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 Slovo na úvod  

 

Rok 2013 sa niesol predovšetkým 

v znamení 20. výročia vzniku Slovenskej 

republiky, ktorá za dve desaťročia svojej 

existencie nielenže preukázala svoju 

oddanosť demokratickým a európskym 

hodnotám, ale potvrdila aj zásadné 

postavenie Národnej rady Slovenskej 

republiky v našom politickom systéme. 

Okrúhle výročie bolo príležitosťou na krátke 

zastavenie sa a zhodnotenie uplynulých 

rokov, čo sme využili aj na pôde parlamentu, 

aby sme zdôraznili význam parlamentnej 

demokracie a štandardnej európskej 

politickej scény. Národná rada Slovenskej 

republiky sa dôstojne zapojila aj do osláv 

1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, čím sa zvýraznila skutočnosť, že 

veľkomoravská tradícia patrí k základným zdrojom našej národnej identity, čo nás, okrem 

iného, bytostne spája s európskym hodnotovým a civilizačným priestorom.  

Napriek významným výročiam sa v roku 2013 slovenský parlament venoval 

predovšetkým legislatívnej činnosti. Prijalo sa viacero dôležitých zákonov, ktoré pomáhajú 

napĺňať ciele programového vyhlásenia vlády v sociálnej, ekonomickej či politickej oblasti. 

Súčasťou činnosti parlamentu boli štandardné postupy v oblasti kontrolnej a kreačnej činnosti 

parlamentu, najmä zvolenie kandidáta na funkciu generálneho prokurátora a zvolený bol aj 

predseda Ústavu pamäti národa. V legislatívnej oblasti bolo prijatých 137 zákonov, z toho 23 

poslaneckých a 2 návrhy výborov. Nebol prijatý žiaden ústavný zákon. Zaznamenali sme veľký 

nárast poslaneckých návrhov, ktoré tvorili až 68 % z celkového počtu návrhov prerokovaných 

zákonov (zvyčajne sa tento priemer pohybuje medzi 20-30 %). Súvisí to aj s tým, že 

v parlamente sa objavili menej štandardné politické subjekty a tie priniesli do národnej rady 

viaceré neobvyklé postupy. V tomto roku došlo aj k závažným zmenám v niektorých 

opozičných poslaneckých kluboch, čo bolo sprevádzané odchodom poslancov do iných klubov 

alebo do radov nezávislých poslancov. Rok 2013 bol zároveň prvým rokom, kedy poslanci 

pracovali bez poslaneckej imunity.  

V oblasti zahraničnej činnosti parlamentu sme kládli dôraz na tradičných partnerov 

Slovenskej republiky, predovšetkým krajiny V4 a ďalšie členské štáty Európskej únie. 

Parlamentná diplomacia významne prispieva k úspechom slovenskej zahraničnej politiky a aj 

v tomto roku to poslanci NR SR dokázali svojou aktívnou účasťou na viacerých významných 

medzinárodných formátoch a rokovaniach.  
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Určitými zmenami prešla aj Kancelária NR SR, pričom hlavným cieľom bolo 

zefektívniť využitie finančných prostriedkov na jej prácu. Slovenská republika si dôsledne plní 

svoje záväzky voči Európskej únii a napĺňa ciele rozpočtovej disciplíny. Národná rada 

Slovenskej republiky takisto robí všetko pre to, aby čo najlepšie hospodárila a v roku 2013 to 

dokázala viacerými úspornými opatreniami.  

Rok 2013 možno teda označiť za rok všeobecnej konsolidácie a stabilizácie slovenskej 

ekonomiky aj politiky. Parlament bol ako vždy dejiskom vášnivých politických sporov, ale tie 

sa zväčša nevymykali štandardným demokratickým princípom a možno preto vyjadriť nádej, 

že do ďalších rokov bude slovenský parlament pracovať v čoraz konsenzuálnejšej atmosfére.  

   

 

       Pavol Paška 

       predseda Národnej rady Slovenskej republiky  
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1. Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky  

1.1 Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky 

 

V roku 2013 Národná rada SR pracovala a rokovala pod vedením svojho predsedu  Pavla 

Pašku a podpredsedov parlamentu Jany Laššákovej, Renáty Zmajkovičovej, Jána Figeľa a Eriky 

Jurinovej, ktorí boli zvolení na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 4. 

apríla 2012.  

 

Na základe výsledkov volieb do Národnej rady SR, ktoré sa konali 10. marca 2012, bolo 

zloženie 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 - 

 

V poslaneckom zbore Národnej rady SR v roku 2013 zmeny nenastali.  
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1.1.1 Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  

 

Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR 4. apríla 2012 sa schválilo utvorenie 6-tich 

poslaneckých klubov Národnej rady SR. 

Zmeny v poslaneckých kluboch v roku 2013:  

 8. marca 2013 – prestal byť členom Klubu poslancov NR SR za Kresťansko-

demokratické hnutie poslanec Radoslav Procházka, 

16. apríla 2013 – prestali byť členmi Klubu poslancov NR SR za stranu Sloboda 

a Solidarita poslanci Juraj Droba, Martin Chren, Jozef Kollár, 

Daniel Krajcer a Juraj Miškov, počet členov klubu sa znížil na šesť 

a klub sa stal nefunkčným, podľa § 64 ods. 5 zákona Národnej rady 

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

v znení zákona č. 309/2013 Z. z. Klub poslancov NR SR za stranu 

Sloboda a Solidarita dňom 8. októbra 2013 zanikol, 

28. októbra 2013 – prestala byť členkou Klubu poslancov NR SR za hnutie OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslankyňa Mária Ritomská, 

13. decembra 2013 – prestali byť členmi Klubu poslancov NR SR za Slovenskú 

demokratickú a kresťanskú úniu – Demokratickú stranu poslanci 

Miroslav Beblavý, Magdaléna Vášáryová a Lucia Žitňanská. 

Uvedení poslanci sa nestali členmi iného poslaneckého klubu. 

Prehľad o počte členov poslaneckých klubov:  

Klub Stav k 1. 1. 2013 Stav k 31. 12. 2013 

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 
14 Pavol 

Hrušovský 
13 

Klub poslancov NR SR za OĽaNO  Jozef 

Viskupič  
15 Jozef 

Viskupič  
14 

Klub poslancov NR SR za MOST – HÍD  László 

Sólymos 
13 László 

Sólymos 
13 

Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS  Lucia 

Žitňanská 
11 Ivan 

Štefanec1) 
8 

Klub poslancov NR SR za SaS Juraj Miškov 11 - - 

Poslanci, ktorí nie sú členmi 

poslaneckého klubu 
- 3 - 19 

1) podpredseda klubu  

 



9 
 

1.1.2 Výbory Národnej rady Slovenskej republiky v VI. volebnom období 

 

Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa konala 4. apríla 2012, bolo 

zriadených 19 parlamentných výborov. 

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky – prehľad k 31. 12. 2013 

Výbor Predseda 

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

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Viliam Novotný (SDKÚ–DS)  

Výbor NR SR pre európske záležitosti 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 záležitosti Ján Hudacký (KDH) 

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné 

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, mládež 

a šport  
Mojmír Mamojka (SMER–SD) 

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) 
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Zmeny vo výboroch Národnej rady SR v roku 2013 boli spojené s vystúpením poslancov 

z poslaneckých klubov.  

Poslanec Miroslav Beblavý sa vzdal funkcie predsedu Výboru Národnej rady SR pre 

nezlučiteľnosť funkcií po vystúpení z Klubu poslancov Národnej rady SR za Slovenskú 

demokratickú a kresťanskú úniu – Demokratickú stranu. Za predsedu Výboru Národnej rady 

SR pre nezlučiteľnosť funkcií bol na 27. schôdzi Národnej rady SR 17. decembra 2013 zvolený 

poslanec Viliam Novotný (SDKÚ – DS). 

 

1.2 Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky  

 
V roku 2013 bolo zvolaných 16 schôdzí Národnej rady SR, ktoré trvali spolu 90 

kalendárnych dní.  

V uvedenom období bolo 8 schôdzí zvolaných na základe žiadosti skupiny poslancov, 

ktorých programom bolo: 

 

13. schôdza NR SR  - prijatie uznesenia Národnej rady SR k nevymenovaniu kandidáta na 

generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozefa Čentéša, riadne 

zvoleného Národnou radou SR (návrh programu nebol schválený), 
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15. schôdza NR SR  

 

 

 

 

 

17. schôdza NR SR 

 

 

 

 

20. schôdza NR SR 

 

 

 

 

 

22. schôdza NR SR 

 

 

 

24. schôdza NR SR 

 

 

26. schôdza NR SR 

 

 

 

28. schôdza NR SR 

 

 

 

- prijatie uznesenia Národnej rady SR, ktorým Národná rada SR podáva 

na Ústavný súd SR obžalobu na doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc., 

prezidenta SR, za úmyselné porušenie Ústavy SR 

(Uznesenie č. 484 z 12. marca 2013), 

 

 

- prijatie uznesenia Národnej rady SR k prehlbujúcej sa nezamestnanosti 

na Slovensku a k zhoršovaniu podmienok pre tvorbu pracovných miest 

na Slovensku 

(Uznesenie č. 552 zo 16. apríla 2013), 

 

- prijatie uznesenia Národnej rady SR ku kauze dokumentu „Podozrenie 

z nezákonného nakladania s finančnými prostriedkami, hnuteľným 

a nehnuteľným majetkom Vojenskej spravodajskej služby zo strany 

bývalého vedenia“ 

(Uznesenie č. 651 zo 17. júna 2013), 

 

- prijatie uznesenia Národnej rady SR k dosiahnutiu verejného dlhu 52,1 

% HDP a návrhy opatrení na jeho zníženie 

(návrh programu nebol schválený), 

 

- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Róbertovi FICOVI 

(Uznesenie č. 791 z 19. septembra 2013), 

 

- vyslovenie nedôvery členke vlády SR Zuzane ZVOLENSKEJ 

poverenej riadením Ministerstva zdravotníctva SR 

(Uznesenie č. 875 z 24. októbra 2013), 

 

- prijatie uznesenia Národnej rady SR k aktuálnej situácii v SR v oblasti 

pôsobenia nebankových spoločností a enormného nárastu exekučných 

podaní 

(návrh programu nebol schválený). 

 

  

 

 

1.3. Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej 

republiky 

 

1.3.1 Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  

Všeobecný štatistický prehľad 

Národnej rade SR bolo v roku 2013 predložených celkom 355 návrhov zákonov, z toho 

112 predložila vláda SR, 241 poslanci Národnej rady SR a 2 návrhy zákona predložili výbory. 

Hoci  priemer  poslaneckých  návrhov  zákonov býva približne  20  30 %, v  roku  2013  

dosiahol 67,88 %. 
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Národná rada SR za uvedené obdobie schválila 137 návrhov zákonov, z nich 112 

predložila vláda SR, 23 poslanci Národnej rady SR a 2 návrhy predložili výbory Národnej rady 

SR, a to Mandátový a imunitný výbor a Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. 

V skrátenom legislatívnom konaní boli schválené 4 návrhy zákonov. 

 

Prehľad najdôležitejších ústavných zákonov a zákonov v roku 2013 

V roku 2013 neschválila Národná rada SR žiaden ústavný zákon. Medzi najdôležitejšie 

zákony, ktoré v roku 2013 schválila Národná rada SR patrí:  

- zákon č. 114/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní 

pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, ktorého účelom bolo 

vyriešiť situáciu, ktorá vznikla na Ústavnom súde Slovenskej republiky v dôsledku vyhlásenia 

účastníkov konania, ktorým odmietli sudcov ústavného súdu z dôvodu predpojatosti. 

Výsledkom bol faktický stav, keď nebolo možné zabezpečiť konanie a rozhodovanie ústavného 

súdu v rozsahu zverených právomocí, nakoľko takmer všetci jeho sudcovia boli vylúčení, resp. 

ich predpojatosť bola namietaná účastníkmi konania, čo viedlo k stavu, keď podľa platnej 

právnej úpravy nebolo možné rozhodnúť nielen vo veci samej, ale ani len o týchto námietkach 

účastníkov konania. Na vyriešenie vzniknutého problému sa navrhovalo výslovne v zákonnej 

právnej úprave zakotviť doktrínu nevyhnutnosti vyplývajúcu z tzv. Bangalórskych princípov 

správania sa sudcov. Podstata tejto doktríny umožňuje sudcovi, ktorý je inak vylúčený, konať 

a rozhodovať vo veci, ak by nekonanie zo strany súdu viedlo k nespravodlivosti, v tomto 
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prípade k popretiu zákazu odmietnutia spravodlivosti, čo by v konečnom dôsledku viedlo 

k odmietnutiu poskytnutia ústavne garantovanej ochrany základných práv a slobôd, a to 

v konaní pred ústavným súdom; 

- zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorého 

cieľom bolo ustanoviť všeobecnú právnu úpravu výkonu verejnej moci v elektronickej podobe. 

Podstatou návrhu je kodifikovanie elektronickej komunikácie s verejnou mocou tak, aby sa 

komunikačné procesy zjednodušili, zrýchlili, sprehľadnili, zjednotili, aby sa zvýšila bezpečnosť 

tejto komunikácie. Zavádzajú sa nové inštitúty (napr. elektronické schránky, identifikácia 

a autentifikácia osôb, autorizácia, zaručená konverzia, referenčné registre), ktoré v právnom 

prostredí chýbali a sú nevyhnutné pre riadne fungovanie elektronických procesov. Cieľom nie 

je nahrádzať „papierový, listinný“ spôsob výkonu verejnej moci, ale ustanoviť jeho 

elektronickú alternatívu; 

- zákon č. 309/2013 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, ktorého ustanovenia zabezpečujú jednotný výklad ustanovenia 

§ 64 ods. 5 rokovacieho poriadku, z ktorého dikcie vyplýva, že podmienkou na utvorenie 

poslaneckého klubu je počet členov klubu, t. j. najmenej osem poslancov, a uvedená podmienka 

sa rovnako vyžaduje aj pre funkčnosť a ďalšiu existenciu klubu počas volebného obdobia s tým, 

že ak klesne počet členov pod ustanovenú hranicu osem poslancov, poslanecký klub zaniká zo 

zákona; 

- zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorým sa realizujú zámery a ciele vytýčené v Programe ESO (Efektívna, 

Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), a tiež úloha zrušiť špecializované miestne orgány štátnej 

správy a ustanoviť novú štruktúru miestnej štátnej správy. Zákon č. 180/2013 Z. z. nadväzuje 

na zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorým boli s účinnosťou k 1. januáru 2013 zrušené 

špecializované miestne orgány štátnej správy s pôsobnosťou na území kraja a predstavuje prvú 

etapu integrácie špecializovaných pôsobností štátnej správy na krajskej úrovni utvárajúc 

predpoklady ustanovenia novej organizačnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy, 

založenej na princípe jedného komplexného štátneho úradu v príslušnom území, s pôsobnosťou 

na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy. Zákon č. 180/2013 Z. z. predstavuje druhú etapu 

integrácie, ktorej cieľom je vytvoriť jednotnú sústavu miestnych orgánov štátnej správy, čím 

zanikne dezintegrovaná špecializovaná miestna štátna správa reprezentovaná zložitou 

a neprehľadnou štruktúrou rôznych úradov v území; 

- zákon č. 462/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č.120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, reaguje na vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016, 

v ktorom je už zohľadnené neuplatnenie zvýšenia platov ústavných činiteľov podľa § 2 zákona 
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Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých 

ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pre rok 2014. Platy 

ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov, verejného ochrancu práv, štátnych zamestnancov 

vo verejnej funkcii zostávajú na úrovni ich platov z roku 2013. 

 

V oblasti verejných financií schválila v roku 2013 národná rada niekoľko zákonov, a to: 

 - zákon č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014 ako jeden z najdôležitejších 

zákonov;  

- zákon č. 36/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri 

zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorý upravuje pravidlá regulácie ekonomickej správy v rámci Európskej 

únie a povinnosť vytvorenia automatického mechanizmu na zavedenie korekčných opatrení. 

Záujmom členských štátov je podporovať návrhy Európskej komisie smerujúce k posilneniu 

a sprísneniu Paktu stability a rastu a fiškálnu konsolidáciu menovej a hospodárskej únie, pričom 

poskytnutie akejkoľvek pomoci z prostriedkov Európskeho mechanizmu pre stabilitu bude 

viazané na ratifikáciu a implementáciu Zmluvy do vnútroštátnej legislatívy štátu-žiadateľa;  

- zákon č. 435/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý zaviedol nový inštitút 

záväzného stanoviska v daňovej oblasti a zefektívnil správu daní a posilnil jej ochranu;  

 - zákon č. 463/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je prispieť k odstráneniu 

administratívnej náročnosti pre daňové subjekty, k boju proti daňovým únikom, k zvýšeniu 

právnej istoty daňovníkov a atraktivite podnikateľského prostredia; novela ďalej rozšírila 

povinnosti podnikateľov o daňovú licenciu;  

 - zákon č. 135/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný 

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

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony reaguje na harmonizáciu národnej legislatívy v colnej 

oblasti s požiadavkami úniového práva modifikáciou právneho režimu vykonávania následných 

colných kontrol s cieľom zefektívnenia a zrýchlenia ich výkonu. Uvedená novela zároveň 

novelizovala aj zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zaviedla novú formu štátnej lotérie 

(lotériu dokladov o prijatí tržby vyhotovených registračnou pokladnicou) a hazardné hry 

prevádzkované prostredníctvom internetu; 

 - zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. 

o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov, ktorý upravil okrem dávok aj zníženie nákladovosti 

doplnkového dôchodkového sporenia a zvýšil ochranu účastníkov. 
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V oblasti školstva, vedy, mládeže a športu boli prijaté národnou radou v roku 2013:  

 - zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý, okrem iného, zvyšuje 

maximálne počty žiakov v triedach základných a stredných škôl a zároveň určuje minimálne 

počty žiakov v triedach základných škôl, stredných škôl, v praktických školách a odborných 

učilištiach, umožňuje vzdelávanie detí a žiakov v školách pri zdravotníckych zariadeniach aj 

pedagogickým zamestnancom inej špeciálnej školy a umožňuje zriaďovateľovi školy 

schvaľovať, okrem počtu prijímaných žiakov, aj počet tried; 

 - zákon č. 312/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

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

zákony, ktorý prispel k zvýšeniu kvality ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

v školstve, ako aj k zjednodušeniu a zefektívneniu udeľovania kreditov a k odstráneniu 

administratívnej byrokracie; 

 - zákon č. 375/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. 

o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony; 

 - zákon č.116/2013 Z. z., ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme; 

 - zákon č. 348/2013 Z. z. o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a 

o Slovenskom paralympijskom výbore, ktorý vymedzuje paralympijské symboly a ďalšiu 

symboliku paralympijského hnutia a paralympijskej myšlienky, ktorú zákon označuje 

jazykovým výrazom a spojením „paralympijská symbolika“. 

 

 Medzi najdôležitejšie zákony schválené v roku 2013 národnou radou v hospodárskej 

oblasti patria:  

- zákon č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

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

o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov, ktorý predstavuje rozsiahlu novelizáciu, ktorá, okrem iného, zavádza 

centrálne obstarávanie, elektronické trhovisko a rozsiahle zmeny v oblasti opravných 

prostriedkov a s tým súvisiace zriadenie rady;  

- zákon č. 382/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene 

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

251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

391/2012 Z. z., ktorého cieľom je zefektívnenie fungovania podpory výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie vysoko účinnou kombinovanou výrobou, a to najmä úpravou 

podmienok podpory, napríklad v súvislosti s výkonom zariadení na výrobu elektriny, rozsahom 

alebo spôsobom využitia obnoviteľných zdrojov energie pri jej výrobe; 
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- zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvára 

predpoklady pre zlúčenie regulačných úradov, ktoré pôsobia v oblasti cestnej, železničnej, 

leteckej a vodnej dopravy a v oblasti výstavby, pôšt a telekomunikácií. Zákon upravuje 

zriadenie, postavenie a pôsobnosť nových úradov, ktoré vzniknú zlúčením doterajších 

subjektov pôsobiacich v tejto oblasti. Zákon upravuje aj súvisiace právne vzťahy a novelizuje 

existujúce zákony, ktoré doteraz upravovali činnosť jednotlivých úradov.  

 

 V oblasti sociálnych vecí boli prijaté viaceré zákony, a to: 

- zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý zaviedol, okrem iného, povinnosť odpracovať si dávku v hmotnej núdzi. Návrh 

vyvolal búrlivú diskusiu a bol vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie;  

- zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac 

súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviedol zásadnú zmenu 

zlúčením príspevku pri narodení dieťaťa a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa do jednej 

dávky – príspevku pri narodení dieťaťa;  

- zákon č. 80/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. 

o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zvýšil pre 

vojakov a policajtov vek odchodu do výsluhového dôchodku a odvody z príjmov;  

- zákon č. 125/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine 

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

a doplnení niektorých predpisov, ktorý zaviedol povinnosť platiť úrok z omeškaného 

výživného. Zmena sa nedotkla náhradného výživného vyplácaného za povinné osoby štátom, 

takže nevznikol žiaden negatívny dopad na štátny rozpočet;  

- zákon č. 416/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. 

o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, ktorého najpodstatnejšou zmenou 

bola úprava podmienok a procesu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 

aj na ostatných zamestnávateľov; 

- zákon č. 364/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. 

o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť 

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

príspevok na zaplatenie nákladov na jasle, škôlku alebo opatrovateľku; 

- zákon č. 338/2013 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 

predpisy, prijal najmä zmeny v sociálnom poistení samostatne zárobkovo činných osôb 

a v odvodových úľavách za zamestnancov, ktorí boli pred nástupom do zamestnania evidovaní 

ako dlhodobo nezamestnaní;  
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- zákon č. 433/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. 

o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov ustanovil viacero zmien, medzi iným aj novú povinnosť 

oprávnenej osoby oznámiť platiteľovi po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa 

akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku 

plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku;  

 - zákon č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý, okrem iného, zvýšil 

hranicu ochrany príjmu prijímateľov sociálnej služby pred platením neprimeranej úhrady za 

sociálnu službu v jednotlivých formách pobytových sociálnych služieb a druhoch sociálnych 

služieb. 

 

 V oblasti zdravotníctva boli v roku 2013 národnou radou prijaté tieto zákony:  

 - zákon č. 41/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prináša viaceré 

dôležité zmeny v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti – napríklad precizuje 

ustanovenia označenia univerzitnej a fakultnej nemocnice pre držiteľa povolenia na 

prevádzkovanie všeobecnej nemocnice, ďalej určuje, že povolenie na prevádzkovanie 

všeobecnej nemocnice vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, čím bude 

oprávnené vykonávať výkon dozoru a kontroly v zmysle platnej právnej úpravy. Novou 

právnou úpravou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby a kritériá jej hodnotenia. Zriaďuje sa samostatná 

stavovská organizácia pre zdravotníckych záchranárov. Na základe potrieb aplikačnej praxe sú 

precizované ustanovenia týkajúce sa dokladov o vzdelaní a uznaní odbornosti pre 

zdravotníckych pracovníkov a ustanovujú sa spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania; 

 - zákon č. 142/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane 

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

o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov bol prijatý z dôvodu, že dovtedajší právny stav nevytváral dostatočné podmienky na 

ochranu nefajčiarov pred účinkami pasívneho fajčenia, a tiež v rámci transpozície smernice 

Komisie 2012/9/EÚ zo 7. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych 

opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov. 

Návrh zákona vychádza z odporúčaní Národného programu kontroly tabaku, ktorý vláda 

Slovenskej republiky schválila uznesením č. 398 z 2. 5. 2007. Zákon na účel zabezpečenia 

zvýšenej ochrany nefajčiarov zakazuje fajčiť v obchodných domoch, pričom sa v nich 
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umožňuje zriadenie fajčiarní. Upresňuje sa aj formulácia zákazu fajčenia v zariadeniach 

spoločného stravovania. Dopĺňa sa oprávnenie Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonať 

kontrolu dodržiavania zákazu predaja podľa § 6 ods. 2 zákona č. 377/2004 Z. z. a povinnosti 

odopretia predaja podľa § 6 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. za prítomnosti maloletej osoby. 

Súčasne sa navrhuje zvýšenie dolnej hranice a hornej hranice pokuty ukladanej orgánmi 

verejného zdravotníctva fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe za 

nezabezpečenie dodržiavania zákazu fajčenia; 

 - zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého účelom je vytvorenie legislatívneho rámca 

pre informatizáciu zdravotníctva umožňujúceho vybudovanie a prevádzku Národného 

zdravotníckeho informačného systému (ďalej len „NZIS“) ako jej základného piliera. Cieľom 

zákona je vytvorenie takého legislatívneho prostredia, ktoré na jednej strane umožní čo 

najväčšie využitie prínosov plynúcich z informatizácie zdravotníctva a na druhej strane 

zabezpečí služby občanovi. Zákon upravuje aj postavenie a úlohy Národného centra 

zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“) ako prevádzkovateľa NZIS. Taktiež upravuje 

práva a povinnosti ďalších subjektov vo vzťahu k NZIS, definuje základné pojmy súvisiace 

s NZIS, štandardy zdravotníckej informatiky a procesy. Návrhom zákona sa novelizujú aj iné 

súvisiace právne predpisy na zaistenie celkovej funkčnosti NZIS. Zákon definuje všetky 

náležitosti a súvislosti NZIS, ale definuje napríklad aj možnosť a podmienky elektronického 

predpisovania liekov a zdravotníckych pomôcok, alebo zdieľania elektronických zdravotných 

záznamov; 

 - zákon č. 220/2013 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 ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony, bol prijatý v súvislosti s potrebou transpozície smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri 

cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Smernica je spolu s nariadeniami Európskeho 

parlamentu a Rady 883/2004 a 987/2009 právnym nástrojom upravujúcim práva a povinnosti 

migrujúcich osôb zúčastnených na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Podľa smernice majú 

pacienti právo na bezpečné a kvalitné ošetrenie v rámci EÚ a na zodpovedajúcu úhradu 

nákladov. S pacientmi, ktorí cestujú do iného členského štátu EÚ, aby im tam bola poskytnutá 

lekárska starostlivosť, sa bude zaobchádzať rovnako ako s občanmi krajiny, v ktorej sú 

ošetrovaní. 

 

 V oblasti pôdohospodárstva prijala národná rada v roku 2013 nasledovné zákony: 

 - zákon č. 42/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

dopĺňajú a menia niektoré zákony, ktorého účelom bolo, okrem iného, doplnenie 

splnomocnenia na vydanie vyhlášky o označovaní potravín dobrovoľnými údajmi, napríklad 

o zložení a pôvode (slovenská potravina) a ich používaní na účely propagácie a marketingu;  
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 - zákon č. 145/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravuje možnosti 

Slovenského pozemkového fondu nadobudnúť pozemky, ktoré boli predmetom úveru 

a následne nimi disponovať najmä na účely reštitučných plnení. Nadväzuje na realizáciu 

uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 413 z 22. augusta 2012 v Nových Sadoch o podpore 

subjektov poľnohospodárskej prvovýroby. Jeden zo zámerov vlády Slovenskej republiky 

vyplývajúcich z uvedeného rokovania je vytvorenie podmienok pre nákup poľnohospodárskej 

pôdy fyzickými a právnickými osobami, ktoré na nej hospodária. Prijatý zákon zároveň 

obmedzuje špekulatívny nákup pôdy, ku ktorému nezriedka dochádza pri predaji založenej 

pôdy, v exekučných konaniach, resp. dobrovoľných dražbách; 

 - zákon č. 115/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. 

o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a 

o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom 

je zjednodušiť niektoré postupy pri uznávaní a zmene hraníc poľovných revírov, ako i postupy 

pri priebehu zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, ktorým patrí právo rozhodovať 

o podaní žiadosti o uznanie a zmenu hraníc poľovných revírov, upraviť postup nakladania 

s poľovnými revírmi, ktoré sú tvorené najmenej z dvoch tretín poľovnými pozemkami vo 

vlastníctve štátu; 

 - zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách nahrádza doteraz platný zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorého 

cieľom bolo predovšetkým preklenúť obdobie hľadania mechanizmov chodu pozemkových 

spoločenstiev, usporiadať ich vzťahy k štátu, usporiadať vzťahy vo vnútri 

spoločenstiev, podporiť sceľovanie pozemkov a pôsobiť proti ich ďalšiemu drobeniu a naznačiť 

možnosti realizovania podnikateľských zámerov v nadväznosti na existujúci právny poriadok. 

Tieto problémy si vyžadujú v súčasnosti novú právnu úpravu. V porovnaní s úpravou v starom 

zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. sa v zákone č. 97/2013 Z. z. 

upravuje predovšetkým vznik a postavenie nového typu pozemkového spoločenstva založeného 

vlastníkmi lesných a poľnohospodárskych nehnuteľností (teda nie spoločnej nehnuteľnosti) 

s cieľom ich spoločného racionálneho obhospodarovania. Slovenský pozemkový fond 

vykonáva na účely tohto zákona práva člena spoločenstva v záujme ochrany a výkonu 

vlastníckych práv a výkonu povinností vyplývajúcich z vlastníctva podielov spoločnej 

nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a vo vlastníctve tzv. neznámych vlastníkov. 

 

 V oblasti ochrany životného prostredia boli prijaté národnou radou v roku 2013: 

 - zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol prijatý v rámci transpozície 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných 

emisiách, ktorá stanovuje jasnejšie pravidlá pre priemyselné podniky, ktoré zaistia rovnosť pri 
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uplatňovaní požiadaviek v oblasti ochrany životného prostredia a tak aj vytvoria jednotnú 

platformu pre konkurencieschopnosť podnikov v rámci Európskej únie. Táto smernica jednak 

sprísňuje požiadavky pre prevádzky podliehajúce integrovanému povoľovaniu, ale zároveň 

ustanovuje minimálne požiadavky (hraničné emisné limity) pre veľké spaľovacie zariadenia, 

spaľovne odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a pre výrobu oxidu 

titaničitého, ktoré nesmú byť prekročené ani pri derogácii. Nová smernica priniesla tak 

rozsiahle zmeny oproti súčasnému stavu v tejto oblasti, že v rámci jej transpozície bolo potrebné 

pripraviť nový zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania;  

 - zákon č. 207/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. 

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov, ktorého účelom je zabezpečiť efektívne fungovanie Environmentálneho 

fondu, sprehľadniť a zefektívniť postup poskytovania podpory Environmentálnym fondom 

a umožniť Environmentálnemu fondu operatívne reagovať na požiadavky zo strany 

spoločnosti, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, obcí a prijímať operatívne 

opatrenia. Návrh zákona zohľadňuje viacročné skúsenosti s problematikou poskytovania 

podpory Environmentálnym fondom, ako aj reaguje na aktuálnu problematiku týkajúcu sa 

životného prostredia a jej právnu úpravu. Zákon rozširuje príjmy Environmentálneho fondu 

z dôvodu prijatia nového právneho predpisu upravujúceho obchodovanie s emisnými kvótami 

- zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2013, dopĺňa nové náležitosti zmluvy 

o poskytnutí podpory o podmienky spôsobu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov 

a o podmienky vrátenia finančných prostriedkov v prípade nedodržania podmienok zmluvy 

a taktiež upravuje a opravuje vo viacerých častiach zákona nesprávne právne pojmy, ktoré 

spôsobovali v praxi rôzne komplikácie a nedorozumenia pri ich výklade; 

 - zákon č. 506/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, je zameraný na plnenie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 - 2016, podľa 

ktorého vláda pripraví súbor nástrojov na riešenie náhrad za obmedzenia, ktoré vznikajú 

vlastníkom pozemkov v chránených územiach. Súčasne je zameraný na plnenie uznesenia 

vlády Slovenskej republiky č. 471 z 24. mája 2006 a uznesenia vlády č. 224 z 9. apríla 2008, 

zabezpečenie dostatočnej transpozície vybraných článkov smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 

1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení 

a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne 

žijúceho vtáctva a odstránenie nedostatkov v právnej úprave zákona, ktoré vyplynuli 

z aplikačnej praxe.   
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Stručný prehľad legislatívnej činnosti NR SR v VI. volebnom období v roku 2013 

 

 

Počet schválených  

návrhov zákonov 

predložených vládou SR 112 

predložených poslancami NR SR 23 

predložených výbormi NR SR 2 

spolu 137 

Počet schválených ústavných zákonov 0 

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní 4 

Počet zákonov vrátených prezidentom SR 10 

 

Národná rada SR opätovne schválila v VI. volebnom období v roku 2013 

10 zákonov, ktoré prezident SR vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie, a to:  

- zákon č. 146/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. 

o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

- zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

- zákon č. 116/2013 Z. z., ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme, 

- zákon č. 115/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení 

zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 289/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom 

práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, 

neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 290/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

- zákon č. 190/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení 

pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- zákon č. 204/2013 Z. z., ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

- zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

- zákon č. 416/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 

vyjednávaní v znení neskorších predpisov. 
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1.3.2 Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory 

 

Národná rada Slovenskej republiky v roku 2013 vyslovila súhlas s 20-timi 

medzinárodnými zmluvami, z ktorých 18 má prednosť pred zákonmi. 

Spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými NR SR vyslovila súhlas v roku 2013, 

prevažovali z hľadiska počtu zmluvných strán multilaterálne medzinárodné zmluvy, z ktorých 

väčšinu tvorili mnohostranné medzinárodné zmluvy iniciované medzinárodnými 

organizáciami. V roku 2013 tak NR SR vyslovila súhlas s tromi právnymi aktmi Svetovej 

poštovej únie zameranými na úpravu podmienok členstva v tejto organizácii a zavedenie 

spoločných pravidiel medzinárodnej poštovej služby, vrátane zakotvenia dobierkového 

a súrneho poukazu. Vo vzťahu k Organizácii spojených národov NR SR vyslovila súhlas 

s Opčným protokolom k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení posilňujúcim 

garanciu ochrany práv dieťaťa prostredníctvom vytvorenia mechanizmu podávania oznámení 

na porušenie práv dieťaťa. V rámci systému organizácií OSN NR SR vyslovila súhlas so sériou 

protokolov zacielených na vytvorenie právnych podmienok a pravidiel na zabránenie 

znečisťovaniu spôsobeného únikom ropných látok, ako aj zakotvenie systému kompenzácie 

a náhrady škôd obetiam znečistenia ropnými látkami. Vo vzťahu k Rade Európy bol zo strany 

NR SR vyslovený súhlas s rámcovým dohovorom zavádzajúcim princípy tvorby politiky 

ochrany kultúrneho dedičstva a prístupu ku kultúrnemu dedičstvu. NR SR rovnako vyslovila 

súhlas aj s Protokolom č. 15, ktorým sa mení Dohovor o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd s cieľom zefektívniť činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva prostredníctvom úpravy 

procesných aspektov činnosti súdu. V oblasti boja proti daňovým únikom NR SR vyslovila 

súhlas s Dohovorom o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach, ktorý bol 

vytvorený v spolupráci OECD a Rady Európy. Z iniciatívy inštitúcií EÚ vyslovila NR SR 

súhlas s viacerými zmiešanými únijnými zmluvami s cieľom vytvorenia právneho rámca pre 

účinnejšiu spoluprácu medzi EÚ a jej členskými štátmi a tretími krajinami. NR SR takto 

napomohla ratifikácii historicky prvého zmluvného vzťahu medzi EÚ a Irackou republikou. Vo 

vzťahu k zmluvnému základu EÚ vyslovila NR SR súhlas s Protokolom o obavách írskeho 

ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy, ktorý konkretizuje vybrané ustanovenia Lisabonskej 

zmluvy a poskytuje záruky ohľadne ich aplikácie vo vzťahu k členským štátom EÚ (najmä však 

vo vzťahu k Írsku).  

Bilaterálne medzinárodné zmluvy sa týkali špecifických tém vychádzajúcich 

z konkrétnych bilaterálnych vzťahov Slovenskej republiky s druhou stranou a predstavovali 

štandard, aký SR uzatvára s jednotlivými štátmi v záujme podpory a rozvoja vzájomnej 

spolupráce.  

Z hľadiska dĺžky platnosti prevažovali medzinárodné zmluvy s neobmedzenou dĺžkou 

platnosti. Po obsahovej stránke v zmysle čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky dominovali 

medzinárodné politické zmluvy a medzinárodné hospodárske zmluvy všeobecnej povahy.   
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1.3.3 Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 

 

1.3.3.1 Správy, informácie a iné materiály 

 

Národná rada SR v roku 2013 prerokovala 45 správ a iných materiálov, medzi inými 

správu o členstve SR v Európskej únii za rok 2012 a návrh Súhrnnej výročnej správy SR za rok 

2012. V šiestich prípadoch Národná rada SR prerokovala správy, o predloženie ktorých 

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

(zo 16. 1. 2013 a z 3. 12. 2013), správu o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, správu 

o opatreniach Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre objasnenie 

situácie po páde diaľničného mosta v Kurimanoch, správu o stave školstva na Slovensku na 

verejnú diskusiu a správu o aktuálnej situácii na trhu práce v SR a o opatreniach na jej zlepšenie. 

 

 

 

1.3.3.2 Hodina otázok  

 

V VI. volebnom období do 31. 12. 2013 bola Hodina otázok zaradená do programu 

schôdze 16-krát, poslanci celkom položili 598 otázok, z toho predsedovi vlády SR 302 otázok 

a zodpovedaných otázok bolo 129. Z obsahového hľadiska boli otázky zamerané na aktuálne 

spoločenské dianie, predovšetkým na rast ekonomiky, podporu vytvárania pracovných miest, 

znižovanie deficitu verejných financií, opatrenia proti daňovým únikom, bločkovú lotériu, 

daňové licencie, zefektívnenie štátnej správy, reformu ESO, opatrenia na zlepšenie 

podnikateľského prostredia, rozvoj vidieka, poskytovanie podpory v poľnohospodárstve, 
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kvalitu potravín a predaj potravín od slovenských výrobcov, výstavbu diaľnic a rýchlostných 

ciest, opravy ciest a cestných výtlkov, odmeňovanie pedagógov, zefektívnenie prevádzky škôl, 

športovanie detí, nezamestnanosť, opatrovateľské služby, prácu študentov, podporu chránených 

dielní, zásahy polície, prácu dobrovoľných hasičov, protipovodňové opatrenia, ľudské práva, 

ochranu kultúrnych pamiatok a iné. 

 

Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR – VI. volebné obdobie v roku 

2013 (k 31. 12. 2013) 

Klub poslancov 
Počet poslancov 

v posl. klube 

Počet položených 

otázok 

Klub poslancov NR SR za SMER – SD 83 295 

Klub poslancov NR SR za KDH 13 92 

Klub poslancov NR SR za OĽaNO 14 97 

Klub poslancov NR SR za MOST – HÍD  13 46 

Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS 8 51 

Poslanci za stranu SaS _ * 8 

Poslanci, ktorí nie sú členmi posl. klubov 19 9 

S p o l u 150 598 

* Klub poslancov NR SR za stranu SaS dňom 8. októbra 2013 zanikol 

 

 

Počet otázok adresovaných predsedovi vlády, členom vlády SR a zastupujúcemu 

generálnemu prokurátorovi – VI. volebné obdobie v roku 2013 (k 31. 12. 2013) 

Adresovanie otázok 
Počet otázok 

položených  zodpovedaných  

Predseda vlády SR 302 23 

Členovia vlády SR, GP SR  296 106 

S p o l u 598 129 

 



25 
 

 

H o d i n a  o t á z o k 

Predseda vlády a členovia vlády SR, GP SR, predseda 

NKÚ SR 

Počet otázok 

 
položených zodpovedaných 

R. Fico, predseda vlády SR 302 23 

Ľ. Vážny, podpredseda vlády SR pre investície od 26. 11. 

2012 
2 1 

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR 22 5 

P. Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR 35 13 

M. Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR 
32 11 

J. Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR 
58 17 

J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 39 11 

Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR 
26 13 

D. Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 23 9 

T. Malatinský, minister hospodárstva SR 19 14 

Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR 11 3 

T. Borec, minister spravodlivosti SR 8 4 

M. Maďarič, minister kultúry SR 8 3 

P. Žiga, minister životného prostredia SR 6 2 

M. Glváč minister obrany SR 4 - 

J. Čižnár, generálny prokurátor SR od 17. 7. 2013 2 - 

L. Tichý, 1. námestník GP, generálny prokurátor SR v. z. 

do 16. 7. 2013  
1 - 

J. Jasovský, predseda NKÚ SR  - - 

S p o l u 598 129 
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1.3.3.3 Interpelácie 

 

V VI. volebnom období v roku 2013 bolo podaných 253 interpelácií poslancami 

opozície a 1 interpelácia poslancom vládnej strany. Z vecného hľadiska boli interpelácie 

zamerané na aktuálne problémy spoločenského a verejného života. Išlo najmä o: oblasť 

hospodárstva, financií, problematiku verejného obstarávania, reformu ESO, štátny rozpočet 

a jeho prípravu, vývoj verejného dlhu, zadlžovanie obcí a miest, elektronizáciu verejnej správy; 

o oblasť dopravy, výstavby diaľnic, rýchlostných ciest, obmedzenie ťažkej dopravy v obciach, 

mobilné siete, cestovanie železničnou dopravou; v oblasti školstva o jeho rozvoj, financovanie, 

zmeny, prijímanie študentov na gymnáziá a stredné školy, sociálne štipendiá, o problematiku 

pedagógov, ich vzdelávanie a odmeňovanie, o prácu s mládežou, dotovanie a rozvoj športu, 

rekonštrukcie futbalových štadiónov; v sociálnej oblasti o problematiku sociálneho poistenia, 

nezamestnanosť a stratégiu podpory zamestnanosti, vyplácania starobných dôchodkov bývalým 

policajtom a vojakom, sociálnoprávnu ochranu detí; v kultúre rezonovala problematika 

digitalizácie kultúrneho dedičstva a zverejňovania zmlúv, úhrad za služby verejnosti 

poskytované RTVS, dotácií RTVS; v zdravotníctve o problematiku unitárneho zdravotného 

poistenia, povinné očkovanie detí; ďalej o činnosť a zásahy polície, o problematiku 

zahraničných vzťahov, pôsobenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o program 

starostlivosti o lesy, nadobúdanie vlastníckeho práva k pôde cudzincami, vyporiadane 

vlastníctva pozemkov v záhradkárskych osadách; o otázky environmentálnej výchovy 

a vzdelávania, ochrany životného prostredia, vymožiteľnosť práva a ďalšie. 

  

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

2013 (k 31. 12. 2013)  

Klub poslancov Počet poslancov 

v poslaneckom klube 

Počet podaných 

interpelácií 

Klub poslancov NR SR za SMER–SD 83 1 

Klub poslancov NR SR za KDH 13 32 

Klub poslancov NR SR za OĽaNO 14 109 

Klub poslancov NR SR za MOST–HÍD 13 12 

Klub poslancov NR SR za SDKÚ–DS 8 51 

Klub poslancov NR SR za SaS -* 5 

Poslanci, ktorí nie sú členmi posl. klubov 19 44 

S p o l u 150 254 

* Klub poslancov NR SR za stranu SaS dňom 8. októbra 2013 zanikol 
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Podanie interpelácií Počet interpelácií 

Poslanci koalície 1 

Poslanci opozície 209 

Poslanci, ktorí nie sú členmi posl. klubov 44 

S p o l u 254 

 

I n t e r p e l á c i e 

Predseda vlády a členovia vlády SR, predsedovia iných ústredných 

orgánov SR 

Počet podaných 

interpelácií 

R. Fico, predseda vlády SR 28 

Ľ. Vážny, podpredseda vlády SR pre investície od 26. 11. 2012 1 

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR 32 

P. Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR 14 

M. Lajčák, podpredseda vlády a minister zahr. vecí a európ. zálež. SR 

záležitostí SR 

14 

D. Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 40 

J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 22 

J. Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 20 

Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR 16 

P. Žiga, minister životného prostredia SR 13 

Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 12 

T. Borec, minister spravodlivosti SR 12 

M. Maďarič, minister kultúry SR 12 

T. Malatinský, minister hospodárstva SR 8 

M. Glváč minister obrany SR 6 

Predsedovia iných ústredných orgánov SR 4 

S p o l u 254 
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1.3.4 Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 

 

Národná rada SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej 

republiky, zo zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR a z ďalších zákonov v roku 2013  

zvolila: 

 Igora Galla (za oblasť rozhlasového vysielania), Jozefa Chudíka (za oblasť televízneho 

vysielania) a Petra Kubicu (za oblasť ekonómie) za členov Rady Rozhlasu a televízie 

Slovenska, 

 Ondreja Krajňáka za predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, 

 Igora Šulaja a Vladimíra Tótha za podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu SR, 

 Zuzanu Gajerovú a Petru Príbelskú za kandidátky na členov disciplinárnych senátov  

navrhla prezidentovi SR: 

 vymenovať kandidáta Jaromíra Čižnára za generálneho prokurátora SR, 

 za člena Regulačnej rady kandidátov Jána Horkoviča a Vladimíra Štefánika. 

 

 

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 2013 návrh na vyslanie, predĺženie času vyslania a ukončenie času vyslania 

príslušníkov ozbrojených síl SR vo vojenskej operácii ISAF, ako aj návrh na ukončenie 

pôsobenia a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do vojenskej operácie ISAF 

v Afganistane.  

 

 

 1.5 Petície prerokované na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky 

 

Národná rada SR v roku 2013 neprerokovala žiadnu petíciu.  



29 
 

2. Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej 

republiky 

  

V roku 2013 malo byť realizovaných celkom 115 zahraničných pracovných ciest, 

pričom 4 z nich boli zrušené. To znamená, že v roku 2013 bolo uskutočnených celkom 111 

zahraničných pracovných ciest, na ktorých bolo 171 účastníkov z radov poslancov Národnej 

rady SR a 100 zamestnancov Kancelárie NR SR. Zamestnanci Kancelárie NR SR sa na 

týchto cestách zúčastňovali zväčša ako protokolárny, odborný a technický sprievod.  

 

2.1 Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady 

Slovenskej republiky 

 

Rok 2013, v ktorom Slovenská republika oslávila 20. výročie svojej samostatnosti, 

začal v oblasti zahraničnopolitických aktivít predsedu Národnej rady Slovenskej 

republiky Pavla Pašku jeho účasťou na konferencii v Českej republike (8. 1. 2013) 

s názvom „Česi a Slováci - 20 rokov spolupráce samostatných štátov a ich pôsobenie v EÚ 

a NATO“, ktorá vyzdvihovala dvadsaťročnú vynikajúcu spoluprácu našich samostatných 

štátov.  
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V regionálnej oblasti rezonovala aj účasť predsedu NR SR Pavla Pašku a predsedu 

Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboša Blahu na stretnutí predsedov parlamentov 

krajín Vyšehradskej skupiny vo Varšave pri príležitosti prebiehajúceho predsedníctva Poľskej 

republiky vo V4. 

Na pracovnú návštevu slovenského predsedu vlády Roberta Fica v Paríži nadväzovala 

pracovná návšteva predsedu NR SR Pavla Pašku a poslanca NR SR Michala Bagačku vo 

Francúzskej republike (3. - 4. 6. 2013). Bilaterálne rokovania Pavla Pašku s predsedom 

Národného zhromaždenia Claudom Bartolonom a tiež s predsedom senátu Jeanom Pierrom 

Belom potvrdili záujem oboch strán na prehlbovaní politického dialógu na parlamentnej úrovni 

a tiež záujem o rozvoj parlamentnej spolupráce aj na úrovni špecializovaných výborov. 

Predseda NR SR sa počas návštevy stretol aj s predsedom Skupiny slovensko-francúzskeho 

priateľstva Senátu FR Yvesom Romom a s predsedom Skupiny slovensko-francúzskeho 

priateľstva Národného zhromaždenia FR Francoisom Rochebloinom. V rámci svojej pracovnej 

cesty navštívil aj mesto Meudon pri Paríži, kde sa spoločne so zástupcami mesta zúčastnil na 

spomienkovej ceremónii pri soche Generála M. R. Štefánika pri observatóriu v Meudone.  

Významnou návštevou na parlamentnej úrovni bola historicky prvá oficiálna návšteva 

predsedu Národnej rady SR v Kazachstane (10. - 13. 6. 2013). Slovenská delegácia pod 

vedením predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku rokovala s predsedami oboch komôr 

Parlamentu Kazašskej republiky a predsedom vlády Kazašskej republiky Serikom 

Achmetovom. Pavol Paška potvrdil záujem SR o prehĺbenie spolupráce s Kazachstanom na 

bilaterálnej i multilaterálnej úrovni.  
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Oficiálna návšteva predsedu NR SR na Ukrajine (30. 9. - 1. 10. 2013) bola prvou 

bilaterálnou návštevou na úrovni predsedov parlamentov za ostatných šesť rokov. Počas svojej 

návštevy predseda NR SR rokoval s predsedom Najvyššej rady Ukrajiny Volodymyrom 

Rybakom a s predsedom vlády Ukrajiny Mykolom Azarovom. V rámci programu návštevy 

predseda NR SR tiež položil veniec k pomníku Neznámeho vojaka na Námestí slávy v Kyjeve. 

 

 
 

Predseda NR SR Pavol Paška sa v rámci pracovnej návštevy v Bruseli (3. - 4. 12. 2013) 

stretol s predsedom Európskeho parlamentu M. Schulzom, predsedom politickej skupiny SD 

H. Swobodom, so slovenskými poslancami EP, so slovenskými občanmi pracujúcimi 

v inštitúciách EÚ a s podpredsedom Európskej komisie M. Šefčovičom. Cieľom pracovnej 

návštevy bolo prezentovanie hlavných pozícií SR vo vzťahu k aktuálnym európskym otázkam 

so zameraním na očakávané voľby do EP v máji 2014, diskusia o budúcnosti EÚ, ako aj 

o politickej a ekonomickej situácii v SR. 

V rámci medzinárodných aktivít na domácej pôde prijal predseda NR SR predsedu 

Senátu Parlamentu Českej republiky, predsedu Štátnej dumy Ruskej federácie, predsedu 

Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čínskej ľudovej 

republiky a predsedu Parlamentu Dánskeho kráľovstva. Ďalšími významnými prijatiami 

na úrovni predsedu NR SR v Slovenskej republike boli prijatia predsedu vlády Tureckej 

republiky, prezidenta Českej republiky, prezidenta Estónskej republiky, predsedu vlády Čiernej 

Hory, predsedu Spolkového snemu Spolkovej republiky Nemecko, arcibiskupa 

konštantinopolského, Nového Ríma a ekumenického patriarchu, generálneho prokurátora 
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Poľskej republiky, prezidenta Rumunska, členov Federálneho senátu Národného kongresu 

Brazílskej federatívnej republiky, prezidenta Helénskej republiky, ministra obrany Cyperskej 

republiky, prezidenta Francúzskej republiky a prezidenta Bulharskej republiky. 

Na úrovni podpredsedov NR SR sa 23. - 27. 9. 2013 uskutočnila študijná návšteva 

delegácie podpredsedníčky Národného zhromaždenia Srbskej republiky, pani Gordany 

Čomić, na Slovensku. Srbská delegácia sa v rámci návštevy stretla s podpredsedníčkou 

Národnej rady SR pani Janou Laššákovou, s členmi Výboru Národnej rady SR pre európske 

záležitosti, vedúcim Kancelárie Národnej rady SR a absolvovala na pôde Národnej rady SR 

sériu odborných prednášok.  

V rámci zahraničných pracovných ciest na úrovni podpredsedov Národnej rady SR sa 

podpredseda NR SR Ján Figeľ zúčastnil na konferencii v Belgickom kráľovstve (8. - 9. 4. 

2013). Podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková (17. - 19. 4. 2013) uskutočnila pracovnú 

návštevu Chorvátska na pozvanie podpredsedu Parlamentu Chorvátskej republiky Nenada 

Stazića a v zastúpení predsedu NR SR sa zúčastnila na konferencii predsedov parlamentov 

členských štátov EÚ v Cyperskej republike (21. - 23. 4. 2013). V septembri uskutočnila 

pracovnú návštevu v Ruskej federácii spolu s poslankyňami NR SR a prijala pozvanie od 

Demokratického zväzu Slovákov a Čechov i do Rumunska, kde realizovala pracovnú návštevu. 

Podpredsedníčka Národnej rady SR Renáta Zmajkovičová sa v máji 2013 zúčastnila na 

spoločnej akcii 11. Senátorský chodníček a o týždeň neskôr uskutočnila pracovnú návštevu 

v Prahe na koncerte „Priateľov Pražskej jari“ Slovenskej filharmónie. Začiatkom júna sa 
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zúčastnila na Slávnostnom večeri Česko-slovenskej vzájomnosti. Podpredseda NR SR Ján 

Figeľ prijal pozvanie podpredsedu Európskej komisie Antonia Tajaniho na konferenciu do 

Belgického kráľovstva (5. - 6. 6. 2013), vystúpil tiež na medzinárodnej konferencii Big Tent 

V4 v Poľskej republike a zúčastnil sa konferencie v Srbsku. V júni sa zúčastnil na sympóziu 

ako jeden z hlavných rečníkov v Bruseli a ako rečník tiež vystúpil na Ekonomickom fóre 

organizovanom Inštitútom pre východné štúdiá v Poľskej republike. Podpredsedníčka NR SR 

Erika Jurinová prijala pozvanie na podujatie Týždeň slovenskej kultúry v Írskej republike (6. 

- 9. 6. 2013).  

V roku 2013 sa uskutočnilo niekoľko významných prijatí na pôde parlamentu SR i na 

úrovni podpredsedov Národnej rady SR. Podpredseda NR SR Ján Figeľ prijal 1. podpredsedu 

Parlamentu Dánskeho kráľovstva, ministra zahraničných vecí Ukrajiny, v zastúpení predsedu 

NR SR prijala podpredsedníčka Jana Laššáková Ich cisárske Výsosti Japonska princa 

a princeznú Akishino a spolu s členmi Skupiny priateľstva s Gruzínskom tiež prijala ministerku 

zahraničných vecí Gruzínska.  

V hodnotenom období sa na úrovni predsedu a podpredsedov Národnej rady SR 

realizovalo tridsať prijatí veľvyslancov z 22 krajín akreditovaných v Slovenskej 

republike. 

Ďalšími významnými protokolárnymi aktivitami predsedu a podpredsedov NR SR 

boli oslavy 20. výročia vzniku Slovenskej republiky (1. 1. 2013), prijatie argentínskych 

krajanov predsedom Národnej rady SR v rámci programu návštevy spolkov argentínskych 

krajanov na Slovensku (1. 3. 2013), slávnostný ceremoniál odovzdávania ocenení Hanno R. 

Ellenbogen Award, organizácia Okrúhleho stola na tému Verejná politika pod záštitou 

predsedu NR SR, ako aj slávnostné odovzdávanie Ceny predsedu Národnej rady SR za 

rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania 2013 (október).  

Podpredsedníčka Národnej rady SR Renáta Zmajkovičová sa zúčastnila na 

spomienkovom a pietnom akte pri príležitosti 68. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom pri 

pamätníku Slavín v Bratislave (9. 5. 2013), v júli sa konalo slávnostné zasadnutie Národnej 

rady SR pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie 

dnešného Slovenska (pri tejto príležitosti sa predseda Národnej rady SR Pavol Paška stretol 

s kardinálom Francom Rodém). Predseda Národnej rady SR Pavol Paška, predseda Štátnej 

dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie J. E. pán Sergej Naryškin a podpredsedníčky 

Národnej rady SR Jana Laššáková a Renáta Zmajkovičová sa v auguste zúčastnili osláv 69. 

výročia SNP v Banskej Bystrici.  
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2.2 Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej 

republiky 
 

Dôležitú súčasť parlamentnej diplomacie tvorí aj bilaterálna, resp. multilaterálna 

diplomacia na úrovni výborov.  

Zahraničnopolitické bilaterálne aktivity výborov Národnej rady Slovenskej republiky sa 

v roku 2013 orientovali na kontakty s partnerskými výbormi predovšetkým v rámci krajín 

Európskej únie a krajín Vyšehradskej štvorky (V4): 

22. - 23. január 2013 – pracovná návšteva delegácie Zahraničného výboru NR SR v Českej 

republike;  

13. - 14. marec 2013 – pracovná partnerská návšteva Výboru pre vnútro a národnú bezpečnosť 

Parlamentu Chorvátskej republiky v SR; 

24. - 26. apríl 2013 - pracovná návšteva delegácie Ústavnoprávneho výboru Senátu 

Parlamentu Českej republiky v SR; 

4. - 5. november 2013 – pracovná návšteva delegácie Zahraničného výboru NR SR 

v Chorvátsku;  

17. - 19. november 2013 - recipročná pracovná návšteva členov Osobitného kontrolného výboru 

NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Osobitného kontrolného výboru na 

kontrolu činnosti SIS vo Švajčiarsku; 

 

Multilaterálna spolupráca výborov v rámci platformy EÚ  

V uplynulom roku bola zaznamenaná aktívna účasť zástupcov výborov NR SR na 

nasledujúcich podujatiach v rámci parlamentnej dimenzie írskeho a litovského predsedníctva 

v Rade Európskej únie a podujatiach organizovaných Európskym parlamentom. 

 

27. - 28. január 2013 - Stretnutie predsedov výborov pre európske záležitosti parlamentov 

členských štátov EÚ v Dubline (Andrej Kolesík); 

20. - 21. február 2013 – účasť predsedu Zahraničného výboru NR SR Františka Šebeja na 

zasadnutí AFET/SEDE v Belgicku; 

24. - 26. február 2013 – účasť predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislava 

Kamenického na Stretnutí predsedov finančných výborov parlamentov EÚ v Írsku; 

10. - 12. marec 2013 - Stretnutie predsedov výborov pre pôdohospodárstvo a rybné 

hospodárstvo parlamentov členských štátov EÚ v Dubline (Magda Košútová); 

6. - 7. máj 2013 – účasť podpredsedu Zahraničného výboru NR SR Juraja Drobu na zasadnutí 

AFET/SEDE v Belgicku; 
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23. - 26. marec 2013 - Medziparlamentná konferencia pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú 

politiku a spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku v Dubline (Miroslav Číž, František Šebej, 

Martin Fedor); 

12. - 14. apríl 2013 - Stretnutie predsedov výborov pre životné prostredie a energiu parlamentov 

členských štátov EÚ v Dubline (Mikuláš Huba); 

28. - 30. apríl 2013 - Stretnutie predsedov výborov pre zamestnanosť, podnikanie, inovácie 

a sociálne veci parlamentov členských štátov EÚ v Dubline (Jana Vaľová); 

16. - 18. jún 2013 - Stretnutie predsedov výborov pre komunikácie, vzdelanie a dopravu 

parlamentov členských štátov EÚ v Dubline (Ján Hudacký); 

23. - 25. jún 2013 - Konferencia výborov pre európske záležitosti parlamentov členských štátov 

Európskej únie (COSAC ) v Dubline (Ľuboš Blaha); 

7. - 8. júl 2013 - Stretnutie predsedov výborov pre európske záležitosti parlamentov členských 

štátov Európskej únie (COSAC Chairpersons Meeting) vo Vilniuse (Ľuboš Blaha); 

27. - 29. október 2013 - Konferencia výborov pre európske záležitosti parlamentov členských 

štátov Európskej únie (COSAC) vo Vilniuse (Ľuboš Blaha, Ivan Štefanec); 

27. - 29. november 2013 - účasť predsedu Zahraničného výboru NR SR Františka Šebeja na 

stretnutí predsedov zahraničných výborov parlamentov krajín EÚ v Litovskej republike; 

27. - 29. november 2013 - Výročný summit "Ženy v parlamentoch - globálne fórum" v EP 

v Bruseli (Eva Horváthová); 

16. - 17. december 2013 - Spoločná schôdza výborov národných parlamentov členských štátov 

EÚ na tému: "Vnútorný energetický trh EÚ pre 21. storočie" v Bruseli (Ján Hudacký).  

 

Multilaterálna spolupráca výborov v rámci platformy V4 

V roku 2013 sa uskutočnili tri multilaterálne stretnutia na úrovni výborov parlamentov 

krajín V4: 

28. - 29. január 2013 - Stretnutie výborov pre verejnú správu a regionálnu politiku parlamentov 

krajín V4 + Slovinska a Chorvátska vo Varšave; 

10. - 12. apríl 2013 - Stretnutie výborov pre európske záležitosti parlamentov krajín 

Vyšehradskej skupiny + Chorvátsko v Prachaticiach; 

8. - 9. september 2013 - Stretnutie predsedov výborov pre európske záležitosti parlamentov 

krajín Vyšehradskej skupiny + Gruzínsko v Gdansku.  
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2.3 Zahraničnopolitické aktivity stálych delegácií Národnej rady Slovenskej 

republiky  

 

V súvislosti s členstvom Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách 

a parlamentných zoskupeniach sa poslanci, ako členovia stálych delegácií, zúčastnili v roku 

2013 nasledovných najvýznamnejších aktivít: 

 

Parlamentné zhromaždenie Severoatlantickej aliancie  

Členovia Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO sa v roku 2013 

zúčastnili oboch plenárnych zasadnutí Parlamentného zhromaždenia: 

 

17. - 20. 5. 2013 - Jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO v Luxemburgu; 

11. - 14. 10. 2013 - Výročné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO v Dubrovníku. 

Hlavnými témami oboch zasadnutí boli, popri aktuálnych bezpečnostných a politických 

témach Aliancie, najmä otázky venované: podpore Afganistanu po ukončení bojových operácií 

NATO po roku 2014, násilnostiam v Sýrii, situácii v severnej Afrike a implikáciách pre NATO, 

situácii na Západnom Balkáne, euroatlantickej integrácii Gruzínska, inteligentnej obrane NATO 

a ďalším aktuálnym témam. Prijatá bola rezolúcia k Sýrii, ktorú podporili aj slovenskí zástupcovia. 

Na stálom výbore, kde sa zúčastnil zastupujúci vedúci slovenskej delegácie, boli odsúhlasené 

politické odporúčania a smerovanie PZ NATO do ďalšieho roka. Zároveň bola vznesená 

požiadavka na budúcich hostiteľov zasadnutí PZ NATO po roku 2016 (krajiny participujúce 

v aktivitách PZ NATO na báze dobrovoľnosti). Nakoľko SR neorganizovala od roku 2004 žiadne 

z podujatí v rámci PZ NATO, vedúci delegácie navrhol predloženie zámeru na realizáciu niektorého 

z budúcich plenárnych zasadnutí, resp. stáleho výboru PZ NATO na Slovensku do vedenia 

parlamentu. Zámer bol odsúhlasený. 

 

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy 

Členovia Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ RE sa v roku 2013 zúčastnili troch zo 

štyroch riadnych plenárnych zasadnutí Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 

v Štrasburgu: januárového (20. – 25.), aprílového (21. – 26.) a jesenného (29. 9. – 4. 10.). Tretej 

časti (júnového) plenárneho zasadnutia sa delegácia nezúčastnila z dôvodu kolidujúceho 

rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. 

Okrem riadnych plenárnych zasadnutí sa členovia stálej delegácie zúčastňovali na 

činnosti jednotlivých výborov PZ RE a ich zasadnutí: 

5. - 6. 9. 2013 - Monitorovací výbor PZ RE (Mikuláš Dzurinda) v Paríži; 

4. - 5. 12. 2013 - Výbor pre rovnosť a nediskrimináciu PZ RE (József Nagy) v Paríži; 
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Parlamentné zhromaždenie OBSE 

Kontakty medzi NR SR a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe sa v roku 

2013 realizovali na úrovni zasadnutí Parlamentného zhromaždenia OBSE, ale i formou účasti 

na pozorovateľských misiách. Stála delegácia NR SR v PZ OBSE sa v roku 2013 zúčastnila na 

všetkých troch pravidelných stretnutiach PZ OBSE, ktorých ústrednými témami boli proces 

Helsinki+40, situácia v Sýrii, obchodovanie s ľuďmi, sloboda médií a riešenie nadnárodných 

hrozieb a dodržiavanie ľudských práv v regióne OBSE:  

20. - 22. februára 2013 - 12. zimné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia OBSE vo Viedni; 

28. júna - 3. júla 2013 - 22. výročné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia OBSE 

v Istanbule; 

12. - 15. októbra 2013 - Jesenné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia OBSE v Budve. 

V októbri 2013 vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE p. Andrej Kolesík 

participoval na pozorovaní prezidentských volieb v Azerbajdžane.  

 

Medziparlamentná únia (MPÚ) 

Poslanci Národnej rady SR sa zúčastňujú na konferenciách, seminároch a školeniach 

organizovaných MPÚ v spolupráci s ostatnými medzinárodnými inštitúciami. Zvyčajne ide o 

„parlamentné stretnutie“ alebo „parlamentný deň“, ktorý sa koná pri príležitosti medzinárodnej 

konferencie organizovanej pod záštitou špecializovaných organizácií OSN k témam 

celosvetového významu ako napr. obnoviteľné zdroje energie, udržateľný rozvoj, nešírenie 

zbraní hromadného ničenia, problematika ľudských práv a rovnosti pohlaví a pod. 

V rámci samotnej organizácie sa v priebehu roka pravidelne konajú dve plenárne 

zasadnutia Medziparlamentnej únie (na jar a na jeseň), na ktorých sa za NR SR zúčastňujú 

členovia stálej delegácie (tzv. Výkonného výboru Slovenskej skupiny MPÚ). 

V roku 2013 sa zástupcovia NR SR ani stála delegácia nezúčastnili na žiadnych 

aktivitách organizovaných Medziparlamentnou úniou. Hlavným dôvodom neúčasti boli 

reštrikčné rozpočtové opatrenia, resp. kolidujúce zasadnutia pléna NR SR.  

 

Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie 

Stála delegácia Národnej rady SR sa aktívnejšie podieľa na činnosti v tomto 

zhromaždení až v posledných dvoch rokoch. Zúčastňuje sa predovšetkým významnejších 

zasadnutí s implikáciami pre NR SR. Vo februári sa člen delegácie (Ľuboš Martinák) zúčastnil 

zasadnutia Výboru pre ekonomiku a finančné záležitosti, na ktorom sa pripravoval systém 

budúceho financovania PZ Únie pre Stredomorie, následne sa v apríli vedúci delegácie (Elemér 

Jakab) zúčastnil parlamentného zhromaždenia, na ktorom sa schvaľoval rozpočet zhromaždenia 

a príspevky jednotlivých členských krajín. 
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Parlamentné zhromaždenie Čiernomorskej ekonomickej spolupráce (PABSEC) 

Ďalším významným podujatím v rámci multilaterálnej diplomacie bolo spoločné 

zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Čiernomorskej hospodárskej spolupráce (PABSEC) 

a Národnej rady SR 21. novembra 2013 k téme „ Ekonomický rast prostredníctvom reforiem: 

výmena skúseností“. Delegácie národných parlamentov členských štátov PABSEC-u 

z Arménska, Bulharska, Gruzínska, Rumunska, Ruska a Turecka spolu s poslancami NR SR 

diskutovali o skúsenostiach svojich krajín s reformami, ktoré bolo potrebné vykonať pre 

naštartovanie ekonomického rastu a podporu zahraničného obchodu a investícií. Partneri 

prerokovali aj možnosti hospodárskej spolupráce v regióne a dohodli sa na kontinuite začatej 

spolupráce nielen na parlamentnej úrovni.  

 

 

Parlamentná dimenzia OECD: 

 

V rámci parlamentných dní, organizovaných OECD, sa v októbri 2013 zúčastnil vedúci 

parlamentnej delegácie Jozef Kollár parlamentného seminára na vysokej úrovni v Paríži.  
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2.4 Zahraničnopolitické aktivity skupín priateľstva Národnej rady 

Slovenskej republiky  
  

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. Dvojstranné skupiny priateľstva sa vytvárajú so všetkými 

členskými štátmi MPÚ, pričom interne sa zlučujú do regionálnych skupín, ktoré však voči 

zahraničiu vystupujú jednotlivo. Každý poslanec Národnej rady SR sa môže prihlásiť do 

ľubovoľného počtu regionálnych skupín priateľstva.  

V rámci VI. volebného obdobia existovalo v roku 2013 28 regionálnych skupín 

priateľstva.  

Spomedzi významných zahraničnopolitických aktivít skupín priateľstva Národnej rady 

SR realizovaných v roku 2013, okrem stretnutí so zástupcami diplomatického zboru v SR, 

možno spomenúť napríklad pracovnú cestu delegácie členov Skupiny priateľstva NR SR 

s Ruskou federáciou s partnermi Štátnej dumy RF v januári 2013 v Moskve.  

Členovia dvojstranných skupín priateľstva sú súčasťou delegácie predsedu Národnej 

rady SR počas jeho oficiálnych a pracovných návštev v zahraničí. Sú tiež prizývaní na oficiálne 

rokovania predsedu NR SR s jeho zahraničnými partnermi počas ich návštevy v SR. 

 

 

 

2.5 Pôsobenie Národnej rady Slovenskej republiky v záležitostiach 

Európskej únie 
 

V roku 2013 Národná rada SR na základe platného právneho rámca naďalej plnila úlohy 

súvisiace s členstvom Slovenska 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 poverila výkonom pôsobnosti v záležitostiach EÚ Výbor NR SR pre 

európske záležitosti. Prerokúvanie záležitostí EÚ v parlamente upravujú § 58a a § 58b zákona 

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

podrobnejšie uvádzajú pravidlá a postup rokovania výboru pre európske záležitosti. Pôsobnosť 

výboru svojou podstatou nadväzuje na ústavný zákon č. 397/2004 Z. z., ktorý umožňuje výboru 

schvaľovať záväzné stanoviská SR (tzv. mandáty) pre členov vlády zastupujúcich Slovenskú 

republiku na zasadnutiach Európskej rady a jednotlivých formácií Rady Európskej únie (Rady 

EÚ). Expertným zázemím Výboru NR SR pre európske záležitosti je Odbor pre európske 

záležitosti Kancelárie Národnej rady SR, ktorý, okrem iného, vypracúva podklady a odborné 

stanoviská k právne záväzným aktom a iným aktom EÚ, ako aj k súladu návrhov so zásadou 

subsidiarity a proporcionality. 

Obdobie od januára do júna roku 2013 bolo do značnej miery ovplyvňované prioritami 

vychádzajúcimi z programu polročného predsedníctva Írska v Rade EÚ (t. j. podpora rastu 
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a zamestnanosti v kontexte dobudovania jednotného trhu, znovunastolenie dôvery a udržanie 

stability EÚ, koordinácia procesu európskeho semestra, prehlbovanie hospodárskej a menovej 

únie, rozširovanie kandidátskych krajín a otváranie ďalších negociačných kapitol atď.) 

Výbor pre európske záležitosti v danom období prerokoval informácie o nových 

návrhoch právnych aktov EÚ a o predbežných stanoviskách predložených v súlade s § 58a ods. 

8 rokovacieho poriadku Národnej rady SR. K vybraným návrhom, predovšetkým k takým, 

ktorých prijatie má pre záujmy Slovenskej republiky osobitný význam, výbor požiadal 

o stanoviská jednotlivé vecné výbory. 

Výbor taktiež schvaľoval návrhy stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právnych 

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

EÚ). 

Vo februári 2013 bol vydaný substantívny návrh na zavedenie dane z finančných 

transakcií (FTT), pričom rozsah a ciele vychádzajú z návrhu smernice Rady o spoločnom 

systéme FTT, ktorý Európska komisia predložila v septembri 2011. Výbor pre európske 

záležitosti požiadal o stanovisko výbor pre financie a rozpočet, ktorý k predmetnej smernici 

rokoval 23. 5. 2013.  

Prioritnú tému v doprave predstavovala za dané obdobie železničná doprava, konkrétne 

štvrtý železničný balík, predložený Európskou komisiou v januári 2013. Výbor NR SR pre 

európske záležitosti požiadal na svojej schôdzi dňa 20. februára 2013 o stanovisko k celému 

balíku Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti. 

Výbor tiež zobral na vedomie Odporúčanie Rady EÚ z 22. apríla 2013 o zavedení 

záruky pre mladých. 

V rámci digitálnej agendy v danom období dominovala predovšetkým problematika 

dobudovania jednotného digitálneho trhu (JDT) do roku 2015. Politika jednotného trhu sa 

prerokovávala na viacerých zasadnutiach Európskych rád v rokoch 2012 a 2013; ďalšími 

dôležitými témami boli obnoviteľné zdroje energie a vnútorný trh s energiou.  

Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 13. mája 2013 prerokoval Správu 

o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2012, ktorú predložil štátny tajomník 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Javorčík, ktorý v ten istý deň 

predstavil členom výboru aj Správu o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon 

predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016. 

V oblasti štrukturálnych fondov Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020 („PD SR“) 

predstavuje hlavný strategický dokument na čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov („EŠIF“) v programovom období 2014 – 2020. Prvý návrh Partnerskej dohody SR na 

roky 2014 - 2020 bol predložený na posúdenie Európskej komisii dňa 28. 6. 2013. Dňa 9. 8. 

2013 prijala SR zo strany EK neformálne pripomienky k prvému návrhu PD SR. Poslanci 

Európskeho parlamentu (EP) odobrili výnimku pre Slovensko a Rumunsko, ktorá obom 

krajinám umožní dočerpať prostriedky z európskych fondov počas troch rokov namiesto dvoch 
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(pravidlo n+3). O týchto témach členovia výboru diskutovali s podpredsedom vlády pre 

investície Ľubomírom Vážnym.  

Počas Litovského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začalo v júli 2013, výbor zobral 

na vedomie jeho priority zamerané predovšetkým na dosiahnutie dôveryhodnej (lepšia 

ekonomická spáva a financie), rastúcej (digitálna agenda, udržateľný rast, inovácie) a otvorenej 

(rozširovanie EÚ a susedská politika) Európy. Počas daného obdobia jedna z dôležitých tém, 

ktoré Výbor pre európske záležitosti prerokoval, bola dohoda o jednotnom mechanizme 

riešenia krízových situácií (SRM). Výbor požiadal k predmetnému návrhu (návrh nariadenia 

EP a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií 

úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu 

riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa 

mení nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1093/2010 KOM (2013)520) o stanovisko výbor pre 

financie a rozpočet.  

 

Výbor sa taktiež venoval návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 

o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu 

KOM (2013)311, na posúdenie ktorého požiadal výbor pre kultúru a médiá o stanovisko. 
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Výbor na svojej schôdzi dňa 18. septembra 2013 prerokoval návrh smernice Rady EÚ, 

ktorou sa mení smernica Rady EÚ 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec 

Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení KOM(2013)343 a požiadal 

o stanovisko k danému návrhu výbor pre hospodárske záležitosti. Vecný výbor rokoval 

o návrhu dňa 12. novembra 2013.  

 

Výbor pre európske záležitosti, medzi iným, požiadal výbor pre financie a rozpočet 

o stanovisko k návrhu nariadenia Rady EÚ, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú 

osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými 

inštitúciami (KOM(2012)511), k návrhu smernice Rady EÚ, ktorou sa mení smernica 

2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní 

(KOM(2013)348) a k návrhu smernice Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca 

v oblasti dane z finančných transakcií (KOM(2013)71).  

 

Členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti boli dňa 19. septembra 2013 na svojej 

30. schôdzi informovaní o dianí v Sýrii za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Petra Buriana. 

Výbor NR SR pre európske záležitosti dňa 23. októbra 2013 v súvislosti s návrhom 

poslanca Mikuláša Krajkoviča na prijatie vyhlásenia Výboru Národnej rady Slovenskej 

republiky pre európske záležitosti v súvislosti s očakávaným podpisom dohôd o politickej 

asociácii a ekonomickej integrácii Ukrajiny s Európskou úniou vyhlásil, že plne podporuje 

eurointegračné snahy Ukrajiny. 

Dokument s názvom Zameranie zahraničnej politiky a európskej politiky Slovenskej 

republiky na rok 2014 bol na pôde výboru pre európske záležitosti prerokovaný dňa 27. 

novembra 2013.  

V súvislosti s novým programovacím obdobím 2014 - 2020 bol v roku 2013 schválený 

program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport a dva základné programy 

pre financovanie a podporu vedy - program Horizont 2020 pre výskum a inovácie a program 

Copernicus (GMES) pre pozorovanie Zeme (pre potreby životného prostredia a bezpečnosti).  

V oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí bol prerokovaný návrh nariadenia 

Rady EÚ o zriadení Európskej prokuratúry, ktorého účelom má byť boj proti trestnej činnosti, 

ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie. V súlade s Protokolom č. 2 k zmluvám o uplatňovaní 

zásad subsidiarity a proporcionality majú národné parlamenty lehotu osem týždňov od 

doručenia návrhu legislatívneho aktu na posúdenie toho, či návrh je alebo nie je v súlade so 

zásadou subsidiarity. Pokiaľ ide o legislatívne návrhy podané na základe článku 76 Zmluvy 

o fungovaní EÚ, prahovú hodnotu stanovenú v článku 7 ods. 2 Protokolu č. 2 predstavuje jedna 

štvrtina hlasov pridelených národným parlamentom (na rozdiel od štandardnej prahovej 

hodnoty jednej tretiny hlasov). Ak počet odôvodnených stanovísk národných parlamentov 

k nesúladu legislatívneho aktu so zásadou subsidiarity dosiahne túto prahovú hodnotu, Komisia 
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návrh opätovne posúdi. Komisia sa na základe takéhoto posúdenia rozhodne, či ponechá, zmení 

alebo stiahne návrh a svoje rozhodnutie musí odôvodniť. Odôvodnené stanovisko zaslalo 

Komisii v lehote stanovenej v článku 6 Protokolu č. 2 štrnásť komôr národných parlamentov, 

čím iniciovali mechanizmus kontroly uplatňovania zásady subsidiarity. Okrem toho je potrebné 

poznamenať, že svoje stanoviská v rámci politického dialógu zaslali štyri národné parlamenty 

(rumunský Senat, nemecký Bundesrat, poľský Senat a portugalská Assembleia da República), 

podľa ktorých návrh neporušuje zásadu subsidiarity. Výbor pre európske záležitosti neprijal 

k uvedenému návrhu odôvodnené stanovisko, návrh zobral na vedomie a požiadal o návrh 

stanoviska ústavnoprávny výbor. 

V decembri 2013 bola dosiahnutá dohoda (Rada ECOFIN, ER) k mechanizmu riešenia 

problémov bánk. Kľúčovým prvkom mechanizmu je jednotný fond, ktorý v priebehu desiatich 

rokov naplnia samotné európske banky do výšky cca 55 mld. EUR. Druhý pilier bankovej únie 

začne fungovať až po spustení jednotného bankového dohľadu ECB. Výbor pre financie 

a rozpočet o danom návrhu (KOM(2013)520) rokoval v januári 2014.  

Pred každým rokovaním Európskej rady v roku 2013 prišiel návrh stanoviska SR na 

výbor pre európske záležitosti predložiť predseda vlády SR Robert Fico. 

 V rámci zahraničných aktivít sa členovia výboru aktívne zapájali do rokovaní na 

Konferencii výborov pre európske záležitosti (COSAC) v Dubline aj vo Vilniuse. Rovnako 

obhajovali slovenské pozície na rokovaniach s partnerskými výbormi krajín V4 v Gdansku (PL) 

a Prachaticiach (CZ). Predseda výboru sa tiež zúčastnil na konferencii o zneužívaní sociálnych 

systémov v EÚ, ktorá sa uskutočnila v Kodani ako iniciatíva dánskej predsedníčky výboru pre 

európske záležitosti. Spomedzi prijatí zahraničných partnerov, možno spomenúť napríklad 

delegáciu výboru pre európske záležitosti francúzskeho senátu, eurokomisára p. Algirdasa 

Šemetu, či prijatia mnohých veľvyslancov z krajín Európskej únie u predsedu výboru pre 

európske záležitosti.  
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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 informácie o činnosti Národnej rady SR a Kancelárie 

NR SR. Pre rýchle sprostredkovanie udalostí využíva dobrú spoluprácu s médiami a vlastné 

webové sídlo. 

 

3.1 Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky 

Národná rada SR pravidelne organizuje pre verejnosť Deň otvorených dverí 1. 

septembra na Deň Ústavy SR. Budovu parlamentu, ale aj hradný palác, kde boli sprístupnené 

aj reprezentačné priestory predsedu Národnej rady, navštívilo 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, 

ale aj klubové miestnosti politických strán, ktoré využili tento deň na vlastnú prezentáciu. 

Pokračovalo sa v začatej športovej tradícii cyklistickej Hradnej časovky o pohár predsedu 

parlamentu, ktorej prvý ročník sa konal pri príležitosti 20. výročia prijatia Ústavy Slovenskej 

republiky. Účastníkmi druhého ročníka boli aj známi slovenskí reprezentanti vo vodnom 

slalome Pavol a Peter Hochschornerovci.  
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V Národnej rade SR je už tradíciou, že jeden deň v roku zasadnú do poslaneckých lavíc 

namiesto skutočných poslancov ich mladí „kolegovia“ z Detskej univerzity Komenského. 

Kancelária Národnej rady SR už viac ako desaťročie spolupracuje na tomto pozoruhodnom 

projekte s výrazným vzdelávacím rozmerom. Simulovaná Hodina otázok bola v roku 2013 

výnimočná rekordnou účasťou ôsmich ministrov a po prvýkrát bol prítomný aj predseda vlády. 

Práve na Roberta Fica smerovalo najviac zaujímavých otázok detí od 9 do 14 rokov. 

V rokovacej sále odzneli vážne spoločenské témy, ale aj vtipné a trefné otázky. Diskusii 

dominovala problematika školstva, ale aj hospodárska a finančná kríza v eurozóne. Na to, aby 

všetko bolo presne tak ako počas naozajstnej Hodiny otázok, dohliadal v úlohe predsedajúceho 

šéf parlamentu Pavol Paška. Stretnutie detí s politikmi ukončila neformálna autogramiáda. 

 

 

3.2 Žiadosti o informácie  

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou vybavil niekoľko tisíc, zväčša 

telefonických a e-mailových žiadostí o informácie. Žiadatelia však neopomínajú ani osobný 

kontakt, či kontakt klasickou poštou. Žiadateľov prioritne zaujímajú informácie z priebehu 

legislatívneho procesu, informácie z majetkových priznaní verejných funkcionárov, informácie 

o poslancoch, ich asistentoch a poslaneckých kanceláriách. V žiadostiach o dôvodové správy 

k návrhom zákonov z posledných štyroch volebných období Národnej rady SR nastal pokles 

žiadostí, čo súvisí s uľahčenou orientáciou pri ich vyhľadávaní na webovej stránke Národnej 

rady Slovenskej republiky.  
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Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bolo v roku 2013 

podaných 260 žiadostí o informácie a všetky boli vybavené v zákonnej lehote. V 6 prípadoch 

bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu, pričom v jednom prípade boli 

informácie na základe rozhodnutia o odvolaní žiadateľovi sprístupnené. 

 

3.3 Kontakt s médiami 

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

Kancelária Národnej rady SR preto vytvára pre prácu ich zástupcov vhodné pracovné 

podmienky. Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou denne reaguje na žiadosti novinárov 

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

sa verejnosť dozvedá o práci poslancov. 

 

 

3.3.1 Akreditácie 

  V VI. volebnom období do 31. 12. 2013 Kancelária NR SR vydala v súhrne 280 trvalých 

akreditácií pre 2 spravodajské agentúry, 9 redakcií rozhlasu a televízie, 11 redakcií printových 

médií s dennou, týždennou i mesačnou periodicitou a jednému profesijnému združeniu. 

Novinári, ktorí nenavštevujú parlament pravidelne, mohli dostať tzv. dočasnú akreditáciu na 

jeden vstup s nápisom Press. Tú im po preukázaní sa dokladom totožnosti a redakčným 

preukazom poskytli pracovníci recepcie. 
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 3.3.2 Tlačové stredisko a technické možnosti pre médiá  

Novinári s trvalou alebo dočasnou akreditáciou mali možnosť využívať pre svoju prácu 

tlačové stredisko s kapacitou 22 miest, kde mali k dispozícii štyri počítače s tlačiarňami 

a prístup na internet, ktorý bol zabezpečený nielen prostredníctvom počítačov Kancelárie 

Národnej rady 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 bežného servisu Kancelária Národnej rady SR po dohode a uzatvorení zmluvy 

so spoločnosťou CEN, s.r.o. povolila vo svojich priestoroch technické zabezpečenie pre 

spravodajskú televíziu TA3, vďaka ktorej môže vysielateľ jednoduchšie realizovať priame 

prenosy z parlamentu.  

 

3.4 Prehliadky v Národnej rade Slovenskej republiky 

V roku 2013 si prišlo prezrieť priestory Národnej rady SR a oboznámiť sa s činnosťou 

zákonodarného zboru vyše 17 000 návštevníkov. Je to najvyšší počet od spustenia projektu 

Otvorený parlament. Jeho zámerom bolo čo najviac sprístupniť parlament verejnosti a uľahčiť 

osobný kontakt občanov s poslancami.  
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 Tradičná štruktúra návštevníkov sa v tomto roku veľmi nezmenila. Stále najpočetnejšou 

skupinou boli stredoškolskí študenti a žiaci základných škôl. Do parlamentu zavítali aj 

vysokoškolskí študenti, dôchodcovia, skupiny z centier voľného času, miestne či okresné 

organizácie politických strán, deti z detských domovov, mimovládne organizácie, spolky 

a občianske združenia. 

Súčasťou prehliadky parlamentu boli aj diskusie s poslancami Národnej rady SR. 

Najväčší záujem bol zo strany vysokoškolských študentov, dôchodcov a žiakov. Takýchto 

stretnutí sa uskutočnilo 204. 

Okrem záujemcov zo Slovenska a takmer celej Európy, zavítali do slovenského 

parlamentu aj hostia z Taiwanu, Afganistanu, Tuniska či Spojených štátov amerických. 

Prehliadka parlamentu bola v niektorých prípadoch súčasťou oficiálneho programu 

delegácií. Boli to prevažne skupiny poslancov, ale aj členovia vlád či šéfovia významných 

štátnych úradov. Sprievodným programom dvadsiatich delegácií bola aj prehliadka priestorov 

štátnej reprezentácie na Bratislavskom hrade. 

 

Prehliadky budovy Národnej rady SR v roku 2013 

 

 

Štruktúra 

 

Počet 

návštevníkov 

 

Počet prehliadok 

 

Diskusie s 

poslancami 

 

Základné školy  

 

5674 

 

145 

 

49 

 

Stredné školy a gymnáziá 

 

5925 

 

154 

 

67 

 

Vysoké školy 

 

710 

 

38 

 

32 

 

Iné inštitúcie a združenia 

 

3801 

 

104 

 

40 

 

Zahraniční návštevníci  

 

896 

 

79 

 

16 

 

Spolu 

 

17006 

 

520 

 

204 
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3.4.1 Výstavy a ďalšie podujatia 

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou spolupracoval v roku 2013 pri príprave 13 

výstav, ktoré sa konali vo výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu. 

Uskutočnené výstavy predstavovali diela nielen slovenských, ale aj zahraničných autorov 

a venovali sa rôznorodým témam spoločenského života. V spolupráci s veľvyslanectvom 

Španielskeho kráľovstva v Bratislave sa konala pozoruhodná výstava obrazov španielskeho 

maliara Jesúsa de Miguel Alcántara – realistu a symbolistu, ktorý inšpiráciu nachádza na 

Slovensku, kde žije, ale aj v rodnom Španielsku. Edukačný charakter mala výstava projektov 

združenia Zelená škola, ktorý pomáha školám realizovať environmentálnu výchovu. Ideu 

prevencie drogových závislostí šírila výstava výtvarných diel mladých ľudí, ktorí svojimi 

dielami vyjadrujú svoj odmietavý postoj k drogám. Táto výstava tvorila súčasť medzinárodného 

výtvarného projektu s protidrogovým zameraním „Prečo som na svete rád/rada“. Národná rada 

Slovenskej republiky je oficiálnym partnerom tohto projektu už po 11-krát. Environmentálnej 

téme sa venovala aj výstava fotografií s textami, približujúca tematiku a aktuálne problémy 

spojené s prebiehajúcou zmenou klímy v súvislosti so zodpovedným a trvalo udržateľným 

využívaním energie. V tomto roku sa vo výstavných priestoroch uskutočnil VII. ročník 

ojedinelého slovenského projektu s názvom Identifikačný kód Slovenska. Jeho zámerom je 

dlhodobo prezentovať verejnosti umenie, ktoré je súčasťou kultúrneho bohatstva dnešného 

Slovenska. Hlboký ľudský rozmer mala výstava výtvarných prác detských pacientov 

hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici, ako aj výstava fotografií pripomínajúca život 
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detí s Downovým syndrómom. V návštevníkoch silno rezonovala aj výstava výtvarných diel 

osôb, ktoré prežili holokaust.  

 

3.5 Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky  

V roku 2013 bolo Národnej rade SR, jej predsedovi, výborom a Kancelárii NR SR 

doručených 7 petícií, 14 sťažností a 123 iných podnetov občanov, ktoré sú evidované 

v ústrednej evidencii petícií a sťažností na Referáte pre petície a sťažnosti pri Komunikačnom 

odbore Kancelárie NR SR. 

 

3.5.1 Petície 

Národnej rade Slovenskej republiky bolo v roku 2013 doručených 7 petícií, z ktorých 

žiadna nespĺňala ustanovenie § 133 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku 

Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, podľa ktorého petíciu, ktorú podpísalo aspoň 

100 000 občanov, prerokuje NR SR.  

V doručených petíciách občania požadovali zmenu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

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

zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov, neprijatie zmien v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov vedúcich ku kriminalizácii zdravotníckych pracovníkov, opätovné vytvorenie 

súštátia s Českou republikou, ochranu detí pred zneužitím sociálnym systémom štátu prijatím 

zmien v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov vedúcich podľa predkladateľov k systému juvenilnej justície, 

tiež obmedzenie automobilovej premávky na ulici Pod záhradami v Bratislave Mestskej časti 

Dúbravka na jednosmernú a navrhovali predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky za 

kandidáta na funkciu prezidenta SR do volieb v roku 2014 MUDr. Petra Osuského. 

 

3.5.2 Sťažnosti a iné podnety 

Sťažnosti a podnety občanov sa dotýkali viacerých spoločenských oblastí. Významná 

časť sťažností a iných podnetov občanov (aj keď prevažne neopodstatnených) smerovala do 

oblasti uplatňovania základných práv, prípadne ich možného porušovania zo strany orgánov 

verejnej správy, napríklad pri uplatňovaní práva na zhromažďovanie, účasť verejnosti 

na rokovaní NR SR alebo práva na súdnu ochranu. Niektorí občania vo svojich podaniach 

vyjadrovali aj nespokojnosť s prístupom a konaním Verejného ochrancu práv. Občania 

nezriedka vyjadrovali námietky voči činnosti orgánov činných v trestnom konaní, tiež voči 

rozhodnutiu súdov a konaniu konkrétnych sudcov. Občania v niekoľkých prípadoch namietali 

proti údajným nevyhovujúcim podmienkam v ústavoch pre výkon väzby a ústavoch pre výkon 
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trestu odňatia slobody, ako aj proti nevhodnému správaniu sa príslušníkov Zboru väzenskej 

a justičnej stráže. V sociálnej oblasti občania vyjadrovali nespokojnosť so svojou životnou 

úrovňou, dôchodkovým zabezpečením, sociálnou situáciou mladých ľudí ako aj kvalitou 

a dostupnosťou sociálnych služieb. 

Časť sťažností 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 daňových úradov, obvodných úradov životného prostredia, organizačných útvarov 

Slovenskej obchodnej inšpekcie, prípadne orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately.  

Viacerí občania vyjadrovali tiež svoje pripomienky a námietky voči ustanoveniam 

niektorých zákonov, ako napríklad zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej 

činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o 

zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 526/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 300/2005 Z. 

z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 

v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Celkovo 37 sťažností a podnetov bolo postúpených na prešetrenie iným vecne 

príslušným orgánom a inštitúciám. 21 podnetov a sťažností bolo adresovaných, prípadne 

postúpených do pozornosti alebo na ďalšie riešenie niektorému z výborov NR SR podľa 

nasledujúcej tabuľky:  

 

Ústavnoprávny výbor NR SR 5 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti 4 

Výbor NR SR pre financie a rozpočet 3 

Výbor NR SR pre sociálne veci 3 

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnosti 2 

Výbor NR SR pre kultúru a médiá 2 

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

Zahraničný výbor NR SR 1 
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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 tiež pri zabezpečovaní parlamentnej dokumentácie a tlačovej 

služby. Kancelária NR SR plní aj úlohy vyplývajúce z ďalších právnych predpisov, najmä v 

oblasti správy a ochrany majetku štátu a v oblasti používania 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 2013 mala Kancelária NR SR schválený počet 378 pracovných miest 

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

V priebehu kalendárneho roka sa uskutočnilo niekoľko organizačných zmien, ktorých cieľom 

bola racionalizácia, zvýšenie alebo zabezpečenie efektívnosti práce jednotlivých útvarov 

Kancelárie NR SR. Organizačná štruktúra - počet organizačných útvarov, vzťahy medzi nimi 

a ich funkcionalita sa nezmenila. V priebehu roka bolo prijatých do kancelárie 42 nových 

zamestnancov. Z 54 zamestnancami bol skončený pracovnoprávny vzťah, alebo boli preradení 

do iných služobných úradov. V priebehu roka 2013 Kancelária NR SR realizovala 2 výberové 

konania na funkcie vedúcich štátnych zamestnancov a 9 výberov na prijatie štátneho 

zamestnanca do stálej štátnej služby.  

 

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. Kolektívna zmluva bola dohodnutá na obdobie 

najbližšieho roka, bez výraznejších zmien pracovnoprávnych vzťahov. 

Zamestnanci majú možnosť využívať zariadenia v Bratislave a 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 každý rok usporadúva niekoľko športových turnajov a Športový deň. 

Hlavnou náplňou tejto akcie je súťaž o Putovný pohár vedúceho Kancelárie NR SR vo 
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viacerých športových disciplínach. V roku 2013 sa v Častej – Papierničke uskutočnil už jeho 

XVI. ročník a zúčastnilo sa ho 159 zamestnancov Kancelárie NR SR.  

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

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

členovia Združenia občanov Slovenska postihnutých epilepsiou. Nadviazalo sa tiež na 

dlhoročnú tradíciu medzinárodných konferencií organizovaných Spoločnosťou priateľov detí 

z detských domovov Úsmev ako dar, ktorej 13. ročník sa pod záštitou predsedu Národnej rady 

SR uskutočnil v novembri. Pobyt v zariadení bol umožnený aj deťom 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 slúžia 

predovšetkým pre účely štátnej reprezentácie. 
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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, ako samostatný organizačný útvar Kancelárie 

Národnej rady SR, plnil úlohy zabezpečujúce odbornú a organizačno-technickú podporu kvality 

práce poslancov Národnej rady SR.  

Medzi hlavné činnosti Odboru legislatívy a aproximácie práva patrilo najmä 

posudzovanie všetkých návrhov zákonov, ktoré boli predložené do Národnej rady SR, 

z hľadiska splnenia formálnych a obsahových náležitostí stanovených zákonom NR SR č. 

350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov. Následne ku všetkým návrhom zákonov, ktoré boli posunuté do druhého čítania, 

vypracúval odborné stanoviská, posudzujúce predovšetkým súlad podaných návrhov zákonov 

s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, Legislatívnymi pravidlami 

tvorby zákonov, právom Európskej únie (vyjadrujúc stupeň ich zlučiteľnosti s právom 

Európskej únie) a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

V mnohých prípadoch zároveň navrhol odstránenie zistených nedostatkov, potrebné 

legislatívno-technické úpravy a upozornili aj na možné aplikačné problémy, čím sa významnou 

mierou podieľal na dopracovaní niektorých návrhov zákonov, napr. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o zdravotnom poistení, 

o doplnkovom dôchodkovom sporení, o sociálnych službách, o vnútrozemskej plavbe, 

o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a Slovenskom paralympijskom výbore. 

V rámci ďalšieho výkonu činností štátni zamestnanci Odboru legislatívy a aproximácie 

práva poskytovali kvalifikovanú pomoc osobitne poslancom a ich asistentom, ako aj poslancom 

vo výboroch pri vypracovávaní alebo legislatívno-právnej úprave konkrétnych pozmeňujúcich 

a doplňujúcich návrhov k predloženým návrhom zákonov, ako aj súčinnosť tajomníkom 

výborov pri príprave spoločných správ výborov. Pravidelne sa zúčastňovali na schôdzach 

výborov a Národnej rady SR pri rokovaniach o návrhoch zákonov, na ktorých posudzovali 

a vyjadrovali sa k priebežným legislatívnym a právnym problémom a sledovali aj dodržiavanie 

procedurálneho postupu pri prerokovávaní návrhov zákonov. Následne vypracovávali čistopisy 

schválených zákonov, zabezpečovali ich podpísanie ústavnými činiteľmi, vykonávali ich 

korektúry pri vyhlasovaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Taktiež sa spolupodieľali 

na spracovaní viacerých úplných znení zákonov zaslaných predsedom Národnej rady SR na 

vyhlásenie do Zbierky zákonov SR.  

Odbor legislatívy a aproximácie práva aj v roku 2013 vypracovával návrhy stanovísk 

k viacerým konaniam na Ústavnom súde SR o súlade zákonov s Ústavou Slovenskej republiky 

a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, v ktorých bola Národná 

rada SR účastníkom konania.  
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Štátni zamestnanci odboru ďalej spolupracovali a poskytovali právne konzultácie aj 

iným útvarom Kancelárie Národnej rady SR a zúčastnili sa na zabezpečovaní odbornej náplne 

programu pre delegácie národných parlamentov (čiernohorskej, srbskej, macedónskej 

a tureckej delegácie) v rámci medzinárodnej spolupráce. Taktiež sa podieľali na vypracovaní 

dotazníka a hodnotenia správy pre Radu Európy. 

 

4.3.2 Parlamentný inštitút 

Parlamentný inštitút v súlade s § 144 ods. 1 zákona 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. Parlamentný 

inštitút Kancelárie NR SR, ako jeden z odborných útvarov Kancelárie NR SR, poskytuje 

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

medzinárodné porovnania, knižničné a archívne služby v súvislosti s parlamentnou dimenziou 

práce poslancov a výborov NR SR. 

Parlamentný inštitút je odborom v rámci Kancelárie Národnej rady Slovenskej 

republiky a pozostáva z Oddelenia parlamentného výskumu a vzdelávania, oddelenia 

Parlamentná knižnica a oddelenia Parlamentný archív. 

 

4.3.2.1 Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania 

- v roku 2013 spracovalo 287 materiálov, z toho 8 informačných dokumentov, 188 

materiálov 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 (oddelenie zabezpečovalo súčasne aj analýzy, ktoré si 

poslanci vyžiadali individuálne vo väzbe na prerokúvané návrhy zákonov alebo 

aktuálne otázky ich poslaneckej práce); 

- kontinuálne zabezpečovalo podklady nadväzujúce na rokovania výborov a pléna, ale 

aj na ďalšie dôležité podujatia, ktoré sa uskutočnili v priebehu roka 2013 na pôde NR 

SR, alebo medzinárodných parlamentných zoskupení a zahraničných inštitúcií; 

participovalo ďalej na príprave podkladových materiálov na rokovanie parlamentných 

výborov krajín V4 a výchovno-vzdelávacích akcií v rámci agendy zahraničnej pomoci 

pre poslancov a zamestnancov parlamentov západného Balkánu, Iraku, Taiwanu 

a krajín bývalého ZSSR; 

-  rozvíjalo tradičnú a veľmi užitočnú spoluprácu 70 komôr 46 členských štátov 

prostredníctvom Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu 

(ECPRD), pričom riešilo požiadavky partnerských parlamentov, ktoré sa týkali 

rôznych problémov, ktorými sa zaoberali tieto parlamenty v uplynulom období. 
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V rámci vlastnej publikačnej činnosti pripravilo Oddelenie parlamentného výskumu 

a vzdelávania publikáciu Viacjazyčný slovník parlamentných výrazov a Malý parlamentný 

slovník, ktoré sa venovali aktuálnym parlamentným témam a ich terminologickému vyjadreniu 

v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku. 

 V oblasti vzdelávania pripravilo viacero výchovno-vzdelávacích akcií pre odbornú ale 

i laickú verejnosť (stredné a vysoké školy, rómski aktivisti, záujmové skupiny, neziskové 

organizácie a pod.). Vyvrcholením týchto aktivít bol medzinárodný workshop 

„Transparentnosť legislatívneho procesu a parlamentárna spolupráca s občianskou 

spoločnosťou“ za účasti odborníkov z 8 krajín Európy a USA, vrátane zástupcov verejného 

sektora.  

Na základe podpory Národného demokratického inštitútu (NDI) pokračoval projekt 

budovania Parlamentného inštitútu parlamentu Macedónska, Srbska a Kosova, ktorí prevzali 

ako optimálny model typ informačných, dokumentačných a vzdelávacích služieb slovenského 

a českého parlamentu. Slovenskí experti pôsobili ako lektori pri tvorbe legislatívneho 

a analyticko-výskumného útvaru parlamentov tiež v Čiernej Hore a Albánsku. V súvislosti 

s ambíciou vstupu týchto krajín 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.  

V rámci programu oficiálnej rozvojovej zahraničnej pomoci Slovenskej republiky sa 

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

Tuniska, Gruzínska, Bieloruska a Turecka, organizovaním krátkodobých odborných stáží pre 
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expertov z týchto krajín, pričom spolupracoval aj s organizáciami tretieho sektora (napr. 

Pontis). V tomto roku zabezpečoval 14 takýchto akcií pre takmer 200 zahraničných odborníkov.  

 

 4.3.2.2 Oddelenie Parlamentná knižnica má podľa zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach 

v znení neskorších predpisov postavenie špeciálnej knižnice. Knižničné, informačné, 

referenčné a rešeršné služby poskytovala poslancom Národnej rady SR, zamestnancom 

Kancelárie NR SR, študentom vysokých škôl a vybranému okruhu používateľov v súlade 

s Knižničným a výpožičným poriadkom Parlamentnej knižnice.  

Knižničný fond v roku 2013 obsahoval 72 331 monografií, knižný prírastok bol 2 458 

titulov. Knižnica spracovala 692 titulov domácich a zahraničných periodík, databázy na 

nosičoch CR-ROM a DVD. Do špecializovaného fondu boli doplnené Zbierky zákonov 

a parlamentné dokumenty. V Študovni dokumentov práva a EÚ, v Spoločenskovednej študovni 

a v Študovni periodickej literatúry bolo zrealizovaných 26 487 výpožičiek, spracovaných 61 

rešerší a poskytnutých 8 154 referenčných a faktografických informácií. Knižnica vydávala 

a používateľom zasielala on-line informačný materiál Nové knihy, Zoznam periodík 

dochádzajúcich do Parlamentnej knižnice, obsahy právnických časopisov a k dôležitým bodom 

rokovania Národnej rady SR vydávala tematické rešerše a rešerše typu SDI (zo zdrojov 

tlačových agentúr). Pre používateľov bol na Intranete aj Internete sprístupnený automatizovaný 

knižničný systém PROFLIB. Na indexovanie knižničných dokumentov používala knižnica 

riadený automatizovaný slovník EÚ – tezaurus EUROVOC. Knižnica indexovala aj všetky 
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tlače, ktoré boli zaradené na rokovanie schôdze Národnej rady SR. Vyhľadávanie tlačí cez 

deskriptory tezauru EUROVOC je súčasťou Systému sledovania legislatívneho procesu.  

 

Novinky a aktivity boli zverejňované na webovom sídle Parlamentnej knižnice, vrátane 

on-line katalógu, prírastkov kníh, zoznamu nových periodík, rešerší a knižničných projektov, 

ktorými sú: Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica, Portál digitálnych 

knižníc krajín V 4 Plus a Partnerské knižnice Národnej rady SR. Na jeseň knižnica organizovala 

seminár Partnerské knižnice NR SR a zasadnutia redakčných rád Portálu digitálnych knižníc 

krajín V 4 Plus a Česko-slovenskej digitálnej parlamentnej knižnice. 

Knižnicu v priebehu roka 2013 navštívilo 12 zahraničných delegácií. Knižnica sa 

aktívne zapojila aj do projektu spolupráce s balkánskymi krajinami a pomohla pri zriaďovaní 

Parlamentnej knižnice v Macedónsku, Kosove a Srbsku. 

 

4.3.2.3 Oddelenie Parlamentný archív zhromažďuje a ukladá prevzaté materiály zo 

všetkých útvarov Národnej rady a Kancelárie Národnej rady SR, ktoré sa po ich spracovaní 

poskytujú na požiadanie poslancom, asistentom poslancov, zamestnancom a verejnosti pri 

dodržaní zásad uvedených v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení 

neskorších predpisov. Dokumenty, o ktoré je záujem, sa poskytujú buď v písomnej alebo 

v elektronickej podobe (z digitálneho archívu – knižnice). Najväčší záujem je o dôvodové 

správy k návrhom zákonov, rôzne časti rozpravy v stenozáznamoch zo schôdzí NR SR, 
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v menšej miere sa vyhľadáva spisová dokumentácia z produkcie útvarov a projektová technická 

dokumentácia stavieb. 

V roku 2013 archív poskytoval konzultačnú pomoc útvarom Kancelárie NR SR, najmä 

pri príprave a odovzdávaní materiálov do registratúrneho strediska. V spolupráci s Odborom 

informačných technológií operatívne zabezpečoval úpravu systému elektronickej evidencie 

spisov „Registratúra“ a zaškoľovanie nových zamestnancov. Pod vedením riaditeľa 

Parlamentného inštitútu pôsobil podporne na prácu archivárov v republike Kosovo a najmä 

v Macedónskej republike, kde odborne školil určených zamestnancov pre archívne práce. 

Koncom kalendárneho roka, pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky, za 

podpory Ministerstva vnútra SR, zorganizoval seminár pre špecializované verejné archívy 

v Častej - Papierničke pod názvom: Dvadsať rokov samostatnosti SR očami špecializovaných 

verejných archívov. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia MV SR a 17 archívov z tejto špeciálnej 

skupiny. Na výzvu MV SR spolupracoval pri zabezpečovaní exponátov na výstavu „Klenoty 

slovenských archívov“, ktorá sa konala v priestoroch Bratislavského hradu.  

Archív dohliadal aj na technickú stránku prípravy vyraďovacieho konania (skartácie) 

v útvaroch Kancelárie NR SR, ktoré neodovzdávajú svoje dokumenty do archívu K NR SR 

(Častá - Papiernička a pod.) 

V roku 2013 Parlamentný archív vybavil 89 žiadostí o materiály, prevzal do 

registratúrneho strediska 182 balíkov z útvarov, vyhotovil vyhľadávacie pomôcky ku 

materiálom z 536 schôdzí NR SR a výborov NR SR z V. volebného obdobia.  

Do referátu archív bolo z registratúrneho strediska odovzdaných 185 bežných metrov 

materiálov (z III. volebného obdobia). V referáte archív sa vyskartovalo 32 bežných metrov 

spisových materiálov z II. volebného obdobia, z ktorého vzniklo 152 krabíc archívneho 

materiálu určeného na trvalú úschovu. 
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5. Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky 
 

Kancelária NR SR v roku 2013 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona 

NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov. Plnila 

aj úlohy Národnej rady SR súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii.  

V rámci rozpočtového hospodárenia bola venovaná pozornosť plneniu 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, správou a ochranou budov a účelových 

zariadení. V roku 2013 sa na zabezpečenie programu vynaložili finančné prostriedky v objeme 

25 455 tis. €. 

5.1 Rozpočtové príjmy 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 boli rozpočtové 

príjmy pre rozpočtovú kapitolu Kancelárie NR SR určené vo výške 1 200 tis. €. 

 K 31. decembru 2013 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 455 tis. €, t. j. 121,3 

% schváleného rozpočtu.  

5.2 Rozpočtové výdavky  

Rozpočet výdavkov na rok 2013 rozpočtovej kapitoly Kancelárie NR SR bol schválený 

na program „Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu“ vo výške 24 207 tis. €. Siedmimi 

rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR bol upravený na 25 428 tis. €, celkové 

čerpanie výdavkov bolo vo výške 25 455 tis. €, t. j. 100,1 % upraveného rozpočtu.  

Vyššie percento plnenia rozpočtu ovplyvnilo najmä využitie prostriedkov z úhrad stravy 

v súlade s § 23 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Rozpočtové výdavky na rok 2013 ( v tis. €) 

Ukazovateľ 
Rozpočet Čerpanie k 

31.12.2013 

Plnenie 

uprav. 

rozpočtu v % 

Index 

2013/2012 schválený upravený 

Bežné výdavky 

Bežné výdavky 

23 875 

23 875 

23 320 

23 320 

23 347 

23 347 

100,1 

100,1 

104,3 

104,3 

01  Všeobecné verejné služby 23 875 23 320 23 347 100,1 104,3 
01.1.1  Výdavky verejnej správy 23 875 23 320 23 347 100,1 104,3 
01.1.1.1  Kancelária NR SR 11 238 11 671 11 702 100,3 104,7 

01.1.1.5 Kancelária NR SR – poslanci 12 637 11 649 11 645 100,0 103,9 

Kapitálové výdavky 

Kapitálové výdavky 

332  

332 

2 108  

2 108 

2 108  

2108 

100,0 

100,0 

62,1 

62,1 
01  Všeobecné verejné služby  332  297  297 100,0 163,2 
01.1.1  Výdavky verejnej správy  332  297  297 100,0 163,2 

01.1.1.1  Kancelária NR SR  332  297  297 100,0 163,2 

08  Rekreácia, kultúra a náboženstvo -  1 811  1 811 100,0 56,3 
08.2.0  Kultúrne služby -  1 811  1 811 100,0 56,3 

08.2.0.7  Pamiatková starostlivosť -  1 811  1 811 100,0 56,3 

Výdavky spolu 

Výdavky spolu 

24 207 

24 207 

25 428 

25 428 

25 455 

25 455 

100,1 

100,1 

98,7 

98,7 
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Bežné výdavky na rok 2013 boli schválené vo výške 23 875 tis. € a upravené na 23 320 

tis. €. Čerpanie výdavkov v roku 2013 dosiahlo výšku 23 347 tis. €, t. j. 100,1% upraveného 

rozpočtu.  

Na celkovom čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom roku sa podieľala kategória 610 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 50,0%, kategória 620 

Poistné a príspevok do poisťovní 13,8 %. V kategórii 630 – Tovary a služby predstavoval podiel 

na čerpaní výdavkov 34,7 %. Výdavky boli použité na úhradu cestovného, energií, materiálu, 

dopravného, na údržbu, nájomné a služby. V kategórii 640 – Bežné transfery boli použité 

výdavky na príspevky za členstvo Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách, na 

dispozičný fond, odstupné, odchodné a nemocenské dávky zamestnancom 1,5 %.  

Kapitálové výdavky na rok 2013 boli schválené vo výške 332 tis. € a upravené na 2 108 

tis. €. V roku 2013 dosiahli výšku 2 108 tis. €, t. j. 100,0% upraveného rozpočtu  

a použité boli predovšetkým na zabezpečenie rekonštrukcie budov, čo predstavuje  

z celkových vykazovaných výdavkov 82,3 % a s tým súvisiacu projektovú dokumentáciu 5,4% 

výdavkov. Na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov sa podieľala modernizácia výpočtovej 

techniky (7,9 %), nákup prevádzkových strojov a prístrojov (4,0 %) a dopravných prostriedkov 

(0,4 %).  

Kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budov boli použité predovšetkým na 

realizáciu rekonštrukčných prác Národnej kultúrnej pamiatky - Bratislavského hradu.  

  

5.3 Zamestnanosť   

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

vyrovnania za rozpočtovú kapitolu Kancelária Národnej rady SR k 31. decembru 2013 bolo 

nasledovné:  

 

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

vyrovnania v roku 2013 

Poslanci Národnej rady SR   

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €  6 386 

z toho:  

- mzdy, platy  3 619 

- OOV  2 767 

Priemerný evidenčný počet poslancov (osoby)  150 

Priemerná mesačná mzda poslanca v €  2 011 
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Zamestnanci Kancelárie Národnej rady SR  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €  5 281 

z toho:  

- mzdy, platy  5 268 

- OOV  13 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)  345,3 

Priemerná mesačná mzda v €  1 271 

 

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

vyrovnania vo výške 12 324 tis. €, upravený na 11 753 tis. €, bol v roku 2013 čerpaný vo výške 

11 667 tis. €, t. j. 99,3% upraveného rozpočtu.  

Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy vo výške 9 471 tis. €, upraveného na 8 970 tis. 

€, sa čerpalo 8 887 tis. €, t. j. 99,1% upraveného rozpočtu. Poslancom Národnej rady SR sa 

vyplatilo 3 619 tis. € a zamestnancom Kancelárie NR SR sa vyplatilo 5 268 tis. € na mzdy  

a platy.  

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

vynakladané hospodárne, efektívne a účelne. Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2013 boli 

Kanceláriou NR SR dodržané a splnené.  

  

 


