

Informovanie verejnosti je dlhodobou prioritou Národnej rady SR. Poslanci ako volení 

zástupcovia občanov sú priamym spojením medzi parlamentom a verejnosťou. 

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou v tomto smere plní funkciu komunikátora o činnosti 

Národnej rady SR smerom k verejnosti. V rámci toho zodpovie verejnosti ročne niekoľko tisíc 

otázok podaných telefonicky, elektronickou formou, či priamou návštevou občana. V roku 2012 

bolo podľa zákona č. 211/2000 Z. z.  slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) evidovaných 233 ţiadostí a všetky boli 

vybavené v zákonnej lehote. V dvoch prípadoch vydala Kancelária NR SR rozhodnutie 

o nesprístupnení informácií, nakoľko nimi nedisponovala.  

 

3.3 Kontakt s médiami 
 

Médiá zohrávajú významnú úlohu pri realizácii ústavného práva občanov na informácie. 

Kancelária NR SR preto vytvára pre prácu ich zástupcov vhodné pracovné podmienky. Odbor 

komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR denne reaguje na ţiadosti novinárov 

a poskytuje im rýchle a pravdivé informácie pre ich články a reportáţe, prostredníctvom ktorých 

sa verejnosť dozvedá o práci poslancov. 

 

3.3.1 Akreditácie 

 

V VI. volebnom období do 31. 12. 2012 Kancelária NR SR vydala v súhrne 269 trvalých 

akreditácií pre 3 spravodajské agentúry, 8 redakcií masmédií, 15 redakcií printových médií 

s dennou, týţdennou i mesačnou periodicitou a jednému profesijnému zdruţeniu. Novinári, ktorí 

nenavštevujú Národnú radu SR pravidelne, mohli dostať tzv. dočasnú akreditáciu na jeden vstup 

s nápisom Press. Tú im po preukázaní sa dokladom totoţnosti a redakčným preukazom poskytli 

pracovníci recepcie.  
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3.3.2 Tlačové stredisko a technické moţnosti pre médiá 

  

Novinári s trvalou alebo dočasnou akreditáciou mali moţnosť vyuţívať pre svoju prácu 

tlačové stredisko s kapacitou 22 miest, kde mali k dispozícii štyri počítače s tlačiarňou a  prístup 

na internet, ktorý bol zabezpečený nielen prostredníctvom počítačov Kancelárie NR SR, ale aj 

pripojením na WIFI sieť. Prostredníctvom televízneho monitoru tu novinári mohli sledovať dianie 

v pléne. Povolený mali aj vstup na balkón rokovacej sály, kde je pre zástupcov médií vyhradených 

26 miest, odkiaľ mohli po celý čas rokovania vyhotovovať zvukové a obrazové nahrávky.  

 

Okrem beţného servisu Kancelária NR SR po dohode a uzatvorení zmluvy so spoločnosťou 

CEN, s.r.o. povolila vo svojich priestoroch technické zabezpečenie pre spravodajskú televíziu 

TA3, vďaka ktorej môţe vysielateľ jednoduchšie realizovať priame prenosy z Národnej rady SR.  

 

 

3.4 Prehliadky v Národnej rade Slovenskej republiky 
 

V roku 2012 prišlo na prehliadku parlamentných priestorov takmer 16 000 návštevníkov. 

Takmer 70 % z nich tvorili ţiaci základných a stredných škôl. Zloţenie ostatných hostí však bolo 

omnoho pestrejšie. Boli to  najmä organizované skupiny z centier voľného času, kluby dôchodcov, 

domovy sociálnych sluţieb, deti z detských domovov, vysokoškolskí študenti, mimovládne 

organizácie, rozličné asociácie, nadácie a zdruţenia, mestské mládeţnícke parlamenty, miestne či 

okresné organizácie politických strán, spolky a zdruţenia pôsobiace pri obecných a mestských 

úradoch, ľudia pracujúci ako dobrovoľníci či ţenské kluby. Aktívne boli aj samosprávne kraje, 

odborové zväzy a Zdruţenie miest a obcí Slovenska. 

 

Prehliadka parlamentu bola v mnohých prípadoch súčasťou školení, seminárov, odborných 

kurzov, tréningov či rôznych vzdelávacích aktivít. Spomedzi niekoľkých desiatok takýchto 

prehliadok si zaslúţi zmienku napríklad výchovno-vzdelávací projekt Rozhlasu a televízie 

Slovenska Trieda 9 A, ktorého finálna časť sa konala aj na parlamentnej pôde. 

 

Súčasťou prehliadky národnej rady bolo často aj stretnutie a diskusia návštevníkov  

s poslancami. Túto moţnosť najviac vyuţili organizované skupiny dôchodcov, vysokoškolákov 

a stredoškolských študentov. 

 

O prehliadku slovenského parlamentu prejavili záujem aj turisti zo zahraničia. Najviac prišlo 

uţ tradične Čechov a občanov Európske únie. Do Národnej rady SR však zavítali napr. aj hostia 

z Japonska, Číny, Taiwanu, Vietnamu, Mongolska, Indie, Pakistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, 

Ruska, Tuniska či Argentíny.  

 

Špecifickú skupinu zahraničných hostí predstavujú oficiálne delegácie. Boli to prevaţne 

skupiny poslancov, ale aj členovia vlád či šéfovia štátnych úradov. Súčasťou sprievodného 

programu takmer dvadsiatky zahraničných delegácií bola aj prehliadka zrekonštruovaných 

priestorov štátnej reprezentácie na Bratislavskom hrade.  
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Prehliadky budovy Národnej rady SR  v roku 2012 

 

 

Štruktúra 

 

Počet 

návštevníkov 

 

Počet prehliadok 

 

Diskusie s 

poslancami 

 

Základné školy                                       

 

5432 

 

137 

 

33 

 

Stredné školy a 

gymnáziá 

 

5475 

 

150 

 

69 

 

Vysoké školy 

 

641 

 

43 

 

31 

 

Iné inštitúcie 

a zdruţenia                    

 

3395 

 

164 

 

39 

 

Zahraniční 

návštevníci                           

 

873 

 

85 

 

13 

Spolu 15816 579 186 

 

 

3.4.1 Výstavy a ďalšie podujatia 

 

Jednou z aktivít, prostredníctvom ktorých komunikuje Národná rada SR s občanmi je 

organizovanie výstav v priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu. V roku 2012 

spolupracoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR pri príprave 13 

výstav. Uţ ôsmy rok mali záujemcovia moţnosť zoznámiť sa s dielami slovenských aj 

zahraničných umelcov. Priestor na prezentáciu dostali viaceré vzdelávacie, mimovládne 

a neziskové organizácie, ako aj zahraničné kultúrne inštitúcie, ktoré priblíţili reálie krajín 

Európskej únie. Veľký úspech zaznamenala výstava fotografií  Filipa Kuliseva, fotografa 

a cestovateľa, ktorý patrí medzi významné osobnosti mladšej generácie slovenských fotografov. V 

januári 2012 sa stal prvým profesionálnym fotografom z krajín strednej a východnej Európy, ktorý 

získal v Londýne  v kategórií prírodné scenérie najvyššie ocenenie, certifikát a titul Fellowship 

(FBIPP) od Britského inštitútu profesionálnych fotografov (BIPP). 
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3.4.2 Podujatia organizované v Národnej rade Slovenskej republiky 

 

Národná rada SR aj v roku 2012 hostila na svojej pôde viacero zaujímavých akcií, na 

ktorých organizácii sa podieľal  Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR 

v spolupráci s výbormi NR SR,  a viacerými organizáciami a zdruţeniami zastupujúcimi 

občiansku spoločnosť na Slovensku.  

 

Vyvrcholením celoročnej snahy veľkého mnoţstva stredoškolákov zo všetkých kútov 

Slovenska bolo finálové kolo XIII. ročníka turnaja Slovenskej debatnej ligy, ktoré sa uskutočnilo 

v pondelok 30. apríla v rokovacej sále Národnej rady SR. Najúspešnejší diskutéri sa počas 

finálového turnaja zaoberali tézou "Európska únia by mala zaviesť daň z finančných transakcií". 

 

Deti nahradili skutočných poslancov a zasadli do rokovacej sály 21.augusta 2012. 

Podpredsedníčka parlamentu Jana Laššáková otvorila o tradičnej 14-tej hodine mimoriadnu 

Hodinu otázok. Pod paľbu zvedavých otázok sa okrem ostatných predstaviteľov vlády SR dostal 

aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, i podpredseda vlády SR 

a minister vnútra SR Robert Kaliňák.  

 

V rámci podujatia s názvom „Projekt Občan“, ktoré organizovalo Zdruţenie Orava 

v spolupráci s Kanceláriou NR SR ţiaci prezentovali 17. júna 2012 priamo v Národnej rade SR 

svoje riešenia konkrétnych spoločenských problémov, a predviedli svoje vedomosti o zapájaní 

občanov do tvorby inštitucionálnej demokracie a verejnej politiky. 

 

Pri príleţitosti Svetového dňa osôb so zdravotným postihnutím sa 29. novembra 2012 pod 

záštitou predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku konala konferencia, ktorú zorganizovali Národná 

rada SR a Európske fórum zdravotného postihnutia pre občanov so zdravotným postihnutím. Na 

konferencií vystúpila s príspevkom aj verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, ktorá hovorila 

najmä  o pôsobnosti, právomociach a moţnostiach ombudsmana pri ochrane základných práv 

občanov. 

 

Rovnako sa v tomto roku pokračovalo aj v začatej tradícií ďalšieho študentského projektu 

s medzinárodnou účasťou, Modelové zasadnutie Valného zhromaţdenia OSN – BratMUN 2012. 

 

13. decembra 2012 predstavilo mesto Košice, ako úradujúce Európske hlavné mesto kultúry 

pre rok 2013, malú kultúrnu „ochutnávku“ zo svojej programovej ponuky aj na pôde Národnej 

rady SR pod záštitou primátora Richarda Rašiho. 

 

 

3.5 Petície a sťaţnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky  
 

V roku 2012 bolo Národnej rade SR, jej predsedovi, výborom a Kancelárii NR SR 

doručených 8 petícií a 79 sťaţností a iných podnetov občanov, ktoré sú evidované v ústrednej 

evidencii petícií a sťaţností na Referáte pre petície a sťaţnosti pri Odbore komunikácie s médiami 

a verejnosťou Kancelárie NR SR. 

 

3.5.1 Petície 

 

Národnej rade SR bolo v roku 2012 doručených 8 petícií, z ktorých ţiadna  nespĺňala 

ustanovenie § 133 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. 
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o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podľa 

ktorého petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov, prerokuje Národná rada SR.  

 

V doručených petíciách občania poţadovali odpustenie sankcie uloţenej Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za nedodrţanie podmienok pri rekonštrukcii Základnej 

školy v Spišskom Hrušove, zrušenie výcvikového priestoru Policajného zboru v priestoroch 

bývalej raketovej základne SSR na Vývojovej ulici v katastri MČ Rusovce, zmeny vo vládnom 

návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, prehĺbenie ochrany práv „slušných ľudí“ a zachovanie práv 

drţiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti poskytovať alebo sľúbiť pacientom 

zľavu, výhodu alebo súhrn zliav a výhod. 

 

Jednotlivé skupiny občanov vyjadrili tieţ pripomienky k výstavbe Marianskeho tunela ako 

súčasti diaľničného úseku Ivanka, sever – Záhorská Bystrica, diaľnice D4, námietky proti 

povoľovaniu konať akékoľvek podujatia v jazdeckom areáli Prešova – Sídliska III po 22:00, ako i 

poţiadavkou na podanie návrhu Ústavnému súdu SR na začatie konania vo veci súladu ustanovení 

niektorých právnych predpisov (najmä zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov) 

s Ústavou SR.    

 

3.5.2 Sťaţnosti a iné podnety 

 

Sťaţnosti a podnety občanov sa dotýkali viacerých spoločenských oblastí. Významná časť 

podnetov občanov sa týkala oblasti uplatňovania základných práv a slobôd, prípadne ich moţného 

porušovania zo strany orgánov verejnej správy, napríklad pri uplatňovaní práva na 

zhromaţďovanie. Občania často vyjadrovali námietky voči činnosti orgánov činných v trestnom 

konaní, najmä vyšetrovateľov z radov príslušníkov Policajného zboru SR, ďalej tieţ nesúhlas s 

rozhodnutiami súdov alebo s konaním konkrétnych sudcov. Občania v niekoľkých prípadoch 

namietali proti údajným nevyhovujúcim podmienkam v ústavoch pre výkon väzby a ústavoch pre 

výkon trestu odňatia slobody, ako i v súvisiacom nevhodnom správaní sa príslušníkov Zboru 

väzenskej a justičnej stráţe. 

 

V sociálnej a zdravotnej oblasti občania vyjadrovali nespokojnosť so ţivotnou úrovňou, 

svojím dôchodkovým zabezpečením, kvalitou zdravotnej starostlivosti a dostupnosťou sociálnych 

a zdravotných sluţieb.  

 

Viacerí občania vyjadrovali tieţ svoje pripomienky a námietky voči ustanoveniam 

niektorých zákonov, ako napr. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonu č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. ţivnostenský zákon (konkrétne § 72 ods. 2), tieţ zákona 

č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

 

Časť sťaţností smerovala k činnosti samosprávy a špecializovanej štátnej správy, kde 

občania poukazovali najmä na nedostatky v práci niektorých starostov a primátorov pri výkone ich 

funkcií. Vyjadrovali svoju nespokojnosť s rozhodnutiami orgánov v stavebných 

konaniach,  s postupom orgánov katastra, prípadne orgánov sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately.  
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Celkovo 17 sťaţností a podnetov bolo postúpených na prešetrenie iným vecne príslušným 

orgánom a inštitúciám.  

 

Jedenásť podnetov a sťaţností bolo adresovaných, prípadne postúpených do pozornosti 

alebo na ďalšie riešenie niektorému z výborov NR SR podľa nasledujúcej tabuľky (jeden podnet 

bol postúpený súčasne dvom výborom):  

 

Výbor NR SR pre sociálne veci   4 

Výbor NR SR pre hospodárske záleţitosti   2 

Ústavnoprávny výbor NR SR   2 

Výbor NR SR pre zdravotníctvo   1 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet    1 

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládeţ a šport   1 

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4. Organizačný rozvoj Kancelárie Národnej rady Slovenskej 

republiky 
 

 

4.1 Postavenie, pôsobnosť a organizačné zmeny v Kancelárii Národnej rady  

Slovenskej republiky  
 

Kancelária NR SR je štátna rozpočtová organizácia, zriadená na základe zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov. Jej poslaním je plniť odborné, organizačné a technické 

úlohy pri zabezpečovaní činnosti Národnej rady SR, jej výborov, osobitných kontrolných výborov 

a komisií a tieţ pri zabezpečovaní parlamentnej dokumentácie a tlačovej sluţby. Kancelária NR 

SR plní aj úlohy, vyplývajúce z ďalších právnych predpisov, najmä v oblasti správy a ochrany 

majetku štátu a v oblasti pouţívania prostriedkov štátneho rozpočtu, ako správca rozpočtovej 

kapitoly a v oblasti spravovania pracovnoprávnych a obdobných vzťahov poslancov Národnej 

rady SR, štátnych zamestnancov a zamestnancov, ktorí v kancelárii vykonávajú práce vo verejnom 

záujme. 

Na začiatku roka 2012 mala Kancelária NR SR schválený počet 378 pracovných miest (z 

toho 161 štátnozamestnaneckých miest a  217 miest na výkon prác vo verejnom záujme). Po 

marcových voľbách do Národnej rady SR sa uskutočnilo niekoľko organizačných zmien, ktorých 

cieľom bola racionalizácia, zvýšenie alebo zabezpečenie efektívnosti práce jednotlivých útvarov 

Kancelárie NR SR. V rámci organizačnej zmeny pripravovanej v prvej polovici roka 2012 boli 

zrušené tri sekcie a počet odborov sa zvýšil z 11 na 12. V priebehu roka bolo prijatých do 

kancelárie 69 nových zamestnancov. Zo 70 zamestnancami bol skončený pracovnoprávny vzťah, 

alebo boli preradení do iných sluţobných úradov. V priebehu roku 2012  Kancelária NR SR 

realizovala 10 výberových konaní na funkcie vedúcich štátnych zamestnancov a 8 výberov na 

prijatie štátneho zamestnanca do stálej štátnej sluţby. 

 

4.2 Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR a jej účelové  

zariadenia  
 

V Kancelárii NR SR pôsobí dlhodobo ako zástupca zamestnancov odborová organizácia. 

Vzájomné vzťahy medzi Kanceláriou NR SR a zamestnancami sa riešia prostredníctvom 

kolektívneho vyjednávania. V roku 2012 bol v Kancelárii NR SR dohodnutý 37,5-hodinový 

pracovný týţdeň pre zamestnancov v jednozmennej prevádzke, 36,25-hodinový pracovný týţdeň 

pre zamestnancov v dvojzmennej prevádzke a 35-hodinový pracovný týţdeň na pracoviskách 

s nepretrţitým reţimom práce.  

 

Zamestnanci majú moţnosť vyuţívať účelové zariadenie Kancelárie NR SR v Častej – 

Papierničke. V záujme upevňovania vzťahov medzi zamestnancami a zlepšovania pracovnej 

atmosféry Kancelária NR SR spolu s odborovou organizáciou pravidelne kaţdý rok usporadúva 

tematicko-športový deň. Hlavnou náplňou je súťaţ o Putovný pohár vedúceho Kancelárie NR SR 

vo viacerých športových disciplínach. V roku 2012 sa v Častej – Papierničke uskutočnil uţ jeho 

XV. ročník a zúčastnilo sa ho 130  zamestnancov Kancelárie NR SR.  

 

Účelové zariadenie Častá – Papiernička poskytovalo sluţby najmä  pre podujatia, ktoré 

organizovali poslanecké výbory a kluby. Účelové zariadenie vyuţili na rekondičné pobyty 

členovia Zdruţenia občanov Slovenska postihnutých epilepsiou. Nadviazalo sa tieţ na dlhoročnú 

tradíciu medzinárodných konferencií organizovaných Spoločnosťou priateľov detí z detských 
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domovov Úsmev ako dar, ktorej 12. ročník, pod záštitou predsedu Národnej rady  SR, sa 

uskutočnil v novembri. Taktieţ bol v účelovom zariadení umoţnený pobyt pre deti z detských 

domovov, ktoré sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky detských vystúpení s názvom „Najmilší 

koncert roka“.  

 

 Kancelária NR SR spravuje aj bungalovy v Tatranskej Javorine, ktoré slúţia predovšetkým 

pre účely štátnej reprezentácie. 

 

 

4.3 Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky podporujúce 

kvalitu práce poslancov 

 
 

4.3.1 Oblasť legislatívy a aproximácie práva 

 

Odbor legislatívy a aproximácie práva, ktorý je jedným zo samostatných organizačných 

útvarov Kancelárie NR SR, zabezpečoval odbornú a organizačno-technickú podporu kvality práce 

poslancov Národnej rady SR.  

 

V rámci výkonu svojich hlavných činností najmä posudzoval všetky návrhy zákonov, ktoré 

boli predloţené do Národnej rady SR z hľadiska splnenia formálnych a obsahových náleţitostí 

stanovených zákonom č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov. Následne ku všetkým návrhom zákonov, ktoré boli 

schválené do druhého čítania, vypracoval odborné stanoviská a navrhol odstránenie zistených 

nedostatkov, predovšetkým z hľadiska súladu podaného návrhu zákona s Ústavou SR, ústavnými 

zákonmi, zákonmi, Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov, právom Európskej únie a ich 

zlučiteľnosti s právom Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 

republika viazaná. V mnohých prípadoch navrhol aj potrebné legislatívno-technické úpravy 

a upozornil aj na moţné aplikačné problémy. 

Štátni zamestnanci odboru legislatívy a aproximácie práva sa aj v roku 2012 zúčastňovali na 

rokovaniach o návrhoch zákonov na schôdzach výborov, na ktorých kvalifikovane posudzovali a 

vyjadrovali sa k aktuálnym legislatívnym problémom. Poskytovali tieţ odbornú pomoc poslancom 

a výborom pri vypracovávaní alebo legislatívno-právnej úprave konkrétnych pozmeňujúcich 

a doplňujúcich návrhov k predloţeným návrhom zákonov z hľadiska poţiadaviek vyplývajúcich z 

Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, ako aj z hľadiska dodrţiavania procedurálneho postupu 

pri prerokovaní návrhov zákonov. Následne, v stanovenej lehote vypracovávali čistopisy 

schválených zákonov, vykonávali ich korektúry v redakcii Zbierky zákonov Slovenskej republiky 

a zabezpečovali ich uverejnenie. V roku 2012 participovali aj na spracovaní úplných znení 

zákonov zaslaných predsedom Národnej rady SR na vyhlásenie do Zbierky zákonov Slovenskej 

republiky.  

 

Počas konania schôdzí Národnej rady SR štátni zamestnanci Odboru legislatívy  

a aproximácie práva Kancelárie NR SR pravidelne zabezpečovali konzultačnú sluţbu so 

zameraním na odborné poradenstvo k prerokúvaným bodom programu a priebehu schôdze 

z hľadiska legislatívnej a procedurálnej stránky.  

 

Ďalšou významnou činnosťou odboru bola príprava návrhov stanovísk ku konaniam na 

Ústavnom súde SR o súlade zákonov s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná.  
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V rámci ďalšej činnosti vypracovali štátni zamestnanci tohto odboru aj odborné podklady 

k viacerým prerokovávaným medzinárodným zmluvám (napr. o zriadení Európskeho mechanizmu 

pre stabilitu, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii) a aktívne spolupracovali pri 

zabezpečovaní akcií v rámci medzinárodnej spolupráce Národnej rady SR. 

 

 

4.3.2 Oblasť informácií, analýz a parlamentného výskumu  

 

Odbor Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR, ako jeden z odborných útvarov Kancelárie 

NR SR, poskytuje poslancom a pracovníkom Kancelárie NR SR  informácie, podklady analýzy 

v súvislosti s parlamentnou  dimenziou práce poslancov a výborov NR SR. Na základe zmocnenia 

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej 

rady Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov plní informačné a vzdelávacie úlohy 

súvisiace s činnosťou Národnej rady SR a jej poslancov.  

 

Odborní zamestnanci Odboru Parlamentný inštitút poskytli v roku 2012 poslancom odborné 

informácie, desiatky analýz, medzinárodných porovnaní, rozborov, rešerší a archívnych 

dokumentov. 

Odbor Parlamentný inštitút spracoval 287 materiálov, z toho 8 informačných dokumentov, 

188 iniciovalo Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD) a zahraničné 

inštitúcie a 91 analýz predseda NR SR, podpredsedovia NR SR, poslanci a výbory NR SR, 

zabezpečoval súčasne aj analýzy, ktoré si poslanci vyţiadali individuálne vo väzbe na prerokúvané 

návrhy zákonov alebo aktuálne otázky ich poslaneckej práce.  

 

Kontinuálne zabezpečoval podklady nadväzujúce na rokovania výborov a pléna, ale aj na 

ďalšie dôleţité podujatia, ktoré sa uskutočnili v priebehu roka 2012 na pôde NR SR, alebo 

medzinárodných parlamentných zoskupení a zahraničných inštitúcií; participoval ďalej na 

príprave podkladových materiálov na rokovanie parlamentných výborov krajín V 4 a výchovno-

vzdelávacích akcií v rámci agendy zahraničnej pomoci pre poslancov a zamestnancov 

parlamentov západného Balkánu a krajín bývalého ZSSR. 

 

Tradičnú a veľmi uţitočnú spoluprácu 70 komôr parlamentov rozvíjal prostredníctvom 

Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD), pričom riešil poţiadavky 

partnerských parlamentov, ktoré sa týkali rôznych problémov, ktorými sa zaoberali tieto 

parlamenty v uplynulom období. 

 

V rámci vlastnej publikačnej činnosti pripravil publikácie pre nové volebné obdobie 

Národnej rady SR (Ako pracuje parlament, Praktický sprievodca prácou poslanca). V súvislosti so 

začatým VI. volebným obdobím a príchodom nových poslancov zabezpečil preškolenie 

novozvolených poslancov NR SR a ich asistentov podľa poţiadaviek klubov poslancov (OĽaNO, 

SMER, KDH). 

 

Na základe podpory Národného demokratického inštitútu (NDI) pokračoval projekt 

budovania Parlamentného inštitútu parlamentu Macedónska (Sobranie) a parlamentu provincie 

Kosova, ktorý prevzal ako optimálny model informačných, dokumentačných a vzdelávacích 

sluţieb slovenského a českého parlamentu. Slovenskí experti pôsobili ako lektori pri tvorbe 

analyticko-výskumného útvaru parlamentov tieţ v Srbsku a Čiernej Hore. V súvislosti s ambíciou 

týchto krajín vstupu do EÚ sa podieľali i na poradenskej činnosti pri príprave týchto krajín na 

nové úlohy v oblasti aproximácie práva, a to i účasťou na twinningovom programe pomoci 

parlamentu Srbska pre pripravovaný prístupový proces do Európskej únie.  
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V rámci programu oficiálnej rozvojovej zahraničnej pomoci Slovenskej republiky sa Odbor 

Parlamentný inštitút podieľal na spolupráci s ďalšími krajinami Západného Balkánu, ale aj 

Tuniska, Gruzínska, Bieloruska a Turecka, organizovaním krátkodobých odborných stáţí pre 

expertov z týchto krajín, pričom spolupracoval aj s organizáciami tretieho sektora (napr. Pontis). 
 

XIV. ročníkom úspešne pokračoval program stáţí študentov vysokých škôl, do ktorého nastúpilo v 

októbri na základe výberových pohovorov 29 študentov. 

 

          Oddelenie Parlamentná kniţnica má podľa kniţničného zákona postavenie špeciálnej 

kniţnice. Kniţničné, informačné, referenčné a rešeršné sluţby poskytovala poslancom Národnej 

rady SR, zamestnancom Kancelárie NR SR a vybranému okruhu pouţívateľov v súlade 

s Kniţničným a výpoţičným poriadkom Parlamentnej kniţnice. Od 1.1.2012 kniţnica poskytovala 

kniţničné sluţby prezenčne aj študentom vysokých škôl. 

 

Kniţničný fond v roku 2012 obsahoval 68 873 monografií, kniţničný prírastok bol 2 792 

titulov. Kniţnica spracovala 752 titulov domácich a zahraničných periodík, databázy na nosičoch 

CD-ROM a DVD. Do špecializovaného fondu boli doplnené Zbierky zákonov a parlamentné 

dokumenty. V Študovni dokumentov práva a EÚ, v Spoločensko-vednej študovni a v Študovni 

periodickej literatúry bolo zrealizovaných 24 272 výpoţičiek, spracovaných 56 rešerší 

a poskytnutých 6 150 referenčných a faktografických informácií. Kniţnica vydávala 

a pouţívateľom zasielala on-line Nové knihy, Zoznam periodík dochádzajúcich do kniţnice, 

obsahy právnických časopisov a k dôleţitým bodom rokovania Národnej rady SR vydávala  

tematické rešerše a rešerše typu SDI (výberové rešerše zo zdrojov tlačových agentúr). Pre 

pouţívateľov bol na Intranete sprístupnený automatizovaný kniţničný systém PROFLIB. Kniţnicu  

Národnej rady SR v priebehu roka 2012 navštívilo 11 zahraničných delegácií. 

 

Novinky a aktivity boli zverejňované na webovom sídle Parlamentnej kniţnice, vrátane on-

line katalógu, prírastkov kníh, zoznamu nových periodík, rešerší a kniţničných projektov, ktorými 

sú: Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná kniţnica, Portál digitálnych kniţníc  krajín 

V 4 Plus a  Partnerské kniţnice Národnej rady SR. Na indexovanie kniţničných dokumentov 

pouţívala kniţnica riadený automatizovaný slovník EÚ - tezaurus EUROVOC. Kniţnica 

indexovala aj všetky tlače, ktoré boli zaradené na rokovanie schôdze Národnej rady SR. 

Vyhľadávanie tlačí cez deskriptory tezauru EUROVOC je súčasťou Systému sledovania 

legislatívneho procesu.   

 

Oddelenie Parlamentný archív sa v roku 2012 sústredil najmä na prevzatie a  spracovanie 

materiálov prevzatých do archívu z  V. volebného obdobia  a to: schôdze Národnej rady SR, 

schôdze výborov Národnej rady SR, zápisy z porád predsedu NR SR, schválené návrhy zákonov. 

Prevzaté a uloţené boli materiály z 505 schôdzí výborov NR SR  z 29 schôdzí NR SR, materiály 

Organizačného odboru, Odboru legislatívy a aproximácie práva, podpredsedov NR SR, rozhodnutí  

a pod.,  čo spolu tvorí 941 balíkov materiálov uplynulého volebného obdobia. Z oblasti 

projektovej dokumentácie bolo prevzatých a odborne spracovaných  213 paré  z rokov 1987 – 

1994. V referáte  Oddelenia Parlamentný archív bolo spracované a dokončené vyraďovanie 

materiálov I. volebného obdobia z r. 1994 - 1998. Vo vyraďovacom  procese boli materiály 

Národnej rady SR uloţené do 1155 krabíc a pripravených 443 balíkov na zničenie. Archív spolu 

vybavil 127 poţiadaviek poslancov, asistentov poslancov a zamestnancov a o štúdium v archíve 

ţiadal 1 bádateľ z radov verejnosti.  

V spolupráci s Odborom informačných technológií archív operatívne zabezpečoval 

upravovanie systému a zaškoľovanie nových zamestnancov, pričom priebeţne riešil problémy 

ktoré sa vyskytli pri práci s elektronickým systémom „Registratúra“.   
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Archív poskytoval odbornú konzultačnú pomoc  útvarom Kancelárie NR SR a Národnej 

rady SR najmä pri dovzdávaní a príprave materiálov na odovzdanie do Parlamentného archívu 

Zabezpečoval technickú pomoc pri našich  ţiadostiach o vyradenie  materiálov smerom 

k Ministerstvu vnútra SR. Pôsobil ako koordinátor a organizačne zabezpečoval informovanie 

a školiace aktivity pre špecializované verejné archívy SR a Ministerstvo vnútra SR – Odbor 

registratúr, ktoré sa týkali zavádzania elektronizácie  v oblasti evidenčných postupov a práce so 

spismi v elektronickej podobe. Poskytoval odpovede na odborné archívne otázky aj  pre  ECPRD 

a ICA.      
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5. Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky 
 

 

Kancelária NR SR v roku 2012 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona 

Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov. Plnila aj úlohy Národnej rady SR súvisiace s členstvom Slovenskej 

republiky v Európskej únii.  

 

V rámci rozpočtového hospodárenia pozornosť bola venovaná najmä plneniu úloh 

súvisiacich so VI. volebným obdobím poslancov Národnej rady SR. V ďalšej činnosti bol kladený 

dôraz na plnenie programu 06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu, ktorého cieľom 

bolo zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod Národnej rady SR.  Kancelária NR SR 

plnila  úlohy súvisiace so zasadnutiami zákonodarného zboru, s prevádzkou a ochranou budov, 

účelových zariadení a správou majetku. V roku 2012 sa na zabezpečenie  programu vynaloţili 

finančné prostriedky v objeme 25 783 tis. €. 

 

 

5.1 Rozpočtové príjmy 
 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 boli rozpočtové príjmy 

pre rozpočtovú kapitolu Kancelárie NR SR určené vo výške 1 100 tis. €.  

 

K  31. decembru  2012  boli  rozpočtové  príjmy  naplnené  vo výške 1 510 tis.  €,   t. j. 

137,3 % schváleného rozpočtu.  

 

 

5.2. Rozpočtové výdavky  
 

Rozpočet výdavkov na rok 2012 rozpočtovej kapitoly Kancelárie NR SR bol schválený na 

program „Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu“ vo výške 25 435 tis. €. Piatimi 

rozpočtovými opatreniami ministerstva bol upravený na 25 674 tis. €, celkové čerpanie výdavkov 

bolo vo výške 25 783 tis. €, t. j. 100,4 % upraveného rozpočtu.  

 

Vyššie percento plnenia rozpočtu ovplyvnilo vyuţitie prostriedkov z   úhrad stravy v súlade s 

§ 23 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.   
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Rozpočtové  výdavky  na rok  2012                                                                                                        

(v tis. €) 

Ukazovateľ 

Rozpočet 
Čerpanie 

        k 

31.12.2012 

Plnenie 

upraveného 

rozpočtu 

v % 

Index 

2012/2011 schválený upravený 

 

Beţné výdavky 

 

25 103 

 

22 259 

 

22 388 

 

100,6 

 

98,5 

01  Všeobecné verejné 

sluţby 

25 103 22 259 22 388 100,6 98,7 

01.1.1  Výdavky verejnej 

správy 

25 032 22 259 22 388 100,6 98,9 

01.1.1.1  Kancelária NR SR 11 857 11 050 11 179 101,2 102,6 

01.1.1.5  Kancelária NR SR – 

poslanci 

13 175 11 209 11 209 100,0 95,4 

01.1.3 Zahraničné záleţitosti       71         -           - - - 

Kapitálové výdavky      332  3 415  3 395 99,4 25,0 

01  Všeobecné verejné 

sluţby 

     332      202      182 90,1 54,5 

01.1.1  Výdavky verejnej 

správy 

     332      202      182 90,1 54,5 

01.1.1.1  Kancelária NR SR      332      202      182 90,1 54,5 

08  Rekreácia, kultúra a 

náboţenstvo 

-   3 213   3 213 100,0 24,2 

08.2.0  Kultúrne sluţby -   3 213   3 213 100,0 24,2 

08.2.0.7  Pamiatková starostlivosť -   3 213   3 213 100,0 24,2 

Výdavky spolu 25 435 25 674 25 783 100,4 71,0 

 

Beţné výdavky na rok 2012 boli schválené vo výške 25 103 tis. € a upravené na 22 259 tis. 

€. Čerpanie výdavkov v roku 2012 dosiahlo výšku 22 388 tis. €, t. j. 100,6 % upraveného 

rozpočtu.  
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Na celkovom čerpaní beţných výdavkov v hodnotenom roku sa  podieľala kategória 610 

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 50,7 %, kategória 620 Poistné 

a príspevok do poisťovní 14,1 %. V kategórii 630 – Tovary a sluţby predstavoval podiel na 

čerpaní výdavkov 32,6 %. Výdavky boli pouţité na úhradu cestovného, energií, materiálu, 

dopravného, na údrţbu, nájomné a sluţby. V kategórii 640 – Beţné transfery boli pouţité výdavky 

na príspevky za členstvo Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách, na dispozičný fond, 

plat po skončení výkonu funkcie, odstupné, odchodné a nemocenské dávky zamestnancom 2,6 %.  

 

Kapitálové výdavky na rok 2012 boli schválené vo výške 332 tis. € a upravené na 3 415 tis. 

€. V roku 2012 dosiahli výšku 3 395 tis. €, t.j. 99,4 % upraveného rozpočtu a pouţité boli 

predovšetkým na zabezpečenie rekonštrukcie budov, čo predstavuje z celkových vykazovaných 

výdavkov 92,7 % a s tým súvisiacu projektovú dokumentáciu 1,7 % výdavkov. Na celkovom 

čerpaní kapitálových výdavkov sa podieľala modernizácia výpočtovej techniky 2,4 %, nákup 

prevádzkových strojov a prístrojov 2,3 % a softvéru 0,9 %.   

 

Kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budov boli pouţité predovšetkým na 

realizáciu rekonštrukčných prác  Národnej kultúrnej pamiatky - Bratislavského hradu 

a modernizáciu trafostanice na západnej terase. 

 

 

5.3 Zamestnanosť  
 

Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania za rozpočtovú kapitolu Kancelária Národnej rady SR k 31. decembru 2012 bolo 

nasledovné:  

 

 

Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, sluţobné príjmy a  ostatné osobné  

vyrovnania v roku  2012 

 

 

Poslanci Národnej rady  SR   

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €   6 148             

z toho: 

- mzdy, platy                                                                                       3 572 

- OOV                                                                                                 2 576 

Priemerný evidenčný počet poslancov (osoby)                                    148,5               

Priemerná mesačná mzda poslanca v €                                              2 004                    
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Zamestnanci Kancelárie Národnej rady SR 

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €         5 208              

z toho: 

- mzdy, platy                                                                                              5 194 

- OOV                                                                                                             14 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)                                     344          

Priemerná mesačná mzda v €                                                                     1 258 

 

 

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania vo výške 11 753 tis. €, upravený na 11 356 tis. €, bol v roku 2012 čerpaný vo výške 11 

356 tis. €, t. j. 100,0 % upraveného rozpočtu.  

 

Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 8 969 tis. €, upraveného na 8 766 tis. €, sa čerpalo 

8 766 tis. €, t. j. 100,0 % upraveného rozpočtu. Poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 3 572 

tis. €. Zamestnancom Kancelárie NR SR sa vyplatilo 5 194 tis. € na mzdy, z toho štátnym 

zamestnancom 2 690 tis. €, zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme 2 504 tis. €.  

 

Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Kancelárie NR SR boli finančné prostriedky 

vynakladané hospodárne, efektívne a účelne. Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2012 boli 

Kanceláriou NR SR dodrţané a splnené.    


