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1. Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky  

1.1 Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky 

 

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

2012, bolo zloženie parlamentu v VI. volebnom období takéto: 

Politický 

subjekt 
SMER–SD KDH OĽaNO MOST–HÍD SDKÚ–DS SaS 

Počet 

poslancov 

NR SR 

83 16 16 13 11 11 

 

V roku 2014 vo vedení Národnej rady SR nastali viaceré zmeny. Funkcie 

podpredsedníčky Národnej rady SR sa 5. novembra 2014 vzdala Renáta Zmajkovičová 

a  24. novembra 2014 sa Pavol Paška vzdal funkcie predsedu Národnej rady SR a mandátu 

poslanca. Na 44. schôdzi Národnej rady SR bol za predsedu Národnej rady SR zvolený 

Peter Pellegrini (SMER – SD) a za podpredsedu Národnej rady SR bol zvolený Miroslav 

Číž (SMER – SD).    
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V poslaneckom zbore Národnej rady SR v roku 2014 tiež nastali viaceré zmeny: 

- poslanec Radoslav Procházka sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR 20. júna 

2014, na zaniknutý mandát poslanca nastúpil Marián Radošovský (KDH), ktorý 

zložil sľub poslanca na 36. schôdzi Národnej rady SR 24. júna 2014, 

- poslanec Andrej Hrnčiar sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR 23. júna 2014, 

na zaniknutý mandát poslanca nastúpila Edita Pfundtner, ktorá zložila sľub 

poslankyne na 36. schôdzi Národnej rady SR 24. júna 2014, Edita Pfundtner 

kandidovala za stranu MOST – HÍD, ale nestala sa členkou Klubu poslancov Národnej 

rady SR za stranu MOST – HÍD, 

- poslancom Józsefovi Nagyovi, Richardovi Sulíkovi, Branislavovi Škripekovi, Ivanovi 

Štefancovi a Jane Žitňanskej, ktorí boli zvolení za poslancov Európskeho parlamentu  

24. mája 2014, zanikol mandát poslanca Národnej rady SR 30. júna 2014 z dôvodu 

nezlučiteľnosti funkcií, na zaniknuté mandáty poslancov nastúpili: Jozef Bobík 

(KDH), Eugen Jurzyca (SDKÚ – DS), Jana Kiššová (SaS), Janka Šípošová 

(OĽaNO) a Péter Vörös (MOST – HÍD), ktorí zložili sľub poslanca na 36. schôdzi 

Národnej rady SR 1. júla 2014, 

- poslanec Dušan Čaplovič (SMER – SD) si uplatnil 3. júla 2014 mandát poslanca 

Národnej rady SR po prijatí jeho demisie na funkciu člena vlády Slovenskej republiky 

povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, mandát poslanca zanikol jeho náhradníkovi Jánovi Babičovi, 

- poslanec Pavol Paška sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR 24. novembra 

2014, na zaniknutý mandát poslanca nastúpil 25. novembra 2014 poslanec Viliam 

Holeva, na neuplatňovaný mandát poslanca  nastúpil náhradník Ján Babič (SMER – 

SD) a sľub poslanca zložil 25. novembra 2014  na 44. schôdzi Národnej rady SR, 

- poslanec Peter Pellegrini (SMER – SD) si uplatnil 25. novembra 2014 mandát 

poslanca Národnej rady SR po prijatí jeho demisie na funkciu člena vlády Slovenskej 

republiky povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, mandát poslanca zanikol jeho náhradníkovi Petrovi Gažimu. 

 

1.1.1.  Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 

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

klubov Národnej rady SR. V roku 2013 zanikol Klub poslancov Národnej rady SR za 

stranu Sloboda a Solidarita. K 1. januáru 2014 bolo 19 poslancov, ktorí neboli členmi 

žiadneho poslaneckého klubu. 

Zmeny v poslaneckých kluboch v roku 2014:   

8. apríla 2014 – členkou Klubu poslancov Národnej rady SR za MOST – HÍD 

sa stala poslankyňa Lucia Žitňanská, 

31. mája 2014 – prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za 

hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslanec 

Mikuláš Huba, 
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23. júna 2014 – prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za 

MOST – HÍD Andrej Hrnčiar, 

24. júna 2014 – sa stal členom Klubu poslancov Národnej rady SR za 

Kresťanskodemokratické hnutie poslanec Marián Radošovský, 

30. júna 2014 – prestali byť členmi Klubu poslancov Národnej rady SR za 

MOST – HÍD József Nagy, Klubu poslancov Národnej rady SR 

za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu – Demokratickú 

stranu Ivan Štefanec, Klubu poslancov Národnej rady SR za 

hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Branislav 

Škripek, 

1. júla 2014 – sa stali členmi Klubu poslancov Národnej rady SR za MOST – 

HÍD poslanec Péter Vörös, Klubu poslancov Národnej rady SR 

za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu – Demokratickú 

stranu poslanec Eugen Jurzyca, Klubu poslancov Národnej rady 

SR za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 

poslankyňa Janka Šípošová a Klubu poslancov Národnej rady 

SR za Kresťanskodemokratické hnutie poslanec Jozef Bobík, 

3. júla 2014 – členom Klubu poslancov Národnej rady SR za SMER – SD sa 

stal Dušan Čaplovič a prestal byť členom klubu Ján Babič, 

19. novembra 2014 – vystúpil z Klubu poslancov Národnej rady SR za Slovenskú 

demokratickú a kresťanskú úniu – Demokratickú stranu Martin 

Fedor, počet členov Klubu poslancov Národnej rady SR za 

Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu – Demokratickú 

stranu sa znížil na sedem členov, podľa § 64 ods. 5 zákona NR 

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

v znení neskorších predpisov nespĺňal počet členov 

poslaneckého klubu a uvedeným dňom 19. novembra 2014 

zanikol, 

24. novembra 2014 – prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za 

SMER – SD Pavol Paška, 25. novembra 2014 sa členmi Klubu 

poslancov Národnej rady SR za SMER - SD stali poslanci Peter 

Pellegrini a Ján Babič, členom klubu prestal byť Peter Gaži. 

K 31. 12. 2014 bolo 26 poslancov, ktorí neboli členmi žiadneho poslaneckého 

klubu. 
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Prehľad o počte členov poslaneckých klubov:        

Klub 
Stav k 1. 1. 2014 Stav k 31. 12. 2014 

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 
13 

Pavol 

Abrhan 
15 

Klub poslancov NR SR za OĽaNO  
Jozef 

Viskupič 
14 

Richard 

Vašečka 
13 

Klub poslancov NR SR za MOST - HÍD  
László 

Sólymos 
13 

László 

Sólymos 
13 

Klub poslancov NR SR za SDKÚ - DS  

do 19.11.2014 

Ivan 

Štefanec 

do 30. 6. 

2014 

8 

Ľudovít 

Kaník 

do 19. 11. 

2014 

- 

Poslanci, ktorí nie sú členmi 

poslaneckého klubu 
- 19 - 26 

 

1.1.2. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky 

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

zriadených 19 výborov Národnej rady SR. 

Zmeny vo výboroch Národnej rady SR v priebehu roka 2014 boli spojené 

so  zmenami v poslaneckom zbore, so zmenami v poslaneckých kluboch Národnej rady 

SR a so zánikom Klubu poslancov Národnej rady SR za Slovenskú demokratickú 

a kresťanskú úniu – Demokratickú stranu.   

Poslanec Mikuláš Huba sa vzdal funkcie predsedu Výboru Národnej rady SR pre 

pôdohospodárstvo a životné prostredie k 31. máju 2014.  

 Poslanec Martin Fecko sa vzdal funkcie predsedu Osobitného kontrolného výboru 

Národnej rady SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu 17. septembra 

2014.  

 Na 37. schôdzi Národnej rady SR 18. septembra 2014 bol za predsedu Výboru 

Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený poslanec Martin 

Fecko (OĽaNO) a za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na 

kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu bol zvolený poslanec Jozef Viskupič 

(OĽaNO). 
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 V súvislosti s vystúpením a  zánikom  Klubu poslancov Národnej rady SR za 

Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu – Demokratickú stranu sa poslanec Martin 

Fedor vzdal funkcie predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na 

kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva k 1. decembru 2014 a poslanec Viliam 

Novotný sa vzdal funkcie predsedu Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií 

k 10. decembru 2014.  

 Podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž sa vzdal funkcie predsedu 

Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR k 10. decembru 2014.   

Predsedovia uvedených výborov Národnej rady SR budú zvolení na najbližšej 

schôdzi Národnej rady SR v roku 2015. 
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Výbory Národnej rady Slovenskej republiky – prehľad k 31. 12. 2014 

Výbor Predseda 

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

funkcie predsedu k 10. 12. 2014 

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Viliam Novotný, vzdal sa funkcie predsedu 

k 10. 12. 2014 

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  
Martin Fecko (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 
Jozef Viskupič (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, vzdal sa funkcie predsedu 

výboru k 1. 12. 2014 

Výbor NR SR na preskúmavanie 

rozhodnutí NBÚ  
Gábor Gál (MOST – HÍD) 
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1.2   Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 

V roku 2014 bolo zvolaných 17 schôdzí Národnej rady SR (29. – 45. schôdza), 

ktoré trvali spolu 88 kalendárnych dní.  

V uvedenom období bolo 10 schôdzí zvolaných na základe žiadosti skupiny 

poslancov, ktorých programom bolo: 

30. schôdza NR SR  - prijatie uznesenia NR SR k postupu vlády SR pri rokovaní 

o  Vyrozumení verejného ochrancu práv o nesúhlase 

so  stanoviskom MV SR k porušeniu základných práv 

a  slobôd fyzických osôb, ku ktorému došlo policajným 

zásahom dňa 19. 6. 2013 v rómskej osade v Moldave nad 

Bodvou a s nesúhlasom s neprijatím opatrení na ochranu 

základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri 

vykonávaní policajných zásahov a s nevyvodením 

dôsledkov za porušenie práva 

(Uznesenie č. 1003 z 30. januára 2014), 

31. schôdza NR SR  

 

32. schôdza NR SR 

 

34. schôdza NR SR 

 

 

38. schôdza NR SR 

 

 

 

40. schôdza NR SR 

 

41. schôdza NR SR 

 

 

42. schôdza NR SR 

 

- prijatie uznesenia NR SR k spornému predaju emisií počas 

vlády Roberta Fica v rokoch 2006 - 2010 a výsledkom jej 

vyšetrovania  (návrh programu nebol schválený), 

 

- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi 

FICOVI (Uznesenie č. 1057 z 13. februára 2014), 

 

- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Tomášovi 

BORECOVI, poverenému riadením ministerstva 

spravodlivosti SR 

 (Uznesenie č. 1079 z 25. marca 2014), 

 

- tlač 1138 – prvé čítanie (Uzn. č. 1356 z 25. septembra 2014) 

- tlač 1101 – prvé čítanie (Uzn. č. 1357 z 25. septembra 2014) 

- tlač 1095 – prvé čítanie (Uzn. č. 1358 z 25. septembra 2014) 

- tlač 1104 – prvé čítanie (Uzn. č. 1359 z 25. septembra 2014) 

- tlač 1151 – prvé čítanie (Uzn. č. 1360 z 25. septembra 2014) 

 

- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi RICHTEROVI, 

poverenému riadením ministerstva práce, soc. vecí a rodiny 

SR (Uznesenie č. 1408 z 30. októbra 2014), 

 

- prijatie uznesenia NR SR k vykonaniu kontroly hospodárenia 

s finančnými prostriedkami v obchodnej spoločnosti MH 

Development, s.r.o.  

(návrh programu nebol schválený), 

 

- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi FICOVI 

    (Uznesenie č. 1413 z 10. novembra 2014), 
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43. schôdza NR SR 

45. schôdza NR SR 

 

 

 

- odvolanie Pavla PAŠKU z funkcie predsedu NR SR 

    (návrh programu nebol schválený), 

- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi 

POČIATKOVI, poverenému riadením Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

    (Uznesenie č. 1539 z 12. decembra 2014). 

 

Okrem týchto schôdzí sa dňa 15. júna 2014 uskutočnila slávnostná schôdza 

Národnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti inaugurácie prezidenta Slovenskej 

republiky.  

 

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 VI. volebnom období v roku 2014 (29.  45.schôdza) 

predložených celkovo 392 návrhov zákonov, z toho 79 návrhov predložila vláda SR, 313 

návrhov predložili poslanci  Národnej rady SR. Výbory Národnej rady SR nepredložili 
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žiaden návrh zákona. Národná rada SR v roku 2014 schválila 87 návrhov zákonov,  

z ktorých bolo 71 vládnych a 16 poslaneckých. V skrátenom legislatívnom konaní 

schválila Národná rada SR 5 návrhov zákonov. 

Prehľad najdôležitejších ústavných zákonov a zákonov v roku 2014 

 V roku 2014 schválila Národná rada SR dva ústavné zákony, a to:  

- ústavný zákon č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej 

republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, účelom ktorého bolo na 

ústavnej úrovni posilniť ochranu inštitútu manželstva a zlepšiť fungovanie, efektívnosť 

a  kvalitu výkonu súdnictva; 

- ústavný zákon č. 306/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 

460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, dopĺňa  čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky 

tým, že zakotvuje osobitnú ochranu vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa 

na území Slovenskej republiky. 

 Medzi najdôležitejšie zákony, ktoré v roku 2014 schválila Národná rada SR patrí:  

- zákon č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý zavádza do slovenského právneho poriadku inštitút civilnoprávnej úžery 

a ustanovuje najvyššiu prípustnú odplatu pre prípad požičiavania finančných prostriedkov 

spotrebiteľovi. Pojem civilnoprávnej úžery pri súčasnom vymedzení maximálnej odplaty 

umožňuje kvalifikovať aj hrubý nepomer v plnení, čím sa vytvára priestor pre ustálenie 

primeranosti odplaty v oblasti úverov a pôžičiek poskytovaných spotrebiteľom. Zákon 

rozširuje katalóg neprijateľných zmluvných podmienok, zavádza v poradí ďalší dôvod 

neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy a zároveň reguluje veľkosť písma v spotrebiteľských 

zmluvách a súvisiacich listinách; 

- zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov predstavuje novú zákonnú úpravu volieb, založenú na 

doteraz v praxi osvedčených princípoch a postupoch, ktorými sa riadili a vykonávali 

voľby, ako aj na poznatkoch a názoroch politických subjektov, ktoré významnou mierou 

ovplyvňujú spoločenské dianie v štáte. Zákon ustanovuje všeobecné pravidlá spoločné pre 

všetky druhy volieb, týkajúce sa najmä volebných orgánov, zásad volebného práva, 

volebných obvodov a volebných okrskov, zoznamu voličov, postupu pri hlasovaní, postupu 

a prítomnosti vo volebnej miestnosti, zisťovania výsledkov volieb, materiálnych 

a personálnych podmienok zabezpečenia volieb a sankcií za porušenie tohto zákona, ktoré 

predstavujú nový inštitút zabezpečujúci prevenciu a až následne represiu. Zákon umožňuje 

hlasovanie v referende aj prostredníctvom pošty, čím  rozširuje formy hlasovania v záujme 

zvýšenia účasti občanov na hlasovaní; zároveň novelizuje Občiansky súdny poriadok 

v súvislosti s konaním pred súdmi vo veciach zoznamov voličov a kandidátnych listín; 
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- zákon č.181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona 

č.  85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších 

predpisov, ktorý  reprezentuje novú zákonnú úpravu všeobecných pravidiel pre volebnú 

kampaň pre všetky druhy volieb a osobitnú úpravu o vedení politickej reklamy v rozhlase 

a televízii. Cieľom zákona je komplexne upraviť problematiku volebnej kampane 

v  jednom zákone, ustanoviť pravidlá správania sa všetkých subjektov ovplyvňujúcich 

voľby (politických strán a kandidátov), upraviť pôsobnosť a úlohy štátnych orgánov pri 

kontrole vedenia volebnej kampane, dodržiavania zákonných podmienok, ako aj 

vyvodzovanie sankcií voči porušovateľom, čím sa odstraňuje podstatný nedostatok 

súčasnej úpravy vo veci nedostatočnej kontroly a vyvodzovania sankcií za porušenie 

pravidiel vedenia volebnej kampane. Zákonom sa upravuje financovanie volebnej 

kampane vedenej politickou stranou, kandidátmi na funkciu prezidenta a nezávislými 

kandidátmi v komunálnych voľbách. Zavádzajú sa limity pre jednotlivé volebné subjekty, 

ktorých cieľom je vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky kandidujúce politické strany 

a kandidátov. Prekročenie týchto limitov bude sankcionované pokutami. Zákon zavádza 

nový inštitút tzv. osobitných transparentných účtov. Ide o produkt, ktorý poskytujú banky 

a je určený na to, aby zriaďovateľ účtu umožnil verejnosti oboznámiť sa s obsahom tohto 

účtu. Zásadným pravidlom je skutočnosť, že volebnú kampaň je možné financovať len 

z takéhoto účtu. Takéto pravidlá zároveň prispejú k efektívnejšiemu výkonu kontroly 

a najmä umožnia voličom vytvoriť si názor na kandidujúce subjekty nielen z pohľadu ich 

volebných programov, ale aj z pohľadu ich financovania, teda podpory od iných 

súkromných osôb. Zákonom sa zároveň zosúlaďuje vnútroštátna úprava zakladania 

politických strán a členstva v politickej strane s čl. 22 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie. Úpravou volebnej kampane a novelou zákona o politických stranách sa do právneho 

poriadku Slovenskej republiky premietajú princípy všeobecnej transparentnosti tak, ako 

ich akceptuje väčšina štátov zastúpených v Rade Európy, ako aj odporúčania Skupiny 

štátov proti korupcii (GRECO); 

- zákon č. 195/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. 

o  sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony reprezentuje dve 

skupiny zmien a doplnení; sú zmeny a doplnenia reagujúce na prijatý ústavný zákon 

č.   161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 

Zb. v znení neskorších predpisov vo veci rozšírenia pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej 

republiky, zmien v jej zložení a spôsobu obsadzovania jej postov a posilnenia 

a vymedzenia postavenia jej predsedu. Druhá skupina zmien sa týka niektorých inštitútov 

v sudcovských zákonoch, ako je disciplinárna zodpovednosť, povoľovanie práce 

v domácom prostredí, podmienky vzniku nároku na trinásty a štrnásty plat, kontrola 

dodržiavania liečebného režimu. Zákon zavádza regresné náhrady voči sudcom, predlžuje 

funkčné obdobia predsedov a podpredsedov súdov a zvyšuje počet podpredsedov na 

väčších súdoch pri súčasnom posilnení právomocí dohľadu orgánov riadenia súdov. 

Spoločným znakom uzákonených zmien je snaha o vykonanie systémových zmien, 

ktorých cieľom je obnovenie dôvery v súdnictvo a posilnenie sudcovského stavu ako 

garanta spravodlivého a zákonného rozhodovania o právach a povinnostiach fyzických 

osôb a právnických osôb;  
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- zákon č. 322/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. 

o  Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony upravuje niektoré praktické 

otázky fungovania a financovania Justičnej akadémie Slovenskej republiky čiastkovými, 

ale pre chod Justičnej akadémie Slovenskej republiky významnými zmenami tým, že 

rozširuje cieľové skupiny vzdelávania aj o niektoré právnické a iné profesie, nad ktorými 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva dohľad, upravuje 

vykonávanie opravnej odbornej justičnej skúšky a vypúšťa doterajšie zákonné 

obmedzenie výkonu funkcie riaditeľa a členov rady Justičnej akadémie na najviac dve po 

sebe nasledujúce funkčné obdobia;  

- zákon č. 199/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. 

o  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

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

zákonov odstraňuje obmedzenie brániace ambulantnému predaju potravín v obciach, na 

území ktorých je umiestnená maloobchodná predajňa potravín; zároveň umožňuje 

predávať na tzv. farmárskych trhoch a tiež prostredníctvom iných foriem ambulantného 

predaja využívaných predovšetkým malými domácimi chovateľmi, pestovateľmi 

a výrobcami poľnohospodárskych produktov; 

- zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ustanovuje v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou podrobnejšie 

požiadavky na informačné povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní 

služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 

prevádzkových priestorov predávajúceho, čím prispieva k zvýšeniu právnej istoty tak 

spotrebiteľov, ako aj predávajúcich okrem iného aj tým, že rozširuje formálne požiadavky 

na uvedené zmluvy a podrobnejšie upravuje postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na 

odstúpenie od zmluvy. Zákon v  porovnaní so súčasnou právnou úpravou predlžuje lehotu 

na odstúpenie od zmluvy zo siedmich pracovných dní na štrnásť kalendárnych dní,  

zavádza vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľom umožní 

zjednodušenie postupu pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, upravuje predajné 

akcie, ktoré sa v súčasnosti zneužívajú v neprospech spotrebiteľov vymedzením 

povinností predávajúcich a organizátorov predajných akcií s cieľom zamedziť využívanie 

agresívnych a iných nekalých obchodných praktík zo strany predávajúcich na predajných 

akciách, pri ktorých často dochádza k zneužívaniu dôvery predovšetkým seniorov. Zákon 

zároveň novelizuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

rozšírením informačných povinností, ktoré je predávajúci povinný poskytnúť 

spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy a tiež zákazom využívania niektorých 

zabezpečovacích prostriedkov vo vzťahu k spotrebiteľom.  

V oblasti verejných financií schválila v roku 2014 Národná rada SR niekoľko 

zákonov, a to: 
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- zákon č. 385/2014 Z. z  o štátnom rozpočte na rok 2015, ktorý bol predložený 

do Národnej rady SR v rámci materiálu „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 

2017“. Národná rada SR schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 dňa 

4.  decembra 2015;  

- zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a 

o  zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza rámec prevencie a riešenia možných 

krízových situácií na finančnom trhu, ktorý bol vypracovaný na úrovni Európskej únie 

ako odpoveď na finančnú krízu. Tento systém umožní riešenie krízových situácií 

finančných inštitúcií bez ohrozenia stability finančných trhov a zaistí kontinuitu 

základných finančných služieb zlyhávajúcej finančnej inštitúcie. Systém krízového 

manažmentu pozostáva z troch fáz, pričom v prvej fáze prípravy a prevencie zavádza 

nový zákon povinnosť finančných inštitúcií vypracovať plány ozdravenia, v ktorých sa 

ustanovia mechanizmy a opatrenia na obnovu prevádzkyschopnosti v prípade závažného 

zhoršenia finančnej situácie. V druhej fáze nový zákon stanovuje možnosť intervencie 

s cieľom zabránenia zhoršenia a vyriešenia situácie finančnej inštitúcie v prípade 

počiatočných problémov. Tretia fáza stanovuje spoločné parametre na spustenie 

uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií v prípade, ak záchrana upadajúcej 

spoločnosti je vo verejnom záujme a neexistujú žiadne iné riešenia ozdravenia inštitúcie 

v primeranom časovom rámci. Zákon určuje novú inštitúciu, ktorou je  Rada pre riešenie 

krízových situácií, ktorá bude vykonávať právomoci pri riešení krízových situácií 

finančných inštitúcií. Zavedením uvedeného systému sa má znížiť riziko zlyhania 

finančných inštitúcií a má sa zlepšiť schopnosť včas identifikovať a predchádzať možným 

krízovým situáciám; 

- zákon  č. 373/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. 

o  dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony upravuje 

ochranu finančných spotrebiteľov v Slovenskej republike a prispieva tak k zvýšeniu 

transparentnosti a výkonu kontroly na trhu spotrebiteľských úverov, rozširuje pôsobnosť 

Národnej banky Slovenska pri dohľade nad finančným trhom o dohľad v oblasti ochrany 

finančných spotrebiteľov a upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad 

finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva 

a  dôchodkového sporenia. Podľa tohto zákona už nemôžu nebankové spoločnosti 

poskytovať pôžičky bez licencie; 

- zákon č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. 

o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony upravuje konsolidáciu verejných financií, ako aj podporu 

podnikateľského prostredia zmenami v odpisoch (počet odpisových skupín sa rozširuje 

zo štyroch na šesť, odpisovanie výrobných technológií sa skracuje z 12 na 8 rokov a pri 

nevýrobných nehnuteľnostiach sa doba odpisovania predlžuje z 20 až na 40 rokov). 

Zákon zvýhodňuje aj investície do výskumu a vývoja a mení aj iné súvisiace zákony 

(napr. zákon o miestnych daniach);  

- zákon  č. 218/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. 

o  dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
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a dopĺňajú niektoré zákony reprezentuje zmenu, na základe ktorej nedôjde 

(v  nadväznosti na pokles schodku verejnej správy Slovenskej republiky pod 3% HDP) 

k zníženiu sadzby dane z pridanej hodnoty na 19%. Základná sadzba dane z pridanej 

hodnoty od 1.1.2015 zostáva vo výške 20%. Zákon transponuje ustanovenia čl. 5 

smernice Rady 2008/8/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ 

ide o miesto poskytovania služieb v tom smere, že s účinnosťou od 1. januára 2015 sa za 

miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho 

vysielania a elektronických služieb poskytnutých nezdaniteľným osobám bude 

považovať miesto, kde má nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa 

obvykle zdržiava. 

 

V oblasti ochrany životného prostredia boli v roku 2014 Národnou radou SR prijaté: 

- ústavný zákon č. 306/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej 

republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý dopĺňa čl. 4 ústavy 

ustanovením poskytujúcim osobitnú ochranu vode odobratej z vodných útvarov 

nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky tým, že zakazuje také nakladanie 

s touto vodou, ktoré spočíva v jej preprave cez hranice Slovenskej republiky dopravnými 

prostriedkami, čím ustanovuje zákaz vývozu vody ako suroviny mimo územia Slovenskej 

republiky, okrem prepravy pitnej vody a prírodnej minerálnej vody balenej do 

spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a situácií pri poskytovaní vody 

v rámci cezhraničnej humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch; 

- zákon č. 314/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. 

o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

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

zákony, ktorý  obsahuje zmeny a doplnenia, ktoré odstraňujú nedostatky, na ktoré 

upozornila Európska komisia v rámci procesu infringementu (konanie č. 2013/2034) proti 

Slovenskej republike a ktoré sa týkajú dôsledkov nedostatočného prepojenia procesu 

posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, 

čím sa  vytváral priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov. 

Zákon ustanovuje záväznosť výstupu zisťovacieho konania a procesu posudzovania 

vplyvov, podmienenie vydania následného povolenia rešpektovaním stavu a výsledku 

týchto konaní, postup úradného overovania zhody projektového dokumentu 

predkladaného do povoľovacej procedúry s výsledkom týchto konaní prostredníctvom 

záväzného stanoviska orgánu EIA, ktorý rozhodoval o výsledku posudzovania vplyvov 

navrhovanej činnosti na životné prostredie a napokon aj nové opravné prostriedky. Druhý 

okruh zmien súvisí s precizovaním predmetu posudzovania vplyvov, postupom 

vykonávania zisťovacích konaní a so spresnením ustanovení v rámci posudzovania 

navrhovaných činností s cezhraničnými vplyvmi; 

 - zákon č. 399/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. 

o  obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a   ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vypúšťa zo zákona č. 414/2012 Z. z. 
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ustanovenia, ktoré upravujú obchodovanie s emisnými kvótami  znečisťujúcich látok, tzv. 

systém obchodovania, ktorý sa uplatňoval od roku 2002 pre emisie oxidu siričitého 

a oxidu dusíka. Hlavným dôvodom zavedenia tohto systému bolo vytvoriť nástroj na 

obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok v súlade s ustanovenými národnými emisnými 

stropmi, tie však nie sú zatiaľ na roky 2020 až 2030  ustanovené. Zákon zároveň preberá 

predpisy Európskej únie, ktoré výrazným spôsobom sprísňujú emisné limity a ustanovuje 

ďalšie podmienky na prevádzku zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré si vyžadujú do 

konca roka 2015 ďalšie významné zníženie emisií znečisťujúcich látok vrátane oxidu 

siričitého; 

- zákon č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. 

o  vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o  priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zabezpečuje ochranu 

štátnych záujmov vo vzťahu k vode ako obzvlášť významnej a ničím nenahraditeľnej 

surovine strategického charakteru a ustanovuje tomu zodpovedajúce postupy jej užívania  

s dôrazom na verejné záujmy. Zákon ustanovuje využívanie vody na prepravu a prevod 

cez hranice štátu pod kontrolu štátu prostredníctvom vlády, zapracúva pripomienky 

Európskej komisie k prebratiu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES 

z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality 

a zosúlaďuje národnú legislatívu s ustanoveniami Smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva 

v  oblasti vodného hospodárstva a zohľadňuje úpravy z nej vyplývajúce a tiež 

zo súvisiacich smerníc v sektore voda. 

 

V oblasti vedy boli Národnou radou SR v roku 2014 prijaté:  

- zákon č. 194/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. 

o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. 

z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov, ktorý upravil systém posudzovania žiadostí o poskytnutie 

finančných prostriedkov na riešenie projektov výskumu a vývoja, o ktoré sa žiadatelia 

uchádzajú na základe verejných výziev. Hlavnou zmenou je zavedenie lehoty, ktorá 

umožňuje žiadateľovi odstrániť prípadné technické nedostatky jeho žiadosti. 

V oblasti školstva sa v uplynulom roku 2014 diskutovalo okrem iného aj o otázkach 

súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na operačné 

programy, z ktorých je spolufinancované vzdelávanie, výskum a inovácie. Rokovalo sa 

tiež o prijatí opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom meraní OECD – 

štúdia PISA.    

V oblasti školstva boli prijaté Národnou radou SR v roku 2014:  

- zákon č. 377/2014 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 umožňuje 
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Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovať finančné príspevky na 

školské ihriská, učebnice a na zvyšovanie kapacít materských škôl. Zákonom sa mení tiež 

lehota na odoslanie rozhodnutia o prijatí žiaka na strednú školu bez prijímacej skúšky. 

Pôvodný návrh novely obsahoval aj zoznam potravín, ktorých predaj je v školských 

bufetoch zakázaný, avšak táto zmena nebola schválená.  

 

Z dielne Ministerstva kultúry SR boli prijaté Národnou radou SR v roku 2014 tieto 

zákony: 

- zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene 

a  doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, 

zrušovanie a postavenie profesionálnych divadiel a profesionálnych hudobných inštitúcií, 

pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy na úseku divadelnej 

činnosti a hudobnej činnosti, rozvrhnutie pracovného času a nepretržitý odpočinok 

divadelných umelcov a hudobných umelcov v týždni. Upravuje sa tiež osobitný príspevok 

divadelných umelcov a osobitný príspevok hudobných umelcov a postup pri jeho 

priznávaní a poskytovaní. Tento zákon sa nevzťahuje na neprofesionálne divadlá 

a  neprofesionálne hudobné inštitúcie; 

- zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení 

zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., ktorým sa zriaďuje 

verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca efektívnu podporu umeleckých aktivít, kultúry 

a kreatívneho priemyslu, ktorá je  nezávislá od ústredných orgánov štátnej správy, pričom 

túto inštitúciu riadia a o prideľovaní prostriedkov rozhodujú samotní zástupcovia 

umeleckej obce. Fond nahradil podstatnú časť súčasného dotačného systému Ministerstva 

kultúry SR; 

- zákon č. 283/2014 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, ktorým sa zavádzajú pravidlá pre použitie osirelých diel 

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 

o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel. Zákon vytvára základný právny 

rámec na uľahčenie digitalizácie a šírenia diel a iných predmetov ochrany, ktoré sú 

chránené autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom, pri ktorých však 

nie je možné určiť alebo nájsť autora, resp. nositeľa práv (tzv. osirelé diela). Súčasne 

zákon upravuje aj novú problematiku tzv. obchodne nedostupných diel.  

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

- zákon č. 183/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 

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

neskorších predpisov, ktorý stanovuje pravidlá, podľa ktorých sa budú od 1. januára 

2015 vyplácať dôchodky z druhého penzijného piliera. Možnosť výberu časti nasporenej 

sumy dostanú tí sporitelia, ktorých súčet dôchodkov z prvého a druhého piliera bude 

vyšší, ako by bol ich dôchodok, ak by do druhého piliera nevstúpili a dostávali by penziu 

výlučne zo štátneho, priebežného piliera. Druhou podmienkou bude to, aby súčet ich 
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doživotných dôchodkov z prvého a druhého piliera bol vyšší ako fiktívny starobný 

dôchodok z prvého piliera pre osobu, ktorá získala 42 rokov dôchodkového poistenia 

a zarábala počas života v priemere 1,25-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Novelou 

sa umožňuje dedenie aj po zakúpení doživotného dôchodku z druhého penzijného piliera. 

Zavádza sa sedemročné garantované obdobie po zakúpení doživotnej penzie, počas 

ktorého pozostalí zdedia po zomretom poberateľovi penzie dôchodok v sume, ktorú by 

zosnulý dostával v období zostávajúcom do skončenia siedmich rokov od kúpy dôchodku. 

Následkom zavedenia takejto formy dedenia sa doživotné penzie z druhého piliera znížia 

asi o 2 %. Ak sporiteľ požiada po dosiahnutí dôchodkového veku o vyplácanie doživotnej 

penzie zo životnej poisťovne, bude musieť urobiť dve rozhodnutia. Prvým je to, či bude 

chcieť mať svoj doživotný dôchodok pravidelne zvyšovaný o vopred dohodnuté percento, 

alebo mu bude životná poisťovňa vyplácať rovnakú sumu dôchodku až do jeho smrti. 

Percento zvyšovania dôchodkov z druhého piliera pritom stanoví Národná banka 

Slovenska na základe strednodobého inflačného cieľa Európskej centrálnej banky. Ak sa 

sporiteľ rozhodne pre tzv. indexáciu doživotného dôchodku, tak jeho prvotný dôchodok 

bude nižší, ako by bol dôchodok bez pravidelného zvyšovania o stanovené percento. 

Sporiteľ sa tiež bude musieť pri žiadaní o doživotnú penziu rozhodnúť, či po jeho smrti 

budú mať jeho pozostalí nárok na vdovské, resp. vdovecké a sirotské dôchodky. Ak bude 

mať záujem o vyplácanie pozostalostných penzií po jeho smrti, jeho doživotný dôchodok 

z druhého piliera bude pri jeho priznaní nižší približne o 10 %. Vyplácanie vdovských, 

resp. vdoveckých a sirotských dôchodkov pritom môže trvať jeden alebo dva roky. 

Ponuku na vyplácanie doživotného dôchodku zo strany životných poisťovní dostane 

sporiteľ v centrálnom elektronickom ponukovom systéme. Žiadať o doživotnú penziu 

v rámci tohto systému bude povinné pre všetkých sporiteľov. Ponuka od jednotlivých 

životných poisťovní bude platná 30 dní. Ak nebude mať žiadna životná poisťovňa záujem 

vyplácať sporiteľovi doživotný dôchodok, a to pre nízku sumu dôchodkových úspor, 

takýto sporiteľ bude dostávať prostriedky z druhého piliera vo forme programového 

výberu od príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo vo forme dočasného 

dôchodku od životnej poisťovne. Od začiatku roka 2015 sa ruší podmienka minimálne 

desaťročného sporenia v druhom pilieri. Jedinou podmienkou pre vyplácanie 

prostriedkov z kapitalizačného piliera tak bude dosiahnutie dôchodkového veku; 

- zákon č. 184/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. 

o  životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa po prvýkrát 

v histórii k 1. júlu 2014 nezmenila výška životného minima, a to z dôvodu, že sa slovenská 

ekonomika ocitla v deflácii. Zníženie sumy životného minima by pritom znamenalo aj 

pokles výšky rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, daňového bonusu na dieťa či 

nezdaniteľnej časti základu dane; 

- zákon č. 308/2014 Z. z., ktorým sa mení s dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. 

o  pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 183/2014 Z. z., ktorý zaviedol súbeh príjmu z práce a poberania dávok v hmotnej núdzi. 

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi budú mať pôvodne dlhodobo nezamestnaní ľudia, ktorí 

si našli prácu a ich zárobok nepresahuje dvojnásobok minimálnej mzdy. Bude sa to 

vzťahovať aj na tých nezamestnaných, ktorí nepracujú viac ako jeden rok a nie sú 
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evidovaní ako nezamestnaní na úrade práce. Vylučuje sa však súbeh poskytovania 

pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku; 

- zákon č. 298/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. 

o  sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorým sa zvyšuje hranica príjmu, 

ktorý nezakladá povinné dôchodkové poistenie študentom vykonávajúcim práce na 

základe dohody študentov a ktorý ruší diferencovanie tejto hranice na základe veku. 

Hranica zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody, sa zvyšuje na jednotnú sumu 200 eur. 

Zákon priniesol aj zmenu ohľadom prepočítavania dôchodku pracujúcich dôchodcov. 

Sociálna poisťovňa bude automaticky každý rok pracujúcim dôchodcom prepočítavať ich 

dôchodok (dovtedy to bolo len raz ročne a len na žiadosť); 

- zákon č. 311/204 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. 

o  službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorým sa dočasne spružnil prístup absolventov stredných 

a  vysokých škôl k aktívnym nástrojom trhu práce. Novelou zákona sa totiž v období od 

začiatku decembra 2014 do konca roka 2015 ruší minimálne trojmesačné obdobie 

evidencie absolventov na úradoch práce, ktoré je potrebné pre uchádzanie sa o príspevok 

na samostatnú zárobkovú činnosť. Absolventi škôl sa tak dostanú k tomuto príspevku 

okamžite po zaevidovaní sa na úrade práce. Schválenou novelou sa pre absolventov 

stredných a vysokých škôl uľahčí prístup aj k absolventskej praxi a k príspevku na 

podporu vytvorenia nového pracovného miesta. Prístup k tomuto príspevku sa uľahčí aj 

pre ľudí, ktorí boli prepustení z organizačných dôvodov, či pre tých, ktorí museli skončiť 

pracovný pomer zo zdravotných dôvodov; 

- zákon č. 14/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony sprísnil podmienky pre agentúrne zamestnávanie. Agentúrny zamestnanec musí 

mať rovnaké mzdové podmienky ako interný zamestnanec, ak obaja vykonávajú rovnakú 

alebo podobnú činnosť, v prípade nedodržania tejto podmienky má zodpovednosť za 

doplatenie rozdielu niesť tak agentúra, ako aj užívateľský zamestnávateľ. Zavádza sa 

tiež prezumpcia dočasného pridelenia, to znamená, že ak výkon práce napĺňa všetky 

znaky agentúrneho zamestnávania, bude sa táto práca považovať za dočasné pridelenie 

zamestnanca užívateľskému zamestnávateľovi. Ďalej sa zakazuje ďalšie dočasné 

prideľovanie zamestnanca počas trvania dočasného pridelenia a stanovuje sa maximálna 

dĺžka dočasného pridelenia u toho istého užívateľského zamestnávateľa. Dočasné 

pridelenie u toho istého zamestnávateľa bude trvať najviac dva roky s tým, že počas dvoch 

rokov ho možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac štyrikrát. Ak by toto obdobie 

malo trvať dlhšie, zamestnávateľ bude musieť agentúrneho pracovníka prijať ako 

interného zamestnanca. Dočasné pridelenie agentúrneho zamestnanca nebude možné na 

vykonávanie prác, ktoré patria do štvrtej rizikovej kategórie. Do novely sa dostalo 

prechodné polročné obdobie pri výpovedi zamestnanca, ktorý pracuje na dobu určitú. 

Zníži sa tiež počet reťazení dočasných pridelení k tomu istému užívateľskému 

zamestnávateľovi na štyri z pôvodných piatich. Zo Zákonníka práce sa vypúšťa aj pojem 

mzdy a odmeny z definície závislej práce; 

- 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 
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predpisov, ktorý umožňuje poskytovateľovi v domove sociálnych služieb s celoročnou 

pobytovou službou prispôsobiť prevádzkovanie zariadenia reálnemu dopytu po sociálnej 

službe tým, že vytvára možnosť opätovného zvýšenia, resp. zníženia počtu miest 

v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, ak sa uskutočnila 

transformácia počtu miest v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou 

na sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo v špecializovanom zariadení. 

Odstraňuje tak právnu prekážku nezapísania takéhoto poskytovateľa sociálnej služby do 

registra poskytovateľov pre nedodržanie zákonom stanovenej kapacity a nemožnosť 

začať poskytovať sociálnu službu v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou 

službou; 

- zákon č. 263/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. 

o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

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

ktorého sa odmeny za dosiahnuté športové výsledky na paralympijských 

a  deaflympijských hrách nebudú pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu 

považovať za príjem; 

- zákon č. 375/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. 

o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

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

precizuje poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov do 

zariadení krízovej intervencie. Osobám, ktoré sú ubytované na určitý čas v zariadeniach 

krízovej intervencie, sa má poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených 

výdavkov rovnako ako je to u osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sa zdržiavajú 

vo svojom prirodzenom domácom prostredí; 

- zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon 

niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene 

a  doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje sociálnu prácu, podmienky na jej 

výkon, ako aj zriadenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej 

práce. Sociálnu prácu budú môcť vykonávať len fyzické osoby, ktoré sú odborne 

spôsobilé. Sociálny pracovník bude môcť sociálnu prácu vykonávať aj ako samostatnú 

prax v profesii sociálny pracovník. Podmienkou však bude, aby mal povolenie na výkon 

samostatnej praxe sociálneho pracovníka. Takéto povolenie má vydávať novozriadená 

profesijná organizácia. 

 

V oblasti zdravotníctva boli v roku 2014 Národnou radou SR prijaté:  

- zákon č. 185/2014 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 

prináša niekoľko zmien v oblasti ambulancií špecializovanej ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti, povinností zdravotníckych pracovníkov, minimálnych štandardov pre 

špecializačné študijné programy, povinností poskytovateľa ústavnej zdravotnej 

starostlivosti a dočasnej pracovnej neschopnosti. Dopĺňa sa povinnosť, aby poskytovateľ, 

ktorý vykonáva odber, testovanie, spracovanie, konzerváciu, skladovanie alebo 
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distribúciu orgánov, tkanív alebo buniek na účely transplantácie alebo prenosu 

a  vedeckovýskumné účely, bezodkladne poskytol informácie, oznamoval charakteristiku 

orgánu a charakteristiku darcu národnej transplantačnej organizácii. Zákon umožňuje  

poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzanú zo zdrojov verejného zdravotného 

poistenia v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately;  

- zákon č. 204/2014 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. 

o  ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

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

upravuje  povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, súvisiace 

so  zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím 

zamestnancov. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých 

zamestnancov je upravená diferencovane podľa miery zdravotného rizika vyplývajúceho 

z pracovných podmienok. Zamestnávateľ môže využiť spôsob zabezpečenia pracovnej 

zdravotnej služby vlastnými odbornými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom, 

a to tímom pracovnej zdravotnej služby na základe oprávnenia vydaného Úradom 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre zamestnancov vykonávajúcich 

rizikové práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo samostatne právnickou 

osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá vykonáva niektoré činnosti 

pracovnej zdravotnej služby samostatne v rozsahu dohľadu nad pracovnými 

podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej 

kategórie. Zákon spĺňa požiadavky európskej rámcovej smernice Rady z 12. júna 1989 

89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia 

pracovníkov pri práci; 

- zákon č. 364/2014 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 

dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zavádza 

zásadnú zmenu v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie, vďaka ktorej 

sa zvýši čistá mzda zamestnancom s nízkymi zárobkami. Zároveň dochádza ku 

kompenzácii zvýšených mzdových nákladov zamestnávateľa, ktoré súvisia so zvýšením 

minimálnej mzdy. Od tejto zmeny sa očakáva nielen zvýšenie záujmu zamestnávať, ale 

aj rast motivácie zamestnať sa legálne. 

 

V oblasti pôdohospodárstva prijala Národná rada SR v roku 2014: 

- zákon č.115/2014 Z. z., ktorým sa mení a 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 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony upravuje zákonné postupy pri jednoduchých pozemkových úpravách pre 

poľnohospodárske a lesné využitie pozemkov, ďalej jednoduchých pozemkových 

úpravách, ktoré sa vykonávajú z iných dôvodov, ako je hospodárenie na pôde a napokon 

jednoduchých pozemkových úpravách v prípadoch investičnej výstavby, ktorá svojím 
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zásahom do terajšieho usporiadania pozemkov spôsobí obmedzenie obhospodarovania 

dotknutých pozemkov;  

- zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho 

pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje podmienky 

umožňujúce nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov, ktoré majú naďalej slúžiť 

svojmu účelu, predovšetkým osobami, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako 

podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka. Zákon novelizuje zároveň tie ustanovenia 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú nadobúdanie 

nehnuteľností cudzozemcami; 

- zákon č. 182/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. 

o  lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

nemení základnú filozofiu pôvodného zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ale iba spresňuje 

ustanovenia týkajúce sa vyhlasovania lesných pozemkov, povinností pri 

územnoplánovacej činnosti, zásady obnovy lesa, vykonávania ťažby, povinnosti pri 

ochrane lesa, využívanie lesov verejnosťou a zákaz niektorých činností a ďalej spresňuje 

tie ustanovenia, ktoré sa týkajú správy majetku vo vlastníctve štátu. 

 

 Medzi najdôležitejšie zákony schválené v roku 2014 Národnou radou SR 

v  hospodárskej oblasti  patria:  

- zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý ustanovuje vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov pri predaji tovaru 

a  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho v súlade s právnymi predpismi Európskej únie; 

- zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorý predstavuje nový základný legislatívny rámec v oblasti 

energetickej efektívnosti, ktorý bol doposiaľ upravený zákonom č. 476/2008 Z. z. 

o  efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene 

a  doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene 

a  doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Zákon vytvára základný systém na podporu rozvoja trhu s energetickými 

službami v podmienkach Slovenskej republiky, pričom nepresahuje rámec existujúcich 

povinností a požiadaviek európskej právnej úpravy, precizuje právny rámec racionálneho 

používania energie, stanovuje požiadavky na energetickú efektívnosť pri premene, 

prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie, upravuje monitorovanie a podporu 

energetickej efektívnosti a ustanovuje povinnosti pre fyzické osoby, 

podnikateľov, právnické osoby a orgány štátnej správy pri používaní energie so zámerom 

zvýšenia účinnosti využitia energie v celom energetickom reťazci a najmä v oblastiach 

konečnej spotreby s vysokým predpokladom úspor energie. K tomu napomáha aj 

monitorovací systém energetickej efektívnosti, umožňujúci monitorovať úspory energie 
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v celom národnom hospodárstve, potrebný pre vyhodnotenie národného indikatívneho 

cieľa energetickej efektívnosti stanoveného v rámci Stratégie 2020;  

- zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii 

a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predstavuje prierezový zákon, na 

ktorého vypracovaní sa podieľali Ministerstvo hospodárstva SR vrátane Hlavného 

banského úradu a obvodných banských úradov, Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo 

vnútra SR. Zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb 

v  oblasti výbušnín, výbušných predmetov a munície vrátane základných pravidiel na 

zaistenie bezpečnosti osôb a majetku. 

 Z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pochádzajú: 

- zákon č. 293/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. 

o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý predstavuje zákonnú 

reguláciu povoľovania tzv. vonkajšej reklamy spôsobujúcej vizuálny smog 

z  nadmerného počtu reklamných zariadení. Zákon mení právnu kvalifikáciu reklamného 

zariadenia na reklamnú stavbu, zjednocuje postup stavebných úradov v rámci 

jednotlivých konaní (správne konanie, priestupkové konanie), odstraňuje  čierne stavby, 

zlepšuje ochranu a výkon práv vlastníkov pozemkov, na ktorých tieto stavby stoja, čím 

zároveň vytvára priaznivejšie podmienky podnikateľského prostredia s poukazom na 

neprimeranosť konkurenčných výhod osôb doposiaľ konajúcich contra legem. Zákon 

novelizuje zároveň aj súvisiace právne predpisy, a to zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v ktorom sa sprísňujú 

podmienky pre umiestňovanie reklamných stavieb mimo obcí a miest pri diaľniciach, 

cestách pre motorové vozidlá a cestách I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom 

a zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 

v ktorom sa zavádza pojem reklamné stavby a ich členenie podľa najväčšej reklamnej 

plochy. 

 

V oblasti obrany a bezpečnosti bol prijatý:  

- zákon č. 99/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. 

o  ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý 

rozširuje okruh osôb (minister obrany SR, minister vnútra SR, minister spravodlivosti 

SR, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR alebo iný člen vlády SR) 

oprávnených rozhodnúť o použití opatrení ozbrojených síl Slovenskej republiky proti 

narušiteľovi vzdušného priestoru z dôvodu vzájomnej zastupiteľnosti týchto osôb;  

- zákon č. 264/2014 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku 

vojnovým sirotám upravuje rozsah a spôsob poskytnutia jednorazového finančného 

príspevku vojnovým sirotám po obetiach z radov príslušníkov československých 

zahraničných a spojeneckých armád alebo účastníkov domáceho protifašistického 

a  protinacistického odboja v rokoch 1939 – 1945. Zákon ustanovuje oprávnené osoby, 

podmienky na uplatnenie si nároku na príspevok a príslušnosť na konanie o priznaní 

príspevku a jeho vyplatenie; 
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- zákon č. 300/2014 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných 

zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov opätovne zavádza tzv. zbraňovú amnestiu, v dôsledku ktorej zanikne trestnosť 

nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držali vymedzené strelné zbrane 

alebo strelivo do týchto zbraní, ak v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane 

alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru SR. 

  

 Stručný prehľad legislatívnej činnosti Národnej rady SR v VI. volebnom 

období v roku 2014 

 

 

Počet schválených  

návrhov zákonov 

predložených vládou SR 71 

predložených poslancami NR SR 16 

predložených výbormi NR SR - 

spolu 87 

Počet schválených ústavných zákonov 2 

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní 5 

Počet zákonov vrátených prezidentom SR 7 

 

 

Prezident SR vrátil v roku 2014 v VI. volebnom období Národnej rade SR na 

opätovné prerokovanie 7 zákonov, z ktorých Národná rada SR opätovne schválila 6 

zákonov (4 zákony v roku 2014 a 2 zákony až v roku 2015) a 1 zákon nechválila. 

Medzi opätovne schválené zákony Národnou radou SR patria:  

- zákon č. 13/2015 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;  

- zákon č. 14/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;  

- zákon č. 377/2014 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;  

- zákon č. 195/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. 

o  sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;  

- zákon č. 185/2014 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;  
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- zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov. 

Národná rada SR v VI. volebnom období v roku 2014 

neschválila jeden zákon, ktorý prezident SR vrátil Národnej rade SR na opätovné 

prerokovanie, a to zákon z 21. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony.   

 

 

1.3.2.  Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory 

 Národná rada Slovenskej republiky v roku 2014 vyslovila súhlas s 20 

medzinárodnými zmluvami. Z nich 17 má prednosť pred zákonmi. 

Spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými Národná rada SR vyslovila súhlas 

v  roku 2014, prevažovali z hľadiska počtu zmluvných strán multilaterálne medzinárodné 

zmluvy, z ktorých väčšiu časť tvorili mnohostranné medzinárodné zmluvy iniciované 

medzinárodnými organizáciami. Po obsahovej stránke podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy 

Slovenskej republiky dominovali medzinárodné politické zmluvy a medzinárodné 

hospodárske zmluvy všeobecnej povahy.        

V oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd v rámci systému Organizácie 

Spojených národov (OSN) vyslovila Národná rada SR súhlas s Medzinárodným 

dohovorom o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím, ktorý predstavuje 

ucelený a univerzálny medzinárodný právny nástroj na ochranu všetkých osôb pred 

nedobrovoľnými zmiznutiami. Rovnako vo vzťahu k OSN Národná rada SR vyslovila 

súhlas aj so Zmluvou o obchodovaní so zbraňami zacielenou na podporu dôslednej 

kontroly legálneho obchodu so zbraňami a prevenciu nekontrolovaného a nežiaduceho 

hromadenia zbraní. V oblasti medzinárodného trestného súdnictva Národná rada SR 

vyslovila súhlas s dvoma dodatkami Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 

reflektujúcimi na súčasný stav medzinárodného práva s cieľom rozšíriť definíciu 

vojnových zločinov a vymedziť zločin agresie. Vo vzťahu k audiovizuálnej kultúre 

Národná rada SR vyslovila súhlas s Pekinskou zmluvou o audiovizuálnych umeleckých 

výkonoch prinášajúcou významný posun v oblasti medzinárodnej ochrany autorských 

práv.            

Z iniciatívy inštitúcií Európskej únie (EÚ) vyslovila Národná rada SR súhlas 

s viacerými zmiešanými únijnými zmluvami s cieľom vytvorenia právneho rámca pre 

účinnejšiu spoluprácu medzi EÚ a jej členskými štátmi a tretími krajinami. V tejto 

súvislosti tak najviac rezonovali práve tri dohody o pridružení, a to s Ukrajinou, 

s Moldavskou republikou a s Gruzínskom, zamerané na politické pridruženie a 

hospodársku integráciu medzi zmluvnými stranami. Vo vzťahu k bankovej únii v roku 
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2014 Národná rada SR vyslovila súhlas s Dohodou o prevode a mutualizácii príspevkov 

do jednotného fondu na riešenie krízových situácií. 

Bilaterálne medzinárodné zmluvy sa týkali špecifických tém vychádzajúcich 

z  konkrétnych bilaterálnych vzťahov Slovenskej republiky s druhou stranou 

a predstavovali štandard, aký Slovenská republika uzatvára s jednotlivými štátmi 

v záujme podpory a rozvoja vzájomnej spolupráce. Špecifikom v tejto oblasti bola 

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa 

daní, ktorá bola iniciovaná z dôvodu potreby zvýšenia transparentnosti finančných 

transakcií.                

 

1.3.3.  Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 

1.3.3.1.  Správy, informácie a iné materiály 

 Národná rada SR v roku 2014 prerokovala 37 správ a iných materiálov. Okrem 

iných Národná rada SR prerokovala správu, o predloženie ktorej požiadala svojím 

uznesením ministra spravodlivosti SR. Išlo o správu o pôsobení úžerníckych 

nebankových spoločností a enormnom náraste exekučných konaní. 

 

1.3.3.2.  Hodina otázok  

V VI. volebnom období počas roku 2014 bola Hodina otázok zaradená do programu 

schôdze 18-krát, poslanci celkom položili 639 otázok, z toho predsedovi vlády Slovenskej 

republiky 392 otázok a zodpovedaných otázok bolo 134. Z obsahového hľadiska boli 

otázky zamerané na aktuálne spoločenské dianie, predovšetkým na rast ekonomiky, 

znižovanie deficitu verejných financií, čerpanie prostriedkov európskych fondov, verejné 

obstarávanie, problematiku SPP, dodávky a ceny plynu, prípravu rozpočtu, podporu 

vytvárania pracovných miest, zamestnanosť mladých ľudí, aktivačné práce ľudí 

poberajúcich dávky v hmotnej núdzi, poskytovanie osobnej asistencie, výstavbu diaľnic 

a rýchlostných ciest, problematiku železničnej dopravy, otázky súvisiace 

s  reštrukturalizáciou firiem, prípravou výstavby obchvatu Bratislavy, s predajom pôdy, 

ochranou vody, so spoplatnením závlahovej vody, s odmeňovaním pedagógov 

a  reformou školstva, s uplatniteľnosťou absolventov škôl, otázky súvisiace s prípravou 

legislatívy,  reformou súdnictva, vymožiteľnosťou práva,  s  podporou investícií, otázky 

ochrany historických a kultúrnych pamiatok, ich rekonštrukcia, digitalizácia v kultúre, 

otázky súvisiace s ochranou životného prostredia, s bojom proti korupcii, s ochranou 

ľudských práv, bezpečnosťou a stabilitou, krízou na Ukrajine a iné. 
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Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR – VI. volebné obdobie 

v roku 2014 (k 31. 12. 2014) 

Klub poslancov 
Počet poslancov 

v poslaneckom klube 

Počet 

položených 

otázok 

Klub poslancov NR SR za SMER – SD 83 299 

Klub poslancov NR SR za KDH 15 120 

Klub poslancov NR SR za OĽaNO 13 60 

Klub poslancov NR SR za MOST – HÍD  13 23 

Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS 

(klub zanikol 19. 11. 2014) 

- 106 

Poslanci, ktorí nie sú členmi posl. klubov 26 31 

S p o l u 150 639 

 

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

v roku 2014 

(k 31. 12. 2014) 

                                        

 

Počet otázok adresovaných predsedovi vlády, členom vlády SR a generálnemu 

prokurátorovi SR – VI. volebné obdobie v roku 2014  

(k 31. 12. 2014) 

Adresovanie otázok 
Počet 

položených otázok zodpovedaných otázok 

Predseda vlády SR 392 27 

Členovia vlády SR, GP SR  247 107 

S p o l u 639 134 



30 
 

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 392 27 

Ľ. Vážny, podpredseda vlády SR pre investície 4 2 

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR 36 12 

P. Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR 13 8 

M. Lajčák, podpredseda vlády a minister 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

24 15 

J. Počiatek, minister dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 

67 22 

J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 29 10 

Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR 

16 8 

T. Borec, minister spravodlivosti SR 8 4 

M. Maďarič, minister kultúry SR 8 4 

P. Žiga, minister životného prostredia SR 8 3 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu 

SR od 25.11.2014 

3 2 

M. Glváč minister obrany SR 2 1 

P. Pavlis, minister hospodárstva od 3.7.2014 1 1 

V. Čislák, minister zdravotníctva od 6.11.2014 - - 

D. Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu 

a športu SR do 3.7.2014 

13 7 

T. Malatinský, minister hospodárstva SR do 3.7.2014 2 - 

Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR do 

6.11.2014 

3 2 

P. Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu 

a športu SR od 3.7. do 25.11.2014 

7 5 

J. Čižnár, generálny prokurátor SR  3             11) 

J. Jasovský, predseda NKÚ SR  - - 

S p o l u 639 134 

1) Generálny prokurátor J. Čižnár sa z Hodiny otázok dňa 11. 12. 2014 ospravedlnil 

a odpoveď na otázku zaslal písomne. 
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1.3.3.3.   Interpelácie 

V VI. volebnom období v roku 2014 bolo podaných 310 interpelácií poslancami 

opozície a 3 interpelácie poslancami vládnej strany. Z vecného hľadiska boli interpelácie 

zamerané na aktuálne problémy spoločenského a verejného života, najmä  na oblasť 

hospodárstva, financií, na problematiku verejného obstarávania, čerpanie a platby 

z európskych fondov, reformu ESO, vývoj verejného dlhu, financovanie vedy a výskumu, 

prenájom a využívanie nebytových priestorov v štátnej správe, boj s korupciou, 

vymožiteľnosť práva, v oblasti dopravy na platby mýtneho systému, modernizáciu 

železničnej dopravy, výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, problematiku cestovného 

ruchu, v sociálnej oblasti na poskytovanie sociálnych príspevkov v hmotnej núdzi, 

kompenzačných a  iných, aktivačné práce, uplatňovanie Zákonníka práce, ochranu detí, 

v oblasti školstva na jeho rozvoj, úroveň najmä stredných odborných škôl, podporu 

mimoriadne talentovaným žiakom a študentom, na asistentov učiteľov a ich financovanie, 

obnovu hradov, financovanie časopisov, v zdravotníctve na záchrannú zdravotnú službu, 

očkovanie detí, na ochranu životného prostredia, protipovodňovú ochranu, výrub 

stromov, výstavbu v národných parkoch, predaj pôdy, obchodovanie s drevom, odvoz 

dreva, pomoc farmárom, na problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, zahraničných 

vzťahov a dohôd a ďalšie.   

 

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

v roku 2014 (k 31. 12. 2014)  

Klub poslancov 

Počet poslancov 

v poslaneckom 

klube 

Počet podaných 

interpelácií 

Klub poslancov NR SR za SMER–SD 83 3 

Klub poslancov NR SR za KDH 15 26 

Klub poslancov NR SR za OĽaNO 13 98 

Klub poslancov NR SR za MOST–HÍD 13 16 

Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS 

(klub zanikol 19. 11. 2014) 
- 11 

Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých 

klubov 
26 159 

S p o l u 150 313 
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Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR – VI. volebné obdobie 

v roku 2014 (k 31. 12. 2014) 

    

 

                                                  

 

 

 

 

 

Podanie interpelácií Počet interpelácií 

Poslanci koalície 3 

Poslanci opozície 151 

Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov 159 

S p o l u 313 
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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 37 

Ľ. Vážny, podpredseda vlády SR pre investície  4 

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR 29 

P. Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR 17 

M. Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR 
13 

J. Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 31 

J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 31 

P. Žiga, minister životného prostredia SR 24 

Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 22 

T. Borec, minister spravodlivosti SR 20 

M. Maďarič, minister kultúry SR 10 

P. Pavlis, minister hospodárstva SR od 3.7.2014 7 

M. Glváč minister obrany SR 7 

V. Čislák, minister zdravotníctva SR od 6.11.2014 - 

J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR od 

25.11.2014 
- 

P. Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

od 3.7. do 25.11.2014 
11 

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

do 3.7.2014 
24 

T. Malatinský, minister hospodárstva SR do 3.7.2014 8 

Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR do 6.11.2014 14 

Predsedovia iných ústredných orgánov SR 4 

S p o l u 313 
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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 2014  

zvolila: 

 Vladimíra Kešjara za predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb, 

 Borisa Chovanca (odborníka v oblasti práva), Vladimíra Masára (odborníka v oblasti 

ekonómie), Jána Sanda (odborníka v oblasti žurnalistiky) a Petra Alakšu (odborníka 

v oblasti informačných technológií) za členov Správnej rady Tlačovej agentúry 

Slovenskej republiky, 

 Dušana Kováčika do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry 

Generálnej prokuratúry SR, 

 Jána Slovinského za člena Súdnej rady SR,  

 Branislava Masára (zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami 

zamestnávateľov) za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne, 

 Ingrid Fašiangovú, Gabrielu Rothmayerovú a Petra Koleniča za členov Rady pre 

vysielanie a retransmisiu, 

 Radka Kuruca (zástupcu navrhnutého vládou SR) do Dozornej rady Sociálnej 

poisťovne, 

 

odvolala: 

 Dušana Čima z funkcie člena Súdnej rady SR, 

 Petra Pellegriniho (zástupcu navrhnutého vládou SR) z Dozornej rady Sociálnej 

poisťovne, 

 

schválila: 

 návrh vlády na vymenovanie Jozefa Makúcha za guvernéra Národnej banky 

Slovenska, 

 

navrhla prezidentovi SR: 

 na sudcu Ústavného súdu SR kandidáta Juraja Sopoligu, 

 

navrhla Súdnej rade SR: 

 kandidátov na členov disciplinárnych senátov – Branislava Cepeka, Mareka Ďurana, 

Antóniu Kandravú, Marcelu Kosovú, Štefana Kridlu, Martina Píryho, Miriamu 

Srogončíkovú, Ľuboslavu Vankovú, Danicu Veselovskú a Máriu Tóthovú. 
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navrhla generálnemu prokurátorovi SR: 

 kandidátov na členov a náhradníkov disciplinárnych komisií – Jaroslava Bartošeka, 

Branislava Bujňáka, Františka Eliaša, Silviu Fabovú, Silviu Fráterovú, Janu Gallovú, 

Evu Garajovú, Tatianu Jamborovú, Jaroslava Klátika, Sylviu Kovačicovú, Jarmilu 

Kováčovú, Branislava Kupca, Stanislavu Nemčíkovú, Michala Panáka, Moniku 

Piknovú, Janu Pudlákovú, Evu Satinovú, Jána Sklára, Mariána Ukropa a Pavla 

Zeleňáka. 

 

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 2014 návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej 

republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov 

ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, ďalej návrh na 

vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF 

v Afganistane a návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky 

do  operácie Resolute Support v Afganistane. 

 

1.5  Petície prerokované na schôdzach Národnej rady SR 

 Národná rada v  roku 2014 neprerokovala žiadnu petíciu. 
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2. Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej 

republiky 

  

V kalendárnom roku 2014 bolo prostredníctvom Odboru zahraničných vzťahov 

a protokolu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky realizovaných celkovo 

111 zahraničných pracovných ciest (čo predstavuje rovnaký počet ako 

v predchádzajúcom roku). 

Z uvedeného celkového počtu sa na úrovni predsedu NR SR uskutočnilo 7 

zahraničných pracovných ciest a na úrovni podpredsedov NR SR 20 zahraničných 

pracovných ciest. Výbory NR SR a ich predstavitelia sa zúčastnili 48 zahraničných 

pracovných ciest, Stále delegácie NR SR v medzinárodných organizáciách 14 

zahraničných pracovných ciest a na úrovni Skupín priateľstva NR SR sa realizovali 3 

zahraničné pracovné cesty. 

 

2.1 Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej 

rady Slovenskej republiky 

 

Zahraničné pracovné cesty 

Z celkového počtu 7 zahraničných pracovných ciest na úrovni predsedu NR 

SR boli 2 oficiálne návštevy (v Ruskej federácii a v Štáte Izrael), 2 pracovné návštevy 

v Českej republike, 1 pracovná návšteva v Nórskom kráľovstve, 1 pracovná návšteva 

vo Švajčiarskej konfederácii a 1 pracovná návšteva v Talianskej republike. 

Na úrovni podpredsedov NR SR sa realizovalo 20 zahraničných pracovných 

ciest. 

 

Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

 V dňoch 5. - 7. februára 2014 uskutočnil predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Pavol Paška, sprevádzaný poslancami Národnej rady Slovenskej 

republiky Igorom Chomom, Ľubomírom Petrákom, Ivetou Liškovou, Petrom 

Muránskym a Lászlóom Sólymosom, oficiálnu návštevu v Ruskej federácii. 

Návšteva sa realizovala na pozvanie predsedu Štátnej Dumy Federálneho 

zhromaždenia Ruskej federácie Sergeja Naryškina. V Moskve uskutočnila delegácia 

rokovanie so Sergejom Naryškinom a predsedníčkou Rady federácie Federálneho 

zhromaždenia Ruskej federácie Valentinou Matvijenkovou. V rámci rozhovorov boli 

prediskutované možnosti ďalšieho rozvoja bilaterálnej spolupráce v kľúčových 

oblastiach energetiky, obchodu a investícií, ako aj aktuálne medzinárodno-politické 

témy. Predseda NR SR otvoril na pôde Slovenského inštitútu v Moskve Burzu 
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kontaktov podnikateľov Slovensko-Rusko a uctil si pamiatku padlých v 2. svetovej 

vojne symbolickým položením venca na Hrob neznámeho vojaka v Alexandrovskom 

sade pri Kremli. Slávnostne inauguroval Slovensko-ruské podnikateľské fórum 

v Sankt-Peterburgskej obchodno-priemyselnej komore spoločne s jej prezidentom 

V.  I. Katenevom, ktoré bolo zorganizované Generálnym konzulátom SR v Sankt 

Peterburgu v spolupráci so Sankt-peterburgskou obchodno-priemyselnou komorou 

a agentúrou SARIO. Absolvoval tiež rokovanie s gubernátorom Sankt Peterburgu 

G.  S. Poltavčenkom a rokovanie s predsedom Zákonodarného zhromaždenia Sankt 

Peterburgu V. S. Makarovom. 

 V dňoch 17. - 19. júna 2014 uskutočnil predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Pavol Paška, v sprievode s poslancami Národnej rady 

Slovenskej republiky Pavlom Hrušovským, Annou Vittekovou a Stanislavom 

Kubánkom, oficiálnu návštevu v Štáte Izrael. Návšteva sa realizovala na pozvanie 

predsedu Knessetu Štátu Izrael Yuli Edelsteina. Súčasťou delegácie bola aj 

podnikateľská misia organizovaná slovenským veľvyslanectvom v Tel Avive 

a SARIO. Bázou návštevy bol obojstranný záujem o zintenzívnenie kontaktov 

a konzultácií na úrovni výborov parlamentov, vrátane multilaterálnych fór. Predseda 

NR SR v rámci programu oficiálne otvoril podnikateľské fórum v Tel Avive, ktorého 

sa zúčastnilo 15 slovenských firiem z oblasti IT, sektora energetiky a zdravotníctva. 

Mnohé izraelské firmy využili túto príležitosť na rokovania so slovenskými subjektmi. 

Okrem rokovaní s predsedom Knessetu absolvovala slovenská strana aj stretnutia 

s predsedom a členmi parlamentnej skupiny priateľstva so Slovenskom a položila 

veniec k pamätníku obetiam a hrdinom holokaustu Jad Vašem. Stretla sa aj 

s  honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Betleheme Georgom S. M. Jabrom. 
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 V dňoch 10. - 12. septembra 2014 uskutočnil predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Pavol Paška pracovnú návštevu v Nórskom kráľovstve pri 

príležitosti konania Európskej konferencie predsedov parlamentov. Cieľom 

konferencie bolo vytvoriť platformu pre ďalšie stretnutia predsedov parlamentov 

európskych krajín, v rámci ktorej si budú môcť vymieňať skúsenosti a diskutovať 

o  rozvoji demokracie a ďalších dôležitých výzvach, ktorým Európa v  súčasnosti čelí. 

V rámci jej plenárneho zasadnutia vystúpil predseda NR SR s príspevkom  v  diskusnom 

paneli na tému „Väčšina a opozícia – napĺňanie rovnováhy v demokracii“. Absolvoval 

tiež rozhovor s predsedom Stortingu Nórskeho kráľovstva Olemicom Thommessenom 

a položil veniec k pamätníku nórskeho spisovateľa Bjornstjerne Bjornsona. 

 V dňoch 15. - 17. októbra 2014 sa predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Pavol Paška, člen Stálej delegácie NR SR v MPÚ László Sólymos a vedúci 

Kancelárie NR SR Daniel Guspan zúčastnili na zasadnutí Zhromaždenia Medzi-

parlamentnej únie a Združenia generálnych tajomníkov parlamentov. Program 

zasadnutia obsahoval voľbu nového predsedu Medzi-parlamentnej únie, ktorý jej bude 

predsedať počas nasledujúcich troch rokov. Účastníci, okrem iného, odsúhlasili aj 

rezolúciu s výzvou pre vlády a medzinárodné organizácie, aby okamžite prijali 

nevyhnutné opatrenia pre mobilizáciu finančnej, zdravotnej a logistickej asistencie 

pre oblasti postihnuté epidémiou eboly. 

 Dňa 28. októbra 2014 sa v Prahe zúčastnil predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Pavol Paška na slávnostnom odovzdávaní štátnych 

vyznamenaní prezidentom Českej republiky pri príležitosti štátneho sviatku - 

Vzniku Československa. 

 Dňa 14. novembra 2014 sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavol Paška a predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 

zúčastnili na Slávnostnom zhromaždení k 25. výročiu udalostí novembra 1989, 

ktoré sa konalo v Prahe. 

 V dňoch 14. - 16. decembra 2014 uskutočnil predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Peter Pellegrini pracovnú návštevu Talianskej republiky. 

Predseda NR SR absolvoval rokovanie s predsedom Senátu Talianskej republiky 

Pietrom Grassom o medzi-parlamentnej spolupráci, končiacom sa predsedníctve 

Talianska v Rade EÚ a implementácií skúseností Talianska do procesu príprav na 

predsedníctvo SR v Rade EÚ v roku 2016. Rozhovor sa dotkol aj ekonomických tém, 

vrátane jednotnej energetickej politiky EÚ. Predseda NR SR tlmočil pozvanie pre 

partnera na oficiálnu návštevu Slovenska. Počas svojej návštevy v Ríme sa stretol aj 

s ministerkou zdravotníctva a predsedníčkou medzi-parlamentnej skupiny priateľstva 

medzi Talianskom a Slovenskom Beatrice Lorenzin. Svojim príhovorom tiež otvoril 

slávnostnú inauguráciu Slovenského historického ústavu v Ríme. 
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Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky 

 V dňoch 27. - 28. januára 2014 sa podpredseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Ján Figeľ zúčastnil na medzi-parlamentnom zhromaždení v Krakove, ktoré 

organizoval izraelský parlament pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí 

holokaustu. 

 V dňoch 27. - 28. februára 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady 

Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová zúčastnila na spoločnom zasadnutí 

predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny pri príležitosti prebiehajúceho 

predsedníctva Maďarska vo V4. Stretnutie sa tematicky zameralo na rozvoj novej 

koncepcie pre spoluprácu na úrovni parlamentov členských krajín V4, jednotnú 

prezentáciu spoločných záujmov v rámci EÚ zameranú najmä na medzi-parlamentné 

konferencie v rámci EÚ, úlohu parlamentnej spolupráce krajín V4 v podporovaní 

Východného partnerstva EÚ, ako aj ďalšie otázky - vývoj na Ukrajine, či výzvu 

adresovanú predsedovi Snemovne reprezentantov Mjanmarského zväzu . 

 V dňoch 13. - 14. marca 2014 sa v Ríme podpredsedníčka Národnej rady 

Slovenskej republiky Jana Laššáková a poslankyňa NR SR Jana Vaľová zúčastnili na 

medzinárodnej konferencii What Europe stands for. Growth, jobs and rights: will the 

European Union rise to the occasion? Konferencia sa venovala predovšetkým otázkam 

nezamestnanosti (a to najmä nezamestnanosti mládeže), nelegálnej migrácii, boju 

proti xenofóbii, prijímaniu utečencov a iným humanitárnym otázkam pri zachovaní 

bezpečnosti EÚ. 

 V dňoch 6. - 8. apríla 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Jana Laššáková vo Vilniuse zúčastnila na Konferencii predsedov 

parlamentov členských štátov EÚ. Tematicky sa podujatie zameralo na úlohu 

národných parlamentov v EÚ pri odstraňovaní dôsledkov hospodárskej a finančnej 

krízy, 5. výročie vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti a lekcie z kontroly 

dodržiavania princípu subsidiarity, ako aj medzi-parlamentnú spoluprácu s krajinami 

Východného partnerstva EÚ. 

 V dňoch 8. - 9. apríla 2014 uskutočnil podpredseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Ján Figeľ v Bruseli pracovnú návštevu Európskej komisie (na 

pozvanie podpredsedu Európskej komisie Antonia Tajaniho) a zúčastnil sa na stretnutí 

Skupiny na vysokej úrovni Generálneho direktoriátu pre obchodné služby, podnikanie 

a priemysel.  

 V dňoch 13. - 15. apríla 2014 uskutočnil podpredseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Ján Figeľ pracovnú návštevu v Štrasburgu na pozvanie 

generálneho riaditeľa Inštitútu pre kultúrnu diplomaciu Marka C. Donfrieda 

a  zúčastnil sa na konferencii The Strasburg Conference on International Law & 

Human Rights: Human Rights-Based Approach as a Basis for Development, Justice 

and International Law. 
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 V dňoch 28. - 29. apríla 2014 sa podpredseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Ján Figeľ zúčastnil konferencie v Budapešti pri príležitosti 10. výročia 

vstupu krajín strednej Európy do EÚ.  

 Dňa 17. mája 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Renáta Zmajkovičová zúčastnila na 12. ročníku podujatia Senátorský 

chodníček (slávnostné otvorenie vo Valašských Kloboukoch, následný program 

v  Pruskom a Nedašove) na pozvanie podpredsedníčky Senátu Parlamentu Českej 

republiky Aleny Gajdůškovej. 

 V dňoch 6. - 7. júna 2014 sa podpredseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Ján Figeľ v Sarajeve zúčastnil na európskom mládežníckom summite 100 

For The Next 100 In The Danube Region. 

 V dňoch 26. - 27. júna 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady 

Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová zúčastnila v rakúskom Going am Wilden 

Kaiser na zasadnutí Európskeho hospodárskeho senátu a Ekonomických rozhovorov 

na tému Európa po voľbe 2014. 

 Dňa 9. augusta 2014 sa vo Viedni podpredsedníčka Národnej rady 

Slovenskej republiky Jana Laššáková zúčastnila na štátnom akte rozlúčky so zosnulou 

predsedníčkou Národnej rady Rakúskej republiky Barbarou Prammer. 

 V dňoch 2. - 4. septembra 2014 sa podpredsedovia Národnej rady 

Slovenskej republiky Ján Figeľ a Erika Jurinová zúčastnili a vystúpili na 

medzinárodnej konferencii Europe of the Carpathians v rámci 24. ekonomického fóra 

v poľskej Krynici – Zdrój. 

 V dňoch 11. - 12. septembra 2014 uskutočnila podpredsedníčka Národnej 

rady Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová pracovnú návštevu Českej republiky 

spojenú s účasťou na medzinárodnej konferencii Společnost bez korupce: Pohled ze 

severu – zkušenosti severských zemí s opatřeními proti korupci" na pôde Senátu 

Parlamentu ČR. 

 Dňa 19. septembra 2014 sa v Ostrave podpredseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Ján Figeľ zúčastnil ako hosť na galavečeri pri príležitosti 

odovzdávania Českej a slovenskej transatlantickej ceny v rámci Dní NATO a Dní 

vzdušných síl Armády Českej republiky 2014. 

 V dňoch 28. - 29. septembra 2014 uskutočnil podpredseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Ján Figeľ pracovnú cestu v rumunskom Nadlaku, v rámci ktorej 

sa zúčastnil na XVI. prehliadke sólistov slovenskej ľudovej piesne, ktorú organizuje 

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku a absolvoval stretnutia 

s  predstaviteľmi slovenskej komunity i miestnych kultúrno-spoločenských 

ustanovizní.   

 V dňoch 6. - 7. októbra 2014 sa v Ríme podpredsedníčka Národnej rady 

Slovenskej republiky Jana Laššáková zúčastnila na 8. parlamentnom zasadnutí 

ázijsko-európskeho partnerstva (ASEP 8). Podujatie sa uskutočnilo v predvečer 10. 
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Stretnutia Ázia - Európa (16. - 17. októbra 2014 v Miláne), ktoré predstavuje unikátne 

fórum pre dialóg a spoluprácu medzi členskými krajinami EÚ, Nórskom 

a  Švajčiarskom a ázijskými krajinami, vrátane Ruska. Diskutovanou témou 

parlamentného stretnutia bola úloha zákonodarných orgánov  pri podporovaní 

európsko-ázijského dialógu, trvalo udržateľného rozvoja a silnejších štruktúr 

globálneho spravovania v hospodárskej a finančnej oblasti, ako aj potravinovej 

bezpečnosti. 

 V dňoch 17. - 18. októbra 2014 uskutočnila podpredsedníčka Národnej 

rady Slovenskej republiky Jana Laššáková pracovnú cestu v rumunskom Nadlaku. 

Zúčastnila sa na slávnostnom odovzdávaní Ceny Samuela Tešedíka, ako aj na Fóre 

dolnozemských pedagógov. 

 V dňoch 7. - 9. novembra 2014 sa podpredseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Ján Figeľ zúčastnil v Berlíne na Výročnej konferencii o kultúrnej diplomacii 

2014 s podtitulom Svet bez múrov: príležitosti pre budovanie mieru v čase globálnej 

neistoty. 

 V dňoch 30. novembra - 2. decembra 2014 uskutočnila podpredsedníčka 

Národnej rady Slovenskej republiky Jana Laššáková pracovnú návštevu Chorvátskej 

republiky pri príležitosti 20. výročia založenia Matice slovenskej v  Rijeke. V rámci 

programu absolvovala pracovné stretnutie so županom Primorsko-goranskej župy 

Zlatkom Komadinom. 

 V dňoch 4. - 7. decembra 2014 sa v newyorskom sídle Organizácie 

spojených národov podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Ján Figeľ 

zúčastnil na summite Politická sieť pre hodnoty.  

 

Návštevy zahraničných partnerov na pôde Národnej rady Slovenskej republiky 

V roku 2014 privítala NR SR 5 oficiálnych návštev predsedov parlamentov 

(Česká republika, Holandské kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Cyperská 

republika a Seychelská republika), 1 pracovnú návštevu predsedu Európskeho 

parlamentu a 3 pracovné návštevy podpredsedov parlamentov (Česká republika, 

Vietnamská socialistická republika a Kuvajtský štát). 

 

Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

 V dňoch 22. - 23. januára 2014 sa uskutočnila oficiálna návšteva 

predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jana Hamáčka  

v  Slovenskej republike. Návšteva bola symbolickým vyjadrením zachovania tradície 

návštev najvyšších ústavných predstaviteľov v „bratskej susednej krajine“ 

bezprostredne po ich vymenovaní do funkcie. V rámci svojej návštevy sa český 

predseda poslaneckej snemovne stretol s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom 

Gašparovičom, predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Pavlom Paškom, 

predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom, podpredsedom vlády 
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a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

Miroslavom Lajčákom a primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom. Obe strany 

v spoločnej diskusii symbolicky zhodnotili výbornú úroveň bilaterálnych vzťahov po 

desaťročí členstva v EÚ, venovali sa aktuálnym otázkam vnútornej, ale aj európskej 

politiky a neopomenuli ani tému spolupráce v oblasti bezpečnostnej a obrannej 

politiky.  

 

 V dňoch 18. - 20. februára 2014 sa uskutočnila oficiálna návšteva 

predsedníčky Senátu Holandského kráľovstva Ankie Broekers-Knol v Slovenskej 

republike. Historicky prvá oficiálna návšteva predsedníčky holandského senátu na 

Slovensku sa uskutočnila na pozvanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky  

Pavla Pašku. V priebehu návštevy uskutočnila A. Broekers-Knol pracovné rokovania 

s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom, predsedom Národnej rady 

Slovenskej republiky Pavlom Paškom, podpredsedom vlády a ministrom 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslavom 

Lajčákom a jeho štátnym tajomníkom Petrom Javorčíkom. Cieľom bolo potvrdiť 

kvalitu a dynamiku dvojstranných vzťahov a rozšíriť vzájomnú spoluprácu aj 

o parlamentnú dimenziu. Vo vzťahu k spolupráci na európskej úrovni na oboch 

stranách rezonovala otázka prípravy predsedníctva Holandska a Slovenska v Rade EÚ 

v roku 2016. Záujmom holandskej strany bolo tiež diskutovať o budúcnosti EÚ a jej 

demokratickej legitimite, princípe subsidiarity vo fungovaní EÚ, vzťahoch medzi 

národnými parlamentmi a inštitúciami EÚ, osobitne v procese tvorby a implementácie 

európskej legislatívy. Ďalším zámerom bolo dotknúť sa problematiky vnútroštátneho 

mechanizmu spolupráce medzi parlamentnom a vládou v oblasti agendy normotvorby 

EÚ, ako aj otázky prístupu k informáciám o legislatívnom procese na úrovni EÚ.  
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 V dňoch 2. - 4. marca 2014 sa konala oficiálna návšteva predsedu 

Spolkového snemu Spolkovej republiky Nemecko Norberta Lammerta v 

Slovenskej republike. Nadväzovala na pracovnú návštevu z  roku 2013, kedy sa N. 

Lammert zúčastnil na slávnostnom konferenčnom podujatí k 20. výročiu založenia 

slovenskej pobočky Nadácie Konrada Adenauera v Bratislave a stretol sa aj 

s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Počas oficiálnej návštevy 

Slovenska v roku 2014 N. Lammerta prijal prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. V  rámci spoločnej 

diskusie boli vyzdvihnuté predovšetkým otázky týkajúce sa dosiahnutej úrovne 

bilaterálnych vzťahov, desaťročia členstva stredoeurópskych krajín v  EÚ, možnosti 

spolupráce parlamentných výborov, ako aj perspektív európskej integrácie.  

 Dňa 30. apríla 2014 sa uskutočnila pracovná návšteva predsedu 

Európskeho parlamentu Martina Schulza pri príležitosti osláv 10. výročia vstupu 

Slovenskej republiky do EÚ. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil 

M. Schulzovi štátne vyznamenanie Rad bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne 

zásluhy o posilnenie postavenia SR v medzinárodných vzťahoch. Predseda 

Európskeho parlamentu sa v sprievode predsedu Európskej rady Hermana van 

Rompuya, najvyšších ústavných činiteľov Slovenska a ďalších pozvaných hostí 

zúčastnil galavečera k oslave 10. výročia vstupu SR do EÚ v historickej budove 

Slovenského národného divadla.  

 V dňoch 2. - 5. júla 2014 sa uskutočnila oficiálna návšteva predsedu 

Snemovne reprezentantov Cyperskej republiky Yiannakisa L. Omirou  

v Slovenskej republike. Na pôde NR SR bol prijatý jej predsedom Pavlom Paškom. 

Návšteva bola vhodnou príležitosťou na potvrdenie veľmi dobrej úrovne vzájomných 
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vzťahov. Zamerala sa na výmenu názorov na súčasné európske dianie, skúseností 

z predsedníctva Cypru v Rade EÚ, ako aj potláčania následkov hospodárskej krízy 

(predovšetkým ohľadom slovenskej podpory pre cyperské úsilie vo vzťahu 

k medzinárodným veriteľom). Slovenská strana uistila partnerov o svojej 

pretrvávajúcej záštite nad hľadaním trvalého, spravodlivého a mierového riešenia 

cyperskej otázky, ako aj o jej pokračujúcom úsilí napomáhať prakticky tomuto 

procesu, či už prostredníctvom organizovania bikomunitného dialógu alebo  účasťou 

slovenských vojakov v mierovej misii OSN UNFICYP (157 príslušníkov Ozbrojených 

síl SR a 2 príslušníci Policajného zboru SR). V rámci ostatného programu absolvoval 

Y. Omirou prijatie u prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, predsedu vlády 

Slovenskej republiky Roberta Fica, ako aj podpredsedu vlády a ministra zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka.   

 V dňoch 26. - 29. novembra 2014 sa realizovala oficiálna návšteva 

predsedu Národného zhromaždenia Seychelskej republiky Patricka Herminieho  

v Slovenskej republike. Išlo o historicky prvú návštevu zo Seychel na vysokej 

politickej úrovni, ktorá bola dlhodobo pripravovaná. Na pôde NR SR bol P. Herminie 

prijatý jej predsedom Petrom Pellegrinim a absolvoval pracovný obed 

s  podpredsedníčkou Janou Laššákovou. P. Herminie vyštudoval medicínu na 

Univerzite Karlovej v Prahe v rokoch 1983 - 1990, bol predsedom združenia 

seychelských študentov v ČSSR a stihol spoznať Bratislavu i Slovensko. Sám sa 

považuje za neformálneho garanta ďalšieho rozvoja slovensko-seychelských vzťahov, 

najmä v obchodno-ekonomickej oblasti, školstve a zdravotníctve. Návšteva bola 

impulzom pre intenzifikáciu vzájomných relácií a konštruktívnej spolupráce, nielen 

na bilaterálnej, ale aj na multilaterálnej úrovni. Takisto pomohla identifikovať 

možnosti rozvoja kontaktov medzi parlamentnými orgánmi a  skupinami priateľstva 

oboch krajín.   

 

Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky 

 Dňa 14. júla 2014 prišla na pracovnú návštevu 1. podpredsedníčka 

Senátu Parlamentu Českej republiky Alena Gajdůšková  v nadväznosti na 

pozvanie zo strany podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky Renáty 

Zmajkovičovej. Okrem spoločného stretnutia na pôde NR SR absolvovala česká 

partnerka aj pracovný obed so zástupcami Výboru NR SR pre zdravotníctvo. 

Spoločným diskusiám dominovali predovšetkým otázky reformy verejného 

zdravotníctva a rozvoj nadštandardných susedských vzťahov medzi oboma krajinami.  

 Dňa 16. septembra 2014 sa uskutočnila pracovná návšteva 

podpredsedu Národného zhromaždenia Vietnamskej socialistickej republiky 

Huỳnh Ngọc Sơna, v rámci ktorej bol prijatý podpredsedníčkou Národnej rady 

Slovenskej republiky Renátou Zmajkovičovou. Cieľom návštevy bolo nadviazanie na 

predchádzajúce návštevy vedenia parlamentných zborov oboch krajín a diskusia 

o  možnosti rastúcej bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce. Hlavným motívom 
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spolupráce z vietnamskej strany bolo hľadanie exportných trhov a zdrojov 

technológií, ako aj podpora pre uzatváranie zmluvných dokumentov s EÚ.  

 V dňoch 22. - 24. septembra 2014 sa realizovala pracovná návšteva 

podpredsedu Národného zhromaždenia Kuvajtského štátu Mubaraka Al-

Khrinej a delegácie členov druhej parlamentnej skupiny priateľstva Národného 

zhromaždenia Kuvajtského štátu. V rámci programu návštevy prijali kuvajtskú 

delegáciu členovia Skupiny priateľstva NR SR s arabskými krajinami, 

podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Jana Laššáková podávala 

pracovný obed a na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky bola prijatá štátnym tajomníkom Perom Burianom. Motiváciou 

bol záujem oboch strán na všestrannom rozvoji vzťahov aj napriek pomerne veľkej 

geografickej vzdialenosti, ale hlavne hľadanie možností intenzifikácie obchodno -

ekonomickej spolupráce, ako aj pôsobenie viacerých slovenských občanov v Kuvajte 

ako odborníkov na poli zdravotníctva, školstva alebo športu.  

 

Významné prijatia na pôde Národnej rady Slovenskej republiky 

 Na pôde NR SR boli v roku 2014 prijaté tiež 2 hlavy štátu (prezidenti Maltskej 

republiky a Maďarska), 2 podpredsedníčky parlamentov (Poľská republika 

a Talianska republika), 1 predseda vlády (Česká republika), 3 ministri zahraničných 

vecí (Luxemburské veľkovojvodstvo, Rumunsko a Slovinská republika), predseda 

Európskej rady, 1 predstaviteľ regionálnej samosprávy (Česká republika), 1 vysoký 

predstaviteľ štátnej moci (Čínska ľudová republika) a 2 poslanecké delegácie 

(Brazílska federatívna republika a Česká republika). 
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Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

 Dňa 23. januára 2014 prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavol Paška prezidenta Maltskej republiky Georgea Abelu. 

 Dňa 13. februára 2014 prijal predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Pavol Paška predsedu vlády Českej republiky Bohuslava Sobotku.  

 Dňa 30. apríla 2014 prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavol Paška predsedu Európskej rady Hermana van Rompuya. 

 Dňa 6. júna 2014 prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavol Paška spoločne so zástupcami Skupiny priateľstva NR SR s Českou republikou 

hajtmana Juhomoravského kraja Michala Haška. 

 Dňa 8. decembra 2014 prijal predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Peter Pellegrini podpredsedu Čínskej ľudovej politickej poradnej 

konferencie Jiarui Wanga. 

 Dňa 10. decembra 2014 prijal predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Peter Pellegrini prezidenta Maďarska Jánosa Ádera. 

 

Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky 

 Dňa 3. februára 2014 prijal podpredseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Ján Figeľ ministra zahraničných vecí Luxemburského veľkovojvodstva 

Jeana Asselborna. 

 Dňa 4. februára 2014 prijala podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Renáta Zmajkovičová ministra zahraničných vecí Rumunska Titusa 

Corlăţeana. 

 Dňa 21. marca 2014 prijala podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Jana Laššáková podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí Slovinskej 

republiky Karla Erjavca. 

 Dňa 6. mája 2014 prijala podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Renáta Zmajkovičová  delegáciu poslancov Národného kongresu Brazílskej 

federatívnej republiky. 

 Dňa 13. mája 2014 prijal podpredseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Ján Figeľ delegáciu Výboru pre hospodárske záležitosti Poslaneckej 

snemovne Parlamentu Českej republiky. 

 Dňa 12. novembra 2014 prijala podpredsedníčka Národnej rady 

Slovenskej republiky Erika Jurinová podpredsedníčku Sejmu Poľskej republiky 

Elzbietu Radziszewsku. 
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 Dňa 11. decembra 2014 prijala podpredsedníčka Národnej rady 

Slovenskej republiky Jana Laššáková podpredsedníčku Senátu Talianskej republiky 

Lindu Lanzillotta.  

 

Prijatia veľvyslancov a zástupcov vedúcich misií akreditovaných v Slovenskej 

republike 

V hodnotenom období sa na úrovni predsedu a podpredsedov Národnej rady 

Slovenskej republiky realizovalo 23 prijatí veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej 

republike z 20 krajín:  

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska J. E. 

Akia Egawu predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Pavlom Paškom. 

 prijatie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovinskej 

republiky J. E. Bernardy Gradišnik predsedom Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavlom Paškom. 

 prijatie chargé d' affaires Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej 

Británie a Severného Írska pani Gill Fraser predsedom Národnej rady Slovenskej 

republiky Pavlom Paškom. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Belgického 

kráľovstva J. E. Christiana Lepage predsedom Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavlom Paškom. 

 prijatie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Írska J. E. Anne-

Marie Callan predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Pavlom Paškom.  

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej 

republiky J. E. Weifanga Pana predsedom Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavlom Paškom. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej 

republiky so sídlom vo Viedni J. E. Hassana Tajika predsedom Národnej rady 

Slovenskej republiky Pavlom Paškom. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej 

republiky J. E. Roberta Martiniho predsedom Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavlom Paškom. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov 

amerických J. E. Theodora Sedgwicka predsedom Národnej rady Slovenskej 

republiky Pavlom Paškom. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael  J. E. 

Alexandra Ben-Zviho predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Pavlom 

Paškom. 
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 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie 

J. E. Pavla Kuznecova predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Pavlom 

Paškom. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej 

republiky J. E. Josefa Markusa Wuketicha predsedom Národnej rady Slovenskej 

republiky Pavlom Paškom. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kanady so sídlom 

v Prahe J. E. Marka Baileyho predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Pavlom 

Paškom. 

 prijatie veľvyslanca Cyperskej republiky J. E. Mariosa Kountouridesa 

predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Pavlom Paškom. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej 

republiky J. E. Helfrieda Carla predsedom Národnej rady SR Pavlom Paškom.  

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie 

v SR J. E. Alexeja Fedotova predsedom NR SR Petrom Pellegrinim. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínska J. E. 

Alexandra Nalbandova podpredsedníčkou Národnej rady Slovenskej republiky Janou 

Laššákovou. 

 prijatie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej 

republiky J. E. Margarity Ganevy podpredsedníčkou Národnej rady Slovenskej 

republiky Janou Laššákovou. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Srbskej republiky 

J. E. Šaniho Dermaku podpredsedníčkou Národnej rady Slovenskej republiky Janou 

Laššákovou. 

 stretnutie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa 

a členov Skupiny priateľstva NR SR so Štátom Izrael s  mimoriadnym 

a splnomocneným veľvyslancom Štátu Izrael J. E. Alexandrom Ben-Zvim. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Irackej republiky 

J. E. Mohameda Hakiem Abd Ali Hamza al Robaiee podpredsedom Národnej rady 

Slovenskej republiky Jánom Figeľom. 

 prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Azerbajdžanskej 

republiky so sídlom vo Viedni J. E. Galiba Israfilova podpredsedom Národnej rady 

Slovenskej republiky Jánom Figeľom. 

 Prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny J. E. 

Olega Havašiho podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Jánom Figeľom.  
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Ostatné významné protokolárne podujatia 

 Dňa 4. apríla 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Renáta Zmajkovičová zúčastnila pietneho aktu kladenia vencov pri 

príležitosti 69. výročia oslobodenia Hlavného mesta SR Bratislavy.  

 Dňa 6. mája 2014 vystúpila podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Jana Laššáková na plenárnom zasadnutí Národného konventu o  EÚ 

v Bratislave. 

 Dňa 9. mája 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Renáta Zmajkovičová zúčastnila pietneho aktu kladenia vencov pri 

príležitosti 69. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom pri pamätníku na Slavíne. 

 

 

 

 Dňa 15. júna 2014 sa v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v  budove 

bratislavskej Reduty konala slávnostná schôdza Národnej rady Slovenskej republiky 

pri príležitosti zloženia sľubu prezidenta Slovenskej republiky. Andrej Kiska zložil 

do rúk predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej ústavou 

predpísaný sľub a tým sa ujal funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Stal sa tak 

v poradí štvrtým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky od jej vzniku v  roku 

1993. Následne, už ako hlavný veliteľ Ozbrojených síl Slovenskej republiky, sa 

zúčastnil prehliadky ich jednotiek. Pri tejto príležitosti bola v Katedrále sv. Martina 

odslúžená ekumenická pobožnosť Te Deum. Oficiálny deň ukončil prezident 

slávnostnou recepciou na Bratislavskom hrade.  
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 Dňa 1. júla 2014 prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavol Paška účastníkov porady vedúcich zastupiteľských úradov Slovenskej 

republiky. 

 Dňa 16. augusta 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Renáta Zmajkovičová v Smoleniciach zúčastnila pietneho aktu kladenia 

vencov pri príležitosti 100. výročia udelenia patentu vynálezcovi padáka Štefanovi 

Baničovi v USA. 

 Dňa 23. augusta 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Renáta Zmajkovičová zúčastnila pietneho aktu kladenia vencov pri 

príležitosti krajských osláv 70. výročia Slovenského národného povstania na 

Jankovom vŕšku pri obci Uhrovec. 

 Dňa 27. augusta 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Jana Laššáková zúčastnila na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 

70.  výročia Slovenského národného povstania spojenej s pietnym aktom kladenia 

vencov v Revúcej. 

 Dňa 27. augusta 2014 sa podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej 

republiky Renáta Zmajkovičová a Erika Jurinová zúčastnili spomienkového 

a  pietneho aktu v Bratislave pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného 

povstania. 

 Dňa 28. augusta 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Renáta Zmajkovičová zúčastnila pietneho aktu kladenia vencov pri 

príležitosti krajských osláv 70. výročia Slovenského národného povstania v  Trnave. 

 Dňa 28. augusta 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Jana Laššáková zúčastnila pietnych aktov kladenia vencov pri príležitosti 

70. výročia Slovenského národného povstania vo Zvolene. 

 Dňa 28. augusta 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Erika Jurinová zúčastnila spomienkových osláv 70. výročia Slovenského 

národného povstania spojených s pietnym aktom kladenia vencov pri Pamätníku 

francúzskych partizánov vo Zvonici pri Strečne. 

 Dňa 29. augusta 2014 sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavol Paška a podpredsedníčky Národnej rady Slovenskej republiky Jana Laššáková 

a Renáta Zmajkovičová zúčastnili osláv 70. výročia Slovenského národného povstania 

v Banskej Bystrici spojených s pietnym aktom kladenia vencov. 

 Dňa 30. augusta 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Renáta Zmajkovičová zúčastnila pietneho aktu kladenia vencov pri 

príležitosti osláv 70. výročia Slovenského národného povstania v  Partizánskom. 

 Dňa 31. augusta 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Renáta Zmajkovičová zúčastnila pietnych aktov kladenia vencov pri 
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príležitosti osláv 70. výročia Slovenského národného povstania v Prašníku - Dúbrave 

a v Pustej Vsi. 

 Dňa 31. augusta 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Jana Laššáková zúčastnila na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 70. 

výročia Slovenského národného povstania spojenej s pietnym aktom kladenia vencov 

v Brezne. 

 Dňa 5. septembra 2014 sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavol Paška zúčastnil na benefičnom koncerte „Hoj, vlasť moja“ pri príležitosti 

štátneho sviatku - Dňa Ústavy Slovenskej republiky v Mestskej hale na Klokočine 

v Nitre. 

 Dňa 7. septembra 2014 sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavol Paška a podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky Renáta 

Zmajkovičová zúčastnili pietnej spomienky v Pamätný deň obetí holokaustu 

a  rasového násilia, ktorá sa konala pri Pamätníku holokaustu na Rybnom námestí 

v Bratislave. 

 Dňa 6. októbra 2014 sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavol Paška a predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jan 

Hamáček zúčastnili pietnych aktov kladenia vencov pri príležitosti osláv 70. výročia 

Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa obetí Dukly na Duklianskom priesmyku 

a vo  Svidníku. 

 Dňa 23. októbra 2014 sa konala slávnostná ceremónia pre príležitosti 

udelenia Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry 

a  humanitného vzdelávania za rok 2014. Na návrh odbornej komisie boli ocenení:  

o doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc. - za výnimočný prínos v oblasti literatúry 

a filozofie; 

o prof. Milota Havránková - za výnimočný prínos v oblasti umeleckej 

fotografie; 

o Mgr. Jozef (Dodo) Šimončič - za  výnimočný prínos v oblasti  filmového 

umenia;  

o prof. PhDr. Milan Leščák, CSc. - za výnimočný prínos v oblasti etnológie 

a folkloristiky; 

o Mgr. art. Marián Vach - za výnimočný prínos v oblasti hudobného umenia; 

o Mária Kráľovičová - za výnimočný prínos v oblasti dramatického umenia.  

 Dňa 11. novembra 2014 sa podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej 

republiky Jana Laššáková zúčastnila na pietnej spomienke spojenej s kladením vencov 

pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke. 

 Dňa 13. novembra 2014 sa uskutočnilo spomienkové podujatie 

a  panelová diskusia pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie  organizované 
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predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Pavlom Paškom. Zúčastnili sa ho 

predstavitelia parlamentov Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, 

Poľskej republiky, Rakúskej republiky a Slovinskej republiky, viac ako 300 

pozvaných študentov a viacerých predstaviteľov udalostí novembra 1989. Na 

následnej slávnostnej recepcii podávanej predsedom Národnej rady Slovenskej 

republiky Pavlom Paškom boli okrem vyššie spomenutých hostí prítomní aj prezident 

Slovenskej republiky Andrej Kiska, predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, 

viacerí členovia vlády Slovenskej republiky i predstavitelia diplomatického zboru. 

 Dňa 17. novembra 2014 sa podpredsedovia Národnej rady Slovenskej 

republiky Ján Figeľ a Erika Jurinová zúčastnili na pietnom akte kladenia vencov pri 

príležitosti 25. výročia pádu komunistického režimu a štátneho sviatku – Dňa boja za 

slobodu a demokraciu. 

 Dňa 4. decembra 2014 vystúpil predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky ako hlavný rečník na pracovnom obede vedúcich zastupiteľských úradov 

členských štátov EÚ akreditovaných v Bratislave. 

 

2.2 Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej 

republiky 
 

Dôležitú súčasť parlamentnej diplomacie tvorí aj bilaterálna, resp. multilaterálna 

diplomacia na úrovni výborov jednotlivých zákonodarných zborov. 

Zahraničnopolitické bilaterálne aktivity výborov Národnej rady Slovenskej 

republiky sa v roku 2014 orientovali na kontakty s partnerskými výbormi predovšetkým 

v rámci krajín Európskej únie a krajín Vyšehradskej skupiny. Aktivity na multilaterálnej 

úrovni sa rozvíjali predovšetkým v kontexte prebiehajúceho predsedníctva Helénskej 

republiky a Talianskej republiky v Rade EÚ, ako aj momentálneho vývoja na 

medzinárodnej scéne. 

Predstavitelia jednotlivých výborov uskutočnili za sledované obdobie 48 

zahraničných pracovných ciest (z toho 11 na bilaterálnej úrovni a 37 multilaterálnych). 

 

Bilaterálna spolupráca 

 

Aktivity na pôde NR SR 

 Predseda Výboru OECD pre rozvojovú pomoc Erik Solheim bol počas 

pracovnej návštevy Slovenskej republiky dňa 19. februára 2014 prijatý na pôde NR SR 

predsedom Zahraničného výboru NR SR Františkom Šebejom a taktiež predsedom 

a podpredsedom Výboru NR SR pre financie a rozpočet Danielom Duchoňom 

a Ladislavom Kamenickým.  
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 Dňa 25. februára 2014 prijali podpredseda Osobitného kontrolného výboru 

NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Marián Kovačócy a členovia 

výboru delegáciu poslancov Zhromaždenia ľudových zástupcov Tuniskej republiky. 

Delegácia bola takisto prijatá aj predsedom a podpredsedom Výboru NR SR pre obranu 

a bezpečnosť Jaroslavom Baškom a Petrom Šucom. 

 Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Baška a členovia 

výboru sa dňa 25. marca 2014 stretli so študentmi civilných vysokých škôl a Vojenskej 

akadémie Srbska v rámci projektu Stredoeurópskej strategickej rady/Slovenskej 

atlantickej komisie Partnerstvo pre Srbsko. 

 V dňoch 27. - 28. apríla 2014 sa v Bratislave konalo stretnutie výborov pre 

európske záležitosti parlamentov štátov V4. Kľúčovými témami spoločného rokovania 

boli tolerantná Európa, ochrana ľudských práv a boj proti pravicovému extrémizmu, 

voľby do Európskeho parlamentu, sociálna ekonomika a aktuálna situácia na Ukrajine, 

ktoré rámcoval leitmotív Európy mierovej, demokratickej a sociálnej. 

 

 

 

 V dňoch 12. - 13. mája 2014 sa uskutočnila pracovná návšteva Výboru pre 

hospodárske záležitosti Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky v Bratislave. 

 Dňa 15. mája 2014 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti 

Ľuboš Blaha predsedníčku partnerského výboru v Saeima Lotyšskej republiky Zandu 

K.  Lukaševica. 
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 V dňoch 21. - 23. mája 2014 sa uskutočnila pracovná návšteva 

Ústavnoprávneho výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky v SR.  

 Predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej prijal dňa 30. mája 

2014 delegáciu ukrajinských starostov a akademikov v rámci transferového programu 

Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. 

 Dňa 2. júna 2014 prijali predstavitelia Zahraničného výboru NR SR 

a Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti delegáciu podnikateľskej organizácie 

Doyukai z japonskej prefektúry Tochigi. 

 Dňa 3. júna 2014 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti 

Ľuboš Blaha mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva J. E. Inge 

Magistad. 

 Dňa 26. júna 2014 bol predseda Vojenského výboru EÚ generál Patrick de 

Rousiers počas svojej pracovnej návštevy na Slovensku prijatý predsedom Výboru NR 

SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslavom Baškom.  

 Predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej uskutočnil dňa 

11.  septembra 2014 pracovné stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom 

Francúzskej republiky J. E. Didierom Lopinotom.  

 Podpredseda Národného zhromaždenia Vietnamskej socialistickej republiky 

Huỳnh Ngọc Sơn bol počas svojej návštevy dňa 16. septembra 2014 prijatý 

podpredsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Petrom Šucom a predsedom 

Zahraničného výboru NR SR Františkom Šebejom. 

 Dňa 23. septembra 2014 sa uskutočnila pracovná návšteva Výboru pre 

zdravotníctvo a sociálne veci Senátu Parlamentu Českej republiky v SR. 

 Predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej uskutočnil dňa 23. 

septembra 2014 pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných 

vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky Benedettom della Vedova.  

 Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Baška prijal 

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Belgického kráľovstva v Bratislave J. E. 

Christiana G. Lepage dňa 21. októbra 2014. 

 Dňa 28. októbra 2014 uskutočnil predseda Výboru NR SR pre obranu 

a bezpečnosť Jaroslav Baška a členovia výboru pracovné stretnutie s mimoriadnym 

a splnomocneným veľvyslancom USA J. E. Theodorom Sedgwickom. 

 V dňoch 19. - 20. novembra 2014 sa realizovala pracovná návšteva Výboru 

pre verejnú správu a regionálny rozvoj Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej 

republiky v SR. 

 Dňa 26. novembra 2014 prijal predseda Výboru NR SR pre európske 

záležitosti Ľuboš Blaha mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Palestínskeho 

štátu J. E. Abdalrahmana Bsaisa. 
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 Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha prijal dňa 

10.  decembra 2014 podpredsedu vlády Macedónskej republiky pre európsku integráciu 

Fatmira Besimiho. 

Aktivity v zahraničí 

 Delegácia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (Mojmír 

Mamojka, Martin Fronc, Pavol Goga a Ľubomír Petrák) uskutočnila v dňoch 17.-19. 

januára 2014 pracovnú návštevu v Poľskej republike.  

 V dňoch 21. - 22. marca 2014 sa na slávnostnom odovzdávaní ceny Ondreja 

Štefanka 2014 a na medzinárodnej konferencii Historické aspekty života dolnozemských 

Slovákov v rumunskom Nadlaku zúčastnili predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá 

Dušan Jarjabek a podpredseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

Ľubomír Petrák.  

 Predseda a náhradný člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš 

Blaha a Miroslav Číž vykonali v dňoch 8. - 11. apríla 2014 pracovnú návštevu 

v Španielskom kráľovstve. 

 Delegácia Ústavnoprávneho výboru NR SR uskutočnila pracovnú návštevu 

a rokovania s partnerskými výbormi Poslaneckej snemovne a Senátu Parlamentu Českej 

republiky v Prahe v dňoch 9. - 11. apríla 2014. 

 Zástupcovia Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj sa 

zúčastnili pracovnej návštevy a rokovania v Českej republike (Praha, Kamenice-Štiřín) 

v dňoch 15. - 16. apríla 2014. 

 Predstavitelia Zahraničného výboru NR SR boli v dňoch 29. - 30. apríla 

2014 na pracovnej návšteve u svojich parlamentných partnerov v Českej republike. 

 Podpredseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Peter Šuca, člen 

výboru Marián Kovačócy a podpredseda Zahraničného výboru NR SR Juraj Droba 

uskutočnili v dňoch 21. - 23. septembra 2014 expertnú pracovnú cestu v Tuniskej 

republike v rámci medzinárodného projektu Slovensko a Tunisko: spoluprácou k úspechu 

(odovzdávanie slovenských skúseností s legislatívou a mechanizmami fungovania 

bezpečnostného sektora). 

 V dňoch 29. septembra - 1. októbra 2014 pracovne navštívila Rím a Vatikán 

delegácia Výboru NR SR pre kultúru a médiá a absolvovala rokovania s predstaviteľmi 

VII. výboru pre kultúru a vedu Poslaneckej snemovne Talianskej republiky, ako aj VII. 

výboru pre verejné vzdelávanie a kultúru Senátu Talianskej republiky. 

 Delegácia Výboru NR SR pre kultúru a médiá bola dňa 20. októbra 2014 na 

pracovnej návšteve v Budapešti a rokovala s predstaviteľmi Výboru pre kultúru 

Národného zhromaždenia Maďarska. 

 Pracovná návšteva Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné 

prostredie v Budapešti a rokovania s parlamentnými partnermi sa uskutočnili dňa 19. 

novembra 2014. 
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 Pracovnú návštevu Talianskej republiky pri príležitosti slávnostnej 

inaugurácie Slovenského historického ústavu v Ríme uskutočnili v dňoch 15. - 16. 

decembra 2014 člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Dušan 

Čaplovič a člen Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Jozef Mikloško. 

 

Multilaterálna spolupráca 

 Na Európskom parlamentnom týždni a Medzi-parlamentnej konferencii 

podľa čl. 13 Fiškálnej zmluvy sa v Bruseli v dňoch 20. - 22. januára 2014 zúčastnil 

predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha a predseda Výboru NR SR 

pre financie a rozpočet Daniel Duchoň. 

 Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha sa v dňoch 

26. - 27. januára 2014 zúčastnil na stretnutí predsedov výborov pre európske záležitosti 

parlamentov členských štátov EÚ v Aténach. 

 Podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Jozef Kollár sa v dňoch 

26. - 27. januára 2014 zúčastnil na medzinárodnej ekonomickej konferencii Tatra Summit 

v Bruseli, ktorá bola organizovaná bratislavským Centrom pre európske záležitosti.  

 Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej sa v dňoch 16. -

17. februára 2014 v Aténach zúčastnil spoločného zasadnutia predsedov parlamentných 

výborov pre spravodlivosť členských štátov EÚ. 

 V dňoch 1. - 4. marca 2014 sa predseda Zahraničného výboru NR SR 

František Šebej zúčastnil na politickej konferencii Americko-izraelského výboru pre 

verejné záležitosti vo Washingtone D. C. 

 V dňoch 16. - 17. marca 2014 absolvovali pracovnú cestu na stretnutie 

predsedov výborov pre výrobu, obchod a námorné záležitosti parlamentov členských 

štátov EÚ v Aténach predseda a podpredseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti 

Ján Hudacký a Maroš Kondrót. 

 Členka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Magdaléna Vášáryová sa 

v dňoch 31. marca - 2. apríla 2014 zúčastnila Sympózia o kultúrnej diplomacii 

a  náboženstve v Ríme. 

 Členka Mandátového a imunitného výboru NR SR Eva Horváthová sa 

v dňoch 3. - 4. apríla 2014 v islandskom Reykjavíku zúčastnila na medzinárodnom 

študijnom summite poslankýň sveta. 

 V dňoch 3. - 4. mája 2014 sa predseda Zahraničného výboru NR SR 

František Šebej zúčastnil na Medzi-parlamentnej konferencii pre spoločnú zahraničnú 

a bezpečnostnú politiku a bezpečnostnú a obrannú politiku EÚ v Aténach. 

 Na Mládežníckom fóre G20 v Garmisch – Partenkirchene sa v dňoch 7. - 11. 

mája 2014 zúčastnil podpredseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Otto Brixi. 



57 
 

 Predseda a člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 

a  Maroš Kondrót sa v dňoch 15. - 17. júna 2014 zúčastnili na 51. zasadnutí Konferencie 

výborov pre európske záležitosti parlamentov členských štátov EÚ v Aténach.  

 Predseda a člen Zahraničného výboru NR SR František Šebej a Marián Kéry 

sa v dňoch 16. - 17. júna 2014 zúčastnili na zasadnutí Severskej rady a Rady krajín 

Baltského mora a zahraničných výborov parlamentov štátov V4 v Štokholme.   

 Dňa 24. júna 2014 sa v Bruseli zúčastnila členka Výboru NR SR pre sociálne 

veci Viera Šedivcová na medzinárodnom workshope Boj proti chudobe. 

 Na III. Medzinárodnom parlamentnom fóre v Moskve sa zúčastnil predseda 

Výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha v dňoch 25. - 27. júna 2014.   

 Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej v dňoch 29. júna - 

1. júla 2014 pracovne navštívil Súdny dvor EÚ v Luxemburgu. 

 Na letnom summite združenia žien v parlamentoch v rwandskom Kigali sa 

zúčastnila v dňoch 1. - 4. júla 2014 členka Mandátového a imunitného výboru NR SR 

Eva Horváthová. 

 V dňoch 17. - 18. júla 2014 sa na Stretnutí predsedov výborov pre európske 

záležitosti parlamentov členských štátov EÚ v Ríme zúčastnil podpredseda Výboru NR 

SR pre európske záležitosti Andrej Kolesík. 

 Podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Andrej Kolesík sa 

v dňoch 20. - 23. júla 2014 zúčastnil na Medzinárodnej parlamentnej konferencii 

v  gruzínskom Batumi. 

 V dňoch 2. - 4. septembra 2014 sa podpredseda Výboru NR SR pre 

hospodárske záležitosti Maroš Kondrót zúčastnil na 24. Ekonomickom fóre v poľskej 

Krynici-Zdrój. 

 V dňoch 7. - 9. septembra 2014 sa overovateľ Výboru NR SR pre obranu 

a bezpečnosť Martin Fedor zúčastnil 12. letnej konferencie o obrane v Bordeaux 

organizovanej Národným zhromaždením Francúzskej republiky. 

 Na 1. medzi-parlamentnej konferencii o turizme v EÚ sa v Záhrebe a na 

Malom Lošinje zúčastnil predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Ján 

Hudacký v dňoch 10. - 13. septembra 2014. 

 Na medzi-parlamentnom stretnutí predsedov výborov pre európske 

záležitosti a predsedov ústavnoprávnych výborov členských štátov EÚ v Paríži v dňoch 

16. - 17. septembra 2014 sa zúčastnil predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert 

Madej. 

 Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha a predseda 

Výboru NR SR pre financie a rozpočet Daniel Duchoň sa v dňoch 29. - 30. septembra 

2014 zúčastnili na Medzi-parlamentnej konferencii podľa čl. 13 Fiškálnej zmluvy.  
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 V dňoch 1. - 3. októbra 2014 sa na 17. európskom zdravotníckom fóre 

v rakúskom Bad Hofgasteine zúčastnil člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo Viliam 

Novotný. 

 Predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej uskutočnil pracovnú 

cestu v Štokholme v dňoch 7. - 8. októbra 2014 pri príležitosti osláv 25. výročia 

revolučných udalostí v strednej a východnej Európe. 

 Člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Andrej Kolesík sa v dňoch 

9. - 12. októbra 2014 zúčastnil na 14. medzi-parlamentnom stretnutí o obnoviteľných 

zdrojoch energie a energetickej efektívnosti v Lisabone. 

 V dňoch 13. - 14. októbra 2014 sa v Ríme na Stretnutí výborov pre ľudské 

práva parlamentov členských štátov EÚ zúčastnili členovia Výboru NR SR pre ľudské 

práva a národnostné menšiny Zoltán Daniš a Jozef Mikloško. 

 Na spoločnom zasadnutí výborov pre európske záležitosti parlamentov 

krajín V4 sa v maďarskom Hernádvécse v dňoch 14. - 16. októbra 2014 zúčastnila 

delegácia Výboru NR SR pre európske záležitosti (Ľuboš Blaha, Jana Vaľová a Jozef 

Viskupič). 

 Členka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Magdaléna Vášáryová 

uskutočnila dňa 22. októbra 2014 pracovnú cestu do Karvinej, v rámci ktorej prednášala 

študentom z Obchodnej a podnikateľskej fakulty v Karvinej - Sliezkej univerzity 

v Opave. 

 V dňoch 22. - 23. októbra 2014 sa v Krakove na medzinárodnej konferencii 

The power of powerless zúčastnila členka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Magdaléna 

Vášáryová. 

 Dňa 26. októbra 2014 uskutočnil člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, 

mládež a šport Dušan Čaplovič pracovné stretnutie s predstaviteľmi miestnych 

organizácií Slovákov v chorvátskom Iloku a zúčastnil sa slávnostnej bohoslužby. 

 Predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Ján Hudacký 

a podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Magda 

Košútová sa v dňoch 26. - 27. októbra 2014 zúčastnili na stretnutí predsedov výborov pre 

poľnohospodárstvo a hospodárstvo parlamentov krajín EÚ v Ríme. 

 Predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej sa v dňoch 5. - 7. 

novembra 2014 zúčastnil v Ríme na Medzi-parlamentnej konferencii pre spoločnú 

zahraničnú a bezpečnostnú politiku a bezpečnostnú a obrannú politiku EÚ.  

 V dňoch 21. - 23. novembra 2014 sa predseda Výboru NR SR pre európske 

záležitosti Ľuboš Blaha zúčastnil vo Varšave na konferencii Kríza a odolnosť v strednej 

a východnej Európe. 

 Na 52. zasadnutí  Konferencie výborov pre európske záležitosti parlamentov 

členských štátov EÚ v Ríme v dňoch 30. novembra - 2. decembra 2014 sa zúčastnili 
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predseda, člen a overovateľ Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha, Štefan 

Gašparovič a Jozef Viskupič. 

 V dňoch 1. - 2. decembra 2014 sa podpredseda Zahraničného výboru NR SR 

Juraj Droba zúčastnil na stretnutí zahraničných výborov parlamentov členských štátov 

EÚ s Výborom Európskeho parlamentu pre zahraničné záležitosti v Bruseli. 

 Členka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Magdaléna Vášáryová v dňoch 

12. - 13. decembra 2014 vystúpila v panelovej diskusii o politickej situácii 

komunistického režimu v ČSSR v Zürichu. 

 

2.3 Zahraničnopolitické aktivity stálych delegácií Národnej rady 

Slovenskej republiky  

 

Predstavitelia stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky 

v  najvýznamnejších medzinárodných organizáciách a ich parlamentných platformách 

realizovali v roku 2014 celkovo 14 zahraničných pracovných ciest: z toho 7 na úrovni 

Rady Európy, 3 na úrovni Severoatlantickej aliancie, 2 na úrovni Medzi-parlamentnej 

únie, 1 na úrovni Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a 1 na úrovni 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. 

 

Parlamentné zhromaždenie NATO 

 V dňoch 4. - 6. apríla 2014 sa vedúci Stálej delegácie NR SR 

v Parlamentnom zhromaždení NATO Daniel Duchoň zúčastnil na zasadnutí jeho Stáleho 

výboru v Rige. 

 Na jarnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO, ktoré sa konalo 

vo Vilniuse v dňoch 30. mája - 2. júna 2014, sa zúčastnili členovia Stálej delegácie NR 

SR v Parlamentnom zhromaždení NATO Daniel Duchoň, Anton Martvoň, Boris Susko, 

Gábor Gál a Juraj Droba. 

 Členovia Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO 

Boris Susko, Anton Martvoň a náhradný člen delegácie Juraj Droba sa zúčastnili na 60. 

výročnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 

21. - 24. novembra 2014 v Haagu. 

 

Parlamentné zhromaždenie RE 

 V dňoch 26. - 28. januára 2014 sa na 1. časti riadneho zasadnutia 

Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu zúčastnili členovia Stálej 

delegácie NR SR v PZ RE (Oľga Nachtmannová, Martin Fronc, Lea Grečková, Darina 

Gabániová a József Nagy). 
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 Na zasadnutí Výboru pre rovnosť a nediskrimináciu Parlamentného 

zhromaždenia Rady Európy sa v dňoch 4. - 5. marca 2014 vo Viedni zúčastnil člen Stálej 

delegácie NR SR v PZ RE József Nagy.  

 Vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová sa v dňoch 

10. - 12. marca 2014 zúčastnila na zasadnutí Výboru pre politické záležitosti 

a demokraciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štokholme. 

 V dňoch 6. - 11. apríla 2014 sa v Štrasburgu na 2. časti riadneho zasadnutia 

Parlamentného zhromaždenia Rady Európy zúčastnili členovia Stálej delegácie NR SR 

v  PZ RE (Pavol Goga, Martin Fronc, Darina Gabániová a József Nagy). 

 Na stretnutí Stáleho výboru Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 

v Baku sa v dňoch 22. - 23. mája 2014 zúčastnila vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ 

RE Oľga Nachtmannová. 

 Dňa 28. mája 2014 prijali členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE (Oľga 

Nachtmannová, Martin Fronc, Pavol Goga a Darina Gabániová) kandidátku na post 

generálneho tajomníka Rady Európy Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.  

 Člen Stálej delegácie NR SR v PZ RE Martin Fronc sa v dňoch 22. - 27. júna 

2014 v Štrasburgu zúčastnil na 3. časti riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia 

Rady Európy. 

 V dňoch 28. septembra - 3. októbra 2014 sa v Štrasburg na 4. časti riadneho 

zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy zúčastnili členovia Stálej 

delegácie NR SR v PZ RE (Oľga Nachtmannová, Darina Gabániová a Martin Fronc). 

 

Parlamentné zhromaždenie OBSE 

 Na Jesennom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia OBSE v Ženeve sa 

v dňoch 2. - 5. októbra 2014 zúčastnili vedúci a náhradný člen Stálej delegácie NR SR 

v PZ OBSE Andrej Kolesík a Marián Kéry.  

 

Medzi-parlamentná únia 

 Na 130. zhromaždení Medzi-parlamentnej únie a zasadnutí Združenia 

generálnych tajomníkov parlamentov (ASGP) v Ženeve sa v dňoch 15. - 18. marca 2014 

zúčastnili členovia Stálej delegácie NR SR v MPÚ Miroslav Číž a Ľudovít Kaník, ako aj 

vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan. 

 V dňoch 15. - 17. októbra 2014 sa na 131. zhromaždení Medzi-parlamentnej 

únie a zasadnutí Združenia generálnych tajomníkov parlamentov (ASGP) v Ženeve 
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zúčastnil predseda NR SR Pavol Paška, člen Stálej delegácie NR SR v MPÚ László 

Sólymos a vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan.  

 

Parlamentná dimenzia OECD 

 Na zasadnutí parlamentnej siete OECD v Paríži sa v dňoch 1. - 2. októbra 

2014 zúčastnil vedúci Stálej delegácie NR SR v OECD Jozef Kollár.  

 

2.4 Zahraničnopolitické aktivity skupín priateľstva Národnej rady 

Slovenskej republiky  

  

V rámci slovenskej skupiny Medzi-parlamentnej únie (MPÚ) sa zriaďujú 

dvojstranné skupiny priateľstva, ktorých cieľom je nadväzovanie osobných kontaktov 

s  členmi parlamentov iných štátov alebo skupín štátov, ako aj 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 

NR SR sa môže prihlásiť do ľubovoľného počtu regionálnych skupín priateľstva. Ich 

členovia sú súčasťou delegácií počas oficiálnych a pracovných návštev v zahraničí. Sú 

tiež prizývaní na oficiálne rokovania predsedu NR SR s jeho zahraničnými partnermi 

počas ich návštevy v Slovenskej republike. 

Počas VI. volebného obdobia existovalo v roku 2014 28 regionálnych skupín 

priateľstva. Z najvýznamnejších možno spomenúť nasledovné aktivity:  

 Členovia Skupiny priateľstva NR SR s Francúzskou republikou Michal 

Bagačka, Jaroslav Demian, Marián Kovačócy a Viliam Novotný uskutočnili pracovnú 

návštevu partnerskej skupiny v Národnom zhromaždení Francúzskej republiky (16. - 21. 

mája 2014). 

 Členovia Skupiny priateľstva NR SR s Ukrajinou Mikuláš Krajkovič 

a Michal Lukša sa zúčastnili pozorovateľskej misie pri prezidentských voľbách na 

Ukrajine (23. - 26. mája 2014). 

 Členovia Skupiny priateľstva NR SR s Ukrajinou uskutočnili pracovné 

stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ukrajiny v Bratislave J. E. 

Olegom Havašim k situácii na juhovýchodnej Ukrajine (22. októbra 2014). 

 Predseda Skupiny priateľstva NR SR s Vietnamskou socialistickou 

republikou Jozef Viskupič prijal námestníka ministra zahraničných vecí Vietnamskej 

socialistickej republiky Bùi Thanh Sơna (11. júla 2014). 

 Predseda Skupiny priateľstva NR SR s Francúzskou republikou Michal 

Bagačka uskutočnil v Bratislave pracovné stretnutie s predsedom Skupiny priateľstva 

so  SR Národného zhromaždenia Francúzskej republiky Françoisom Rochebloinom pri 

príležitosti osláv 70. výročia Slovenského národného povstania (28. augusta 2014). 
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 Členovia Skupiny priateľstva NR SR so Štátom Izrael uskutočnili pracovné 

stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Štátu Izrael J. E. Alexandrom 

Ben-Zvim k bezpečnostnej a humanitárnej situácii na Blízkom Východe (23. septembra 

2014).  

 Predseda Skupiny priateľstva NR SR s Ukrajinou Mikuláš Krajkovič sa 

zúčastnil pozorovateľskej misie pri parlamentných voľbách na Ukrajine (25. - 27. októbra 

2014). 

 Predseda Skupiny priateľstva NR SR so Spolkovou republikou Nemecko 

Miroslav Číž rokoval s poslancami nemeckého Spolkového snemu a členmi výberovej 

komisie pre stáže v Spolkovom sneme. 

 Predseda Skupiny priateľstva NR SR s Uzbeckou republikou Róbert Madej 

prijal Ravšanbeka Dušanova, chargé d´affaires a. i. Veľvyslanectva Uzbeckej republiky 

vo Viedni akreditovaného pre SR. 

 

 

2.5 Iné významné zahraničnopolitické aktivity Kancelárie Národnej 

rady Slovenskej republiky 

 

Zamestnanci Kancelárie NR SR sa na zahraničných pracovných cestách vedenia 

a poslancov NR SR zúčastňujú zväčša ako protokolárny, odborný a administratívno-

technický sprievod. Okrem zmieneného však uskutočňujú aj individuálne odborné 

služobné cesty, ktoré sa týkajú odborného vzdelávania, rozvíjania ich pracovných 

zručností, nadväzovania kontaktov, ako aj prípadnej výmeny informácií 

a transformačných a reformných skúseností so svojimi kolegami z parlamentných 

kancelárií iných štátov. V roku 2014 sa takýchto aktivít realizovalo 19 v zahraničí a 3 na 

pôde NR SR.  

Z najvýznamnejších možno spomenúť: 

 Vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan sa v dňoch 15. - 18. marca  2014 

v Ženeve zúčastnil na zasadnutí Združenia generálnych tajomníkov parlamentov (ASGP). 

 Dňa 7. apríla 2014 uskutočnil pracovnú návštevu v SR vedúci Kancelárie 

Národného zhromaždenia Maďarska György Such. 

 V dňoch 12. - 14. apríla 2014 bola na študijnej návšteve v SR Albana Shtylla 

- vedúca Kancelárie parlamentu Albánska. 

 V dňoch 15. - 17. októbra 2014 sa vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan 

zúčastnil na stretnutí Združenia generálnych tajomníkov parlamentov (ASGP) v Ženeve. 

 V Účelovom zariadení Kancelárie NR SR, v Častej - Papierničke, sa v dňoch 

5. - 7. novembra 2014 konal Medzinárodný seminár Kancelárie NR SR a Národného 

demokratického inštitútu  určený pre krajiny západného Balkánu.  
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3. Pôsobenie Národnej rady Slovenskej republiky v záležitostiach 

Európskej únie 

3.1 Pôsobenie v rámci Európskej únie 

V roku 2014 Národná rada SR na základe platného právneho rámca naďalej plnila 

úlohy súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii, 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 (VEZ). 

O prerokúvaní záležitostí EÚ v parlamente hovorí § 58a zákona č. 350/1996 Z. z. 

o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, v ktorom 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 EÚ. 

Expertným zázemím Výboru NR SR pre európske záležitosti je Odbor pre európske 

záležitosti Kancelárie Národnej rady SR, ktorý o. i. vypracúva podklady a odborné 

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

so  zásadou subsidiarity.  

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 návrhom vybraným členmi 

výboru, predovšetkým k takým, ktorých prijatie má pre záujmy Slovenskej republiky 

osobitný význam, výbor požiadal o stanoviská jednotlivé vecne príslušné 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). 

Činnosť Výboru NR SR pre európske záležitosti v prvom polroku 2014 čiastočne 

reflektovala priority gréckeho predsedníctva v Rade Európskej únie1, priority talianskeho 

predsedníctva v druhom polroku 20142 a Pracovný program Komisie na rok 2014, 

o ktorom boli členovia výboru informovaní na svojej 38. schôdzi dňa 13. februára 2014.

Členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti boli v roku 2014 pravidelne 

informovaní o témach rokovaní Európskej rady (ER). Stanoviská Slovenskej republiky 

1 Grécke predsedníctvo v Rade EÚ (1. polrok 2014) malo hlavné prioritné oblasti činnosti zamerané na: 1. 

Podporu rastu, zamestnanosti a kohézie; 2. Ďalšiu integráciu EÚ, osobitne Hospodársku a menovú úniu; 3. 

Migráciu, hranice a mobilitu; 4. Námornú politiku.  
2 V poradí dvanáste talianske predsedníctvo (IT PRES) spadalo do obdobia zmien v zložení európskych 

inštitúcií (konštituovanie novej Európskej komisie a nové rozloženie síl v Európskom parlamente), čo 

zásadným spôsobom obmedzilo legislatívnu aktivitu v danom období. Iniciatívy IT PRES boli zamerané 

na podporu rastu a zamestnanosti, digitálnu agendu, nelegálnu migráciu. 
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k zasadnutiam Európskej rady predkladal na schôdzach výboru predseda vlády Robert 

Fico.  

Na marcovom zasadnutí ER lídri členských krajín EÚ rokovali o európskom 

semestri, konkurencieschopnosti priemyslu, rámci politík v oblasti klímy a energetiky na 

obdobie rokov 2020 až 2030 a energetickej politike (dobudovanie vnútorného trhu 

s energiou). Stanoviská Slovenskej republiky k zasadnutiu Európskej rady schválil VEZ 

dňa 19. marca na svojej 40. schôdzi. Júnová ER sa sústredila na vzťahy s krajinami 

Východného partnerstva v kontexte dohôd o politickej asociácii a ekonomickej integrácii 

Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny s EÚ. Stanoviská SR, ktoré výboru predložil predseda 

vlády SR, schválil VEZ na svojej 44. schôdzi dňa 25. júna 2014. 

V rámci oblasti zahraničnej politiky Európskej únie v roku 2014 na 

zasadnutiach Výboru NR SR pre európske záležitosti dominovala téma situácie na 

Ukrajine, a to najmä v kontexte vzťahu EÚ – Ruská federácia, sankčného mechanizmu 

voči Ruskej federácii a predstaviteľom separatistov na juhovýchode Ukrajiny. 

Predmetom rokovaní bol aj program Východného partnerstva, najmä v súvislosti 

s podpisom a implementáciou Asociačnej dohody/Dohody o voľnom obchode 

(AA/DCFTA) s Ukrajinou. Asociačné dohody s Ukrajinou, Moldavskom a Gruzínskom 

SR ratifikovala dňa 21. 10. 2014. Návrhom na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR 

s dohodami o pridružení s týmito štátmi sa Výbor NR SR pre európske záležitosti zaoberal 

dňa 8. 9. 2014 na svojej 45. schôdzi. Osobitnú pozornosť udalostiam na Ukrajine venoval 

VEZ na svojich schôdzach v marci (4. 3. 2014) a v septembri (8. 9. 2014, 17. 9. 2014, 18. 

9. 2014).

Na svojej 41. schôdzi v máji zobral VEZ na vedomie Správu o plnení úloh 

zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2013, Výročnú správu 
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o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority

vyplývajúce z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie, Hodnotiacu 

správu o 10-tich rokoch členstva SR v EÚ a Správu o stave pripravenosti Slovenskej 

republiky na výkon predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016 za rok 2013.  

V rámci finančnej agendy boli prioritami EÚ najmä pokračujúca implementácia 

bankovej únie a daňová politika. Na januárovej schôdzi sa VEZ zaoberal Informáciou 

o rokovaní Rady EÚ pre hospodárske a finančné  záležitosti (ECOFIN), ktorej predmetom

boli najmä pracovný program gréckeho predsedníctva v agende financií a rozpočtu, 

implementácia jednotného mechanizmu dohľadu (SSM) nad bankami EÚ (banková únia) 

a o zabezpečení financovania ekonomiky a prístupe malých a stredných podnikateľov 

k úverom. 

V rámci Európskeho semestra a stratégie Európa 2020 VEZ rokoval o Národnom 

programe reforiem Slovenskej republiky 2014 a Programe stability Slovenskej republiky 

na roky 2014 až 2017.3 Programy predstavil výboru vtedajší štátny tajomník Ministerstva 

financií Peter Pellegrini na zasadnutí v máji 2014.  

Na septembrovej schôdzi VEZ zobral na vedomie informáciu o rokovaní 

neformálnej Rady ministrov financií ECOFIN, ktorá sa sústredila na problematiku 

investícií a štrukturálnych reforiem na podporu hospodárskeho rastu, príspevky do 

Jednotného fondu na riešenie krízových situácií (SRF) a prípravu dane z finančných 

transakcií (FTT) v 11 členských štátoch v posilnenej spolupráci. Predmetom decembrovej 

Rady ECOFIN, o ktorej VEZ rokoval dňa 11. 12. 2014, bola najmä daň z finančných 

transakcií, Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM – implementácia 

bankovej únie), strategické opatrenia podporujúce investície a hospodárske riadenie EÚ 

(ročný prieskum rastu, správa mechanizmu varovania a fiškálne pravidlá EÚ).  

V oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí bol prerokovaný návrh 

smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločnostiach s ručením obmedzeným 

s jediným spoločníkom (KOM(2014)212), ktorého cieľom je uľahčiť cezhraničné 

zakladanie spoločností  najmä pre malé a stredné podniky. V zmysle návrhu členské štáty 

majú vo svojich právnych systémoch ustanoviť vnútroštátnu právnu formu obchodnej 

spoločnosti, ktorá by sa vo všetkých členských štátoch riadila rovnakými pravidlami a 

mala by jednotnú skratku v celej EÚ – SUP (Societas Unius Personae). Takáto jednotná 

úprava a harmonizované pravidlá by znamenali zníženie nákladov na založenie (základné 

imanie takýchto spoločností by bolo minimálne jedno euro) a prevádzku takejto 

3 Národný program reforiem popisuje štrukturálne opatrenia na udržanie trvalého hospodárskeho rastu, 

tvorbu nových pracovných miest a zlepšenie kvality života. Na medzinárodnej úrovni predstavuje tento 

materiál opatrenia na naplnenie cieľov obsiahnutých v stratégií Európa 2020. Program pozostáva z dvoch 

kľúčových oblastí: (1) odpočet splnených opatrení za uplynulých 12 mesiacov, ktorými SR reaguje na 

odporúčanie Európskej rady a (2) návrh plánovaných opatrení, ktorými chce vláda SR naplniť stanovené 

ciele v budúcich rokoch. Program stability prezentuje vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj 

ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov v strednodobom 

horizonte. 
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spoločnosti. Predmetný návrh vyvolal viaceré obavy v Rakúsku, v Nemecku aj 

v Portugalsku. Obe komory rakúskeho parlamentu (Nationalrat aj Bundesrat) podali 

odôvodnené stanoviská k predmetnému návrhu a portugalský parlament začal politický 

dialóg v súvislosti so skúmaným návrhom. Výbor pre európske záležitosti NR SR neprijal 

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

stanoviska Ústavnoprávny výbor NR SR.  

Dňa 11. decembra 2014 podali štátni tajomníci Ministerstva vnútra SR 

a Ministerstva spravodlivosti SR informáciu o rokovaní Rady EÚ pre spravodlivosť 

a vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 4. a 5. decembra 2014. Okrem iného sa 

poslanci venovali rokovaniam týkajúcim sa návrhu smernice o zriadení európskej 

prokuratúry, ktorý vyvolal značné obavy nielen na európskej, ale aj na národnej úrovni. 

Prioritnú tému v oblasti dopravnej politiky EÚ predstavovala za dané obdobie 

železničná doprava, konkrétne štvrtý železničný balík, predložený Európskou komisiou 

v januári 2013. Grécke predsedníctvo (1. polrok 2014) sa sústredilo na prerokovanie troch 

návrhov technického piliera (smernica o bezpečnosti, smernica o interoperabilite, 

nariadenie o Železničnej agentúre EÚ (ERA)). Pri týchto návrhoch už bola v podstate 

ukončená hlavná časť diskusie v rámci pracovnej skupiny Rady a bola prijatá politická 

dohoda. Počas talianskeho predsedníctva (2. polrok 2014) sa uskutočnila rozprava 

k trhovému (politickému) pilieru balíka, ktorý pozostáva z návrhu novely smernice, 

ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu 

so  službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy, ako aj z návrhu nariadenia, 

ktorým sa mení nariadenie č. 370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami 

vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy. Na decembrovej Rade EÚ pre dopravu, 

telekomunikácie a energetiku bolo prijaté všeobecné smerovanie aj k tretiemu návrhu 

trhového piliera - k návrhu na zrušenie nariadenia o normalizácii účtov. Na základe 

žiadosti o návrh stanoviska výboru pre európske záležitosti rokoval k jednotlivým 

návrhom balíka Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti na svojej schôdzi dňa 6. mája 

2014. 

V leteckej doprave dominovala politika jednotného vzdušného priestoru – 

ambíciou talianskeho predsedníctva bolo presadiť navrhnuté riešenia na zlepšovanie 

riadenia  európskeho vzdušného priestoru a odstrániť tým problémy vznikajúce z jeho 

fragmentácie. 

V rámci agendy týkajúcej sa telekomunikácií sa obidve predsedníctva v roku 

2014 (grécke a talianske) orientovali na využívanie potenciálu digitálneho sektora 

v medzinárodnom kontexte. Prioritou bolo odstránenie fragmentácie trhu a dokončenie 

jednotného telekomunikačného trhu, interoperabilita sietí a sieťová informačná 

bezpečnosť.  

Najdôležitejšou iniciatívou v oblasti energetiky a životného prostredia v roku 

2014 bol rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030, 

zverejnený Komisiou v januári 2014. Navrhujú sa v ňom ambiciózne ciele pri znižovaní 

emisií skleníkových plynov a obnoviteľnej energie ako súčasť prechodu Únie na 
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konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo. Rovnako sa v ňom prostredníctvom 

dobre fungujúceho vnútorného trhu podporuje zníženie energetickej závislosti a finančne 

dostupnejšia energia pre podniky a spotrebiteľov.  

Rámec pre klímu a energetiku do roku 2030 doplnila podrobná analýza 

energetickej bezpečnosti Únie, v ktorej sa zohľadnili aktuálne geopolitické udalosti na 

východnej hranici EÚ, spolu so stratégiou, v ktorej sa navrhujú konkrétne opatrenia na 

zníženie energetickej závislosti v bezprostrednej budúcnosti i z dlhodobejšieho hľadiska. 

Hlavnou prioritou EÚ v oblasti vnútorného trhu a priemyslu bola snaha 

o zotavenie po najdlhšej recesii. Z krízy vyplynulo, že silný priemysel je základom 

hospodárskej stability. Zlepšenie konkurencieschopnosti priemyslu v Európe 

jednoznačne závisí na synergii priemyselnej politiky s energetickou, environmentálnou, 

inovačnou a obchodnou politikou. 

V roku 2014 boli najdôležitejšou aktivitou v oblasti obchodnej politiky EÚ 

rokovania o preferenčnej Dohode o transatlantickom obchodnom a investičnom 

partnerstve (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) medzi EÚ a USA. 

V kontexte transatlantickej agendy EÚ boli v auguste 2014 ukončené technické rokovania 

o otvorených otázkach medzi EÚ a Kanadou o  Komplexnej hospodárskej a obchodnej 

dohode (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA). 

Veda, výskum a inovácie boli v roku 2014 naďalej zásadným zdrojom pre 

obnovený rast EÚ a pre dosiahnutie cieľov Stratégie Európa 2020. Aktivity inštitúcií EÚ 

a členských štátov sa v roku 2014 nesústredili na návrhy právne záväzných aktov, ale 

venovali sa budovaniu Európskeho výskumného priestoru (ERA) a hodnoteniu Stratégie 

Európa 2020, ktorá je úzko prepojená so Stratégiou pre inteligentnú špecializáciu 

a  rovnako s operačným programom pre výskum a inovácie.  

V oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky v priebehu roka 2014 pokračovali 

rokovania o viacerých návrhoch právnych aktov, ktoré sú predmetom rokovania už 

niekoľko rokov (zatiaľ bez záveru). Ide najmä o návrh smernice o zavádzaní opatrení na 

podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok 

a  pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok, návrh smernice o zlepšení 

rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze 

a  o  súvisiacich opatreniach a návrh smernice o vykonávaní zásady rovnakého 

zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné 

postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Na druhej strane boli uverejnené nové návrhy, 

ktorých cieľom je  pomôcť pri dosahovaní cieľov stanovených v Stratégii Európa 2020. 

Ide napr. o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti 

služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility 

a integrácie trhov práce (EURES). Cieľom návrhu je reformovať sieť EURES na 

účinný nástroj pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov, ktorí majú záujem 

o  mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ. Nový nástroj by mal okrem doterajšej poradenskej 

funkcie pri hľadaní zamestnania poskytovať kompletnú ponuku voľných pracovných 
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miest, kde by mali uchádzači o zamestnanie z celej Európy okamžitý prístup k rovnakým 

pracovným miestam.  

Rok 2014 bol rokom hodnotenia Stratégie Európa 2020 v polovici jej trvania 

(za obdobie 2010 – 2015). Proces hodnotenia sa začal otvorením verejnej konzultácie 

Európskou komisiou v marci 2014. Hodnotenie bolo na programe viacerých formácií rád 

(Rady EPSCO, Rady pre vzdelávanie, mládež a kultúru, Rady pre konkurencieschopnosť, 

Rady ECOFIN, Rady TTE), taktiež na programe rokovania COSACu a rokovania 

Výborov pre európske záležitosti krajín V4. Spoločným záverom hodnotení na všetkých 

úrovniach bolo konštatovanie, že pokrok pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 nie 

je jednoznačný a zaostávanie sa týka hlavne cieľov spadajúcich do oblasti zamestnanosti. 

V oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu pozorujeme dokonca negatívny 

trend (členské štáty EÚ sa vzďaľujú od vytýčených cieľov).  

V oblasti vzdelávania a mládeže bola v roku 2014 pozornosť venovaná hlavne 

nelegislatívnym aktivitám, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu zamestnanosti mladých 

a  posilneniu ich sociálneho začlenenia (napr. podpora podnikateľského ducha mládeže, 

podpora duálneho vzdelávania a pod.). Zamestnanosť mladých zostala naďalej prioritnou 

témou. V roku 2014 pokračoval proces implementácie Záruky pre mladých prijatej 

v roku 2013. 

Na schôdzi dňa 29. 5. 2014 rokoval VEZ o Informácii o výsledkoch kontroly 

vzorky projektov vykonanej Európskou komisiou na Ministerstve financií Slovenskej 

republiky ako kontrolnom orgáne čerpania fondov Európskej únie. Predmetom diskusie 

bola správa jedného z generálnych riaditeľstiev EK (DG Regio) o systémovej chybe 

v audite MF SR, s čím MF SR nesúhlasilo. Po rozprave VEZ vo svojom uznesení zobral 

informáciu na vedomie. 

 

3.2 Prijatia a zahraničné pracovné cesty výboru pre európske záležitosti 

Spomedzi prijatí zahraničných partnerov možno spomenúť napríklad prijatie 

podpredsedu vlády pre európske záležitosti Macedónskej republiky Fatmira Besimiho. 

Predseda výboru tiež prijal viacerých veľvyslancov z členských krajín Európskej únie, 

ako aj ďalších štátov (Kanada, Irán, Kuba a Palestína).   

Predseda výboru, Ľuboš Blaha, sa spolu s predsedom Výboru NR SR pre financie 

a rozpočet, Danielom Duchoňom, zúčastnili na medziparlamentnej konferencii v rámci 

tzv. Európskeho parlamentného týždňa4 (20. - 22. januára 2014) v Bruseli. Témou 

úvodného zasadnutia bolo prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie a so svojimi 

príspevkami vystúpili predsedovia európskych inštitúcií: Martin Schulz, predseda 

Európskeho parlamentu; José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie a Herman 

Van Rompuy, stály predseda Európskej rady. V rámci plenárneho zasadnutia diskutovali 

                                                           
4 Tento formát združuje poslancov z národných parlamentov Európskej únie, ako aj predstaviteľov 

Európskeho parlamentu, aby spolu diskutovali o ekonomických a finančných záležitostiach, rozpočte, 

sociálnych otázkach v Európskej únii.  
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prítomní poslanci a zástupcovia európskych inštitúcií na témy: demokratická legitimita 

ekonomických programov, fiškálny dohľad a Európsky semester - jeho implementácia 

v roku 2013 a priority cyklu pre rok 2014. V rámci diskusie v medziparlamentných 

výboroch sa predseda výboru aktívne zúčastnil zasadnutia ohľadom zamestnanosti 

a sociálnych záležitostí v EÚ. Účastníci hovorili o sociálnej dimenzii Hospodárskej 

a  menovej únie, o stave a príčinách nezamestnanosti (najmä mladých ľudí) v EÚ a tiež  

o dôchodkových reformách.

Predseda výboru a jeho členovia sa aktívne zúčastňovali na medziparlamentnej 

konferencii COSAC, na ktorej sa štyrikrát ročne stretávajú predsedovia a poslanci 

európskych parlamentných výborov z členských štátov EÚ. Hlavnou témou stretnutia 

predsedov (27. 1. 2014, Atény) bolo posilnenie väzieb medzi občanmi a EÚ. Na rokovaní 

rezonovala aj téma týkajúca sa situácie na Ukrajine, ktorá bola predmetom diskusie aj na 

následnom plenárnom zasadnutí (15. - 17. 6. 2014, Atény). Toto stretnutie však bolo 

venované aj výsledkom volieb do Európskeho parlamentu a boju proti nezamestnanosti. 

Je dôležité spomenúť, že na tomto stretnutí podporil predseda výboru list komisárovi pre 

obchod Karlovi De Guchtovi ohľadom transatlantickej obchodnej dohody TTIP, ktorý 

iniciovali holandskí partneri. V liste 21 komôr národných parlamentov žiada komisára, 

aby komplexné obchodné dohody ako CETA a TTIP boli považované za tzv. zmiešané 

zmluvy patriace do kompetencie  EÚ aj členských štátov (nielen výlučne do kompetencie 

Komisie).5  

Predseda výboru pre európske záležitosti taktiež podporil list navrhnutý dánskou 

predsedníčkou výboru pre európske záležitosti ohľadne úlohy národných parlamentov 

v EÚ a vytvorenia pracovnej skupiny Európskej komisie, ktorá by sa tejto téme venovala. 

Ďalšie stretnutie predsedov (18. 7. 2014, Rím) bolo zamerané na budúcnosť EÚ 

v kontexte situácie po voľbách do Európskeho parlamentu. Zástupcovia Talianska 

predstavili priority svojho predsedníctva a následne sa účastníci venovali téme týkajúcej 

sa európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 - 2020. K obchodnej 

dohode TTIP sa vyjadrili členovia výboru aj na druhom plenárnom zasadnutí (30. 11. - 2. 

12. 2014, Rím). Predseda výboru tiež vystúpil k téme európske integračné perspektívy,

globálna úloha EÚ a premietnutie jej politík v Stredomorí a východnej Európe. 

5 Pri zmluvách so zmiešaným charakterom bude okrem ratifikácie na úrovni EÚ potrebná aj ratifikácia v 

jednotlivých členských štátoch. Na úrovni EÚ bude o vstupe dohody do platnosti rozhodovať EP a Rada 

EÚ. EP musí udeliť súhlas jednoduchou väčšinou prítomných poslancov. Rada EÚ sa uznáša 

kvalifikovanou väčšinou. 

Ratifikácia na úrovni členských štátov podlieha vnútroštátnym predpisom pre ratifikáciu medzinárodných 

dohôd. V SR sa zmiešaná dohoda ratifikuje v súlade s čl. 7 Ústavy SR a Pravidlami pre uzatváranie 

medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax (schválené uznesením vlády SR č. 743 z 21. októbra 2009). Dohodu 

podpíše prezident alebo ním splnomocnený zástupca s výhradou ratifikácie v NR SR. NR SR schvaľuje 

medzinárodnú zmluvu nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov (čl. 84 ods. 3 Ústavy SR). 
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4. Aktivity Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu

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. 

4.1 Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky 

Koniec leta v Národnej rade SR už tradične patril malým „vysokoškolákom“, ktorí 

majú vďaka spoločnému projektu Divadla Aréna a Univerzity Komenského netradičné 

prázdniny. Kancelária Národnej rady SR aj tento rok spolupracovala na tomto 

pozoruhodnom podujatí. Do poslaneckých lavíc tak opäť zasadli zvedavé deti od 9 do 14 

rokov, aby svojimi otázkami potrápili členov Vlády SR. Na simulovanej Hodine otázok 

sa musel najviac obracať v tom čase ešte minister školstva Peter Pellegrini. Malí 

„poslanci“ sa ho pýtali na chýbajúce učebnice, sociálne štipendiá pre žiakov 

z chudobnejších rodín, či plánuje zvyšovať platy vysokoškolským učiteľom a zvedaví 

boli aj na to, prečo je na školách málo odborníkov na vyučovanie cudzích jazykov. 

Zo  zahraničnopolitických tém najviac rezonovala politická kríza na Ukrajine  

a ekonomické sankcie voči Rusku.  
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V sále však odzneli aj menej vážne témy. Najviac smiechu v poslaneckých 

laviciach vyvolala otázka, či sa ministri zapoja do charitatívneho projektu Ice bucket 

challenge. Po skončení špeciálnej Hodiny otázok predseda parlamentu pozval deti na 

neformálnu autogramiádu s politikmi. Malí študenti si okrem stretnutia s ministrami 

pozreli budovu národnej rady a dozvedeli sa veľa zaujímavého o histórii slovenského 

parlamentarizmu. 

Národná rada Slovenskej republiky pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie 

usporiadala Panelovú diskusiu pre študentov univerzít, vysokých a stredných škôl 

Slovenska. Diskusia študentov s politickými predstaviteľmi z Českej republiky, Poľska, 

Maďarska, Slovinskej republiky a Rakúskej republiky bola rozdelená do troch 

tematických diskusných panelov: 1) SĽÚBILI SME SI LÁSKU (Dejinný odkaz 

Novembra 89: sny a skutočnosť), 2) NIE SME AKO ONI! (Študenti a revolúcie: vtedy 

a dnes), 3) UTVORTE KORIDOR (Pád železnej opony: smerom k zjednotenej Európe). 

So študentami diskutovali priamo na pôde parlamentu aj osobnosti novembrových 

udalostí 1989 Zuzana Mistríková, František Mikloško, a taktiež slovenský kariérny 

diplomat a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. 

 

4.2 Žiadosti o informácie  

Informovanie verejnosti je dlhodobou prioritou Národnej rady SR. Poslanci ako 

volení zástupcovia občanov sú priamym spojením medzi parlamentom a verejnosťou. 

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

o činnosti Národnej rady SR smerom k verejnosti. V súvislosti s vyššie uvedeným Odbor 

komunikácie s médiami a verejnosťou vybavil v roku 2014 niekoľko tisíc, zväčša 

telefonických a e-mailových žiadostí o informácie. Verejnosť však neopomína ani osobný 

kontakt, či kontakt klasickou poštou. Žiadateľov prioritne zaujímajú informácie 

z priebehu legislatívneho procesu, dôvodové správy k návrhom zákonov, informácie 

z majetkových priznaní verejných funkcionárov, informácie o poslancoch, ich asistentoch 

a poslaneckých kanceláriách, informácie o výboroch Národnej rady SR a o ich činnosti.  

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a  doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) bolo v roku 2014 

evidovaných 264 žiadostí o informácie a všetky boli vybavené v zákonnej lehote. 

V 9- tich prípadoch bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu, pričom 

v dvoch prípadoch boli informácie na základe odvolania žiadateľovi sprístupnené. 

 

4.3 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 
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žiadosti novinárov a poskytuje im rýchle a pravdivé informácie pre ich články a reportáže, 

prostredníctvom ktorých sa verejnosť dozvedá o práci poslancov.  

 

4.3.1 Akreditácie  

Od polovice apríla roku 2014 Kancelária Národnej rady SR zaviedla nové pravidlá 

akreditácie pre zástupcov médií v budove parlamentu. Zrušil sa systém dočasných 

akreditácií, ktorý slúžil novinárom na jednorazový vstup do budovy parlamentu. Nový 

systém akreditácií požaduje, aby každá redakcia nahlásila prostredníctvom webového 

formulára všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú pokrývať spravodajstvo z národnej 

rady. Kancelária NR SR vymedzila presný počet akreditovaných novinárov a technických 

pracovníkov za danú redakciu, ktorým bude v jednej chvíli umožnený vstup do budovy 

nasledovne: 

- Redakcia audio – vizuálne spravodajstvo: 6 osôb 

- Redakcia tlačené periodikum: 3 osoby 

- Redakcia tlačovej agentúry: 5 osôb 

- Redakcia webového denníka : 3 osoby 

V VI. volebnom období do 31. 12. 2014 Kancelária NR SR vydala v súhrne 312 

akreditácií pre 5 spravodajských agentúr, 1 redakciu RTVS-rozhlas, 14 redakcií 

printových médií s dennou, týždennou i mesačnou periodicitou, 9 redakcií audio-

vizuálneho spravodajstva a 11 redakcií webových denníkov.  

 

4.3.2 Tlačové stredisko a technické možnosti pre médiá 

Novinári, ktorým bola schválená akreditácia, majú možnosť využívať pre svoju 

prácu tlačové stredisko s kapacitou 22 miest, kde sú k dispozícii štyri počítače 

s  tlačiarňami a prístup na internet, ktorý je zabezpečený nielen prostredníctvom 

počítačov Kancelárie Národnej rady SR, ale aj pripojením na WIFI sieť. Prostredníctvom 

televízneho monitoru tu novinári môžu sledovať dianie v pléne. Povolený majú aj vstup 

na balkón rokovacej sály, kde je pre zástupcov médií vyhradených 26 miest, odkiaľ môžu 

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. 

Zároveň Kancelária NR SR v máji 2014 otvorila nové tlačové centrum, ktoré je 

k  dispozícii zástupcom médií, poslaneckým klubom a poslancom Národnej rady SR. 

Národná rada SR taktiež v rámci kontinuálnej snahy zlepšiť informovanosť verejnosti 

o dianí v parlamente spustila novú službu, ktorá umožňuje sledovať on-line na webovej 

stránke národnej rady prebiehajúce tlačové konferencie, ktoré sa uskutočňujú v novom 

press centre. Cieľom tejto novej služby je sprístupniť vystúpenia funkcionárov 

a  poslancov NR SR širokej odbornej a laickej verejnosti prostredníctvom internetu 

a  mobilných zariadení v reálnom čase. Všetky udalosti sú zaznamenávané a v čo 
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najkratšom čase aj sprístupnené v plnom rozsahu prostredníctvom video archívu na 

internetovej stránke národnej rady.  

Zástupcovia médií v novozriadenom tlačovom centre môžu využívať nasledovné 

technické možnosti: z vyvýšeného pódia na konci miestnosti je možné vlastnými 

kamerami zaznamenávať video nahrávky, prostredníctvom konferenčného distribučného 

zosilňovača (20 výstupných kanálov) a ďalšieho zariadenia (4 HD výstupy) je možné 

odoberať zvukový signál a taktiež video signál v pôvodnej kvalite. Nové tlačové centrum 

je umiestnené na prízemí budovy parlamentu, aby bol zabezpečený bezbariérový prístup 

pre všetkých záujemcov o tlačové konferencie, ktoré sa budú konať v budove NR SR. 

 

4.4 Prehliadky v Národnej rade Slovenskej republiky 

V roku 2014 bol zaznamenaný  stúpajúci záujem verejnosti o návštevu priestorov 

Národnej rady SR. Oproti roku 2013 sa zvýšil počet návštevníkov o 112, celkovo 

navštívilo v roku 2014 NR SR 17 118 návštevníkov.  

V rámci projektu Otvorený parlament, ktorý úspešne pokračuje už 12-ty rok, sa 

mohla verejnosť oboznámiť s budovou a priestormi NR SR, ako aj s procedúrou 

a pravidlami parlamentnej práce. Najatraktívnejšou časťou prehliadok bola pre verejnosť 

rokovacia sála, možnosť z balkóna sledovať plenárne zasadnutie ako aj navštíviť priestory 

parlamentných výborov. 

Zvýšil sa aj počet stretnutí a besied s poslancami, čo poskytlo záujemcom  reálny 

pohľad na  systém a špecifiká  práce zákonodarného zboru. 

Obnovil sa aj záujem o premietnutie dokumentárnych filmov o histórii 

parlamentarizmu na Slovensku, čo ocenili najmä  návštevníci základných, stredných aj 

vysokých škôl, ale aj dospelá cieľová skupina, vrátane  zahraničných hostí. 

V štruktúre návštevníkov opäť dominovali stredoškolskí študenti  a základné 

školy. Početnú skupinu tvorili aj vysokoškoláci, dôchodcovia, mimovládne organizácie, 

spolky, občianske a profesijné združenia, mestské parlamenty, centrá voľného času,  

samosprávne kraje, miestne a  okresné organizácie politických strán. 

Národná rada SR sa stala cieľom návštev aj zahraničných hostí a to najmä 

z okolitých krajín. Prvenstvo už tradične patrilo návštevníkom z Českej republiky, ale 

veľký záujem bol aj zo strany ďalších členských krajín EÚ. Na slovenský parlament boli 

zvedaví napr. aj hostia z ďalekého Kuvajtu, Japonska, Iránu, Mongolska, Chile 

a Ekvádoru. 

 Prehliadky s odborným výkladom sa stali mnohokrát aj súčasťou oficiálneho 

programu zahraničných delegácií a boli realizované pre skupiny poslancov, pre členov 

vlád, alebo aj predstaviteľov významných štátnych úradov.  



74 
 

 V rámci sprievodného programu  bola v roku 2014 tiež umožnená  návšteva 

atraktívnych reprezentačných priestorov Bratislavského hradu  pre  viac ako 40 skupín 

návštevníkov.  

 

 

Prehliadky budovy Národnej rady SR v roku 2014 

 

 

 

Prehliadky budovy 

Národnej rady SR v 

roku 2014  

Štruktúra  

 

Počet  

návštevníkov  

Počet 

prehliadok  

Diskusie s 

poslancami  

Prehliadka 

hradu 

Základné školy  5 984 155 31 1 

Stredné školy a 

gymnáziá  

 

6 212 160 51 2 

Vysoké školy  696 26 16 

 

4 

Iné inštitúcie a 

združenia  

 

3 413 139 28 13 

Zahraniční návštevníci  

 

813 61 9 15 

Spolu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 118 541 135 35 
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4.4.1 Výstavy a ďalšie podujatia 

 

Jednou z aktivít, prostredníctvom ktorých komunikuje Národná rada Slovenskej 

republiky s občanmi, je organizovanie výstav v priestoroch na Západnej terase 

Bratislavského hradu. V roku 2014 spolupracoval Odbor komunikácie s médiami 

a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky pri príprave 16 výstav. 

Záujemcovia mali možnosť zoznámiť sa s dielami slovenských aj zahraničných umelcov, 

ako aj s prácami detských autorov v rámci rôznych celoslovenských výtvarných 

projektov. Priestor na prezentáciu dostali viaceré vzdelávacie, mimovládne a neziskové 

organizácie, ako aj zahraničné kultúrne inštitúcie, ktoré priblížili reálie krajín Európskej 

únie. Veľký úspech zaznamenala výstava fotografií Filipa Kuliseva, fotografa 

a cestovateľa, ktorý patrí medzi významné osobnosti mladšej generácie slovenských 

fotografov. Edukačno-preventívny charakter mala 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“. Už po 13-tykrát bola Národná rada Slovenskej republiky oficiálnym 

partnerom tohto projektu organizovaného Národným osvetovým centrom. Pri príležitosti 

70-teho výročia SNP sa uskutočnila výstava výtvarných diel priamych účastníkov 

protifašistického odboja. Priestor na prezentáciu ukážky krásy ľudových tradícií dostala 

aj naša staršia generácia vďaka aktivite Jednoty dôchodcov na Slovensku. V tomto roku 

sa vo výstavných priestoroch uskutočnil VIII. ročník ojedinelého slovenského projektu 

s názvom Identifikačný kód Slovenska. Jeho zámerom je dlhodobo prezentovať 

verejnosti umenie, ktoré je súčasťou kultúrneho bohatstva dnešného Slovenska. 

V mesiaci november sa vo výstavných priestoroch konala výstava fotografií, ktorá bola 

súčasťou už 24. ročníka bratislavského Mesiaca fotografie. Záver roka patril výstave 

fotografií víťazov World Press Photo z Ruska. 
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4.5 Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky  

V roku 2014 bolo Národnej rade SR, jej výborom, funkcionárom a Kancelárii NR 

SR doručených 20 petícií a 54 sťažností a iných podnetov občanov evidovaných 

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

komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. 

 

4.5.1. Petície 

Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky bolo v roku 2014 predložených 12 

petícií podporujúcich návrh na kandidáta na funkciu prezidenta. Všetkých 12 petícií na 

podporu kandidatúry splnili zákonom stanovené podmienky a predseda NR SR svojimi 

rozhodnutiami prijal návrhy na kandidátov na funkciu prezidenta nasledovných občanov 

SR: Mgr. Gyulu Bárdosa, Mgr. Jozefa Behýla, Ing. Andreja Kisku, JUDr. Jána 

Čarnogurského, prof. MUDr. Viliama Fischera, JUDr. Pavla Hrušovského, PhDr. Jána 

Jurištu, p. Stanislava Martinčka, prof. RNDr. Milana Melníka, Mgr. Heleny Mezenskej, 

JUDr. Radoslava Procházku a JUDr. Jozefa Šimka.  

Žiadna petícia doručená Kancelárii Národnej rady SR v roku 2014 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 národná rada. 

V ďalších doručených petíciách občania požadovali zmenu prístupu orgánov 

územnej samosprávy obcí k národným kultúrnym pamiatkam, zmenu zákona č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov, tiež zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení 

neskorších predpisov a zrušenie zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach 

týkajúcich sa významných investícií v znení neskorších predpisov.  

Občania vyzvali tiež k ponechaniu Rainerovej chaty vo Vysokých Tatrách 

terajšiemu nájomcovi a k súvisiacej zmene ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 278/1993 

Z. z o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zrušeniu tzv. Benešových 

dekrétov, ako aj k  povoleniu odstrelu premnoženej divej zveri.  

Národná rada SR prijala v niektorých prípadoch také znenia návrhov zákonov, 

prípadne pozmeňujúce návrhy poslancov k návrhom zákonov, ktoré viedli k úprave 

podmienok a riešeniam problémov v súlade s návrhmi občanov podporujúcich príslušnú 

petíciu svojím podpisom.  
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4.5.2. Sťažnosti a iné podnety  

Sťažnosti a podnety občanov sa týkali viacerých spoločenských oblastí. Významná 

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

ich možného porušovania zo strany orgánov verejnej správy, niekoľko občanov 

poukazovalo na údajné nevyhovujúce podmienky v ústavoch pre výkon väzby a ústavoch 

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

Zboru väzenskej a justičnej stráže. Občania vyjadrovali aj námietky voči činnosti orgánov 

činných v trestnom konaní, najmä organizačných útvarov a príslušníkov Policajného 

zboru, ďalej tiež voči rozhodnutiam súdov a konaniu konkrétnych exekútorov. 

 V sociálnej oblasti občania vyjadrovali najmä nesúhlas s výškou priznaných 

starobných a invalidných dôchodkov, ako aj s postupom úradov práce, sociálnych vecí 

a  rodiny. 

V oblasti zdravotníctva občania vyjadrovali nespokojnosť s kvalitou zdravotnej 

starostlivosti, ako i dostupnosťou zdravotných služieb.  

Viacerí občania vyjadrovali svoje pripomienky a námietky voči ustanoveniam 

niektorých zákonov, ako napr. zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 

Z. z. o cestnej premávke a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Niektorí občania poukazovali na potrebu novelizácie niektorých zákonov, 

najmä zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov a zákonov súvisiacich s odškodnením občanov ukrivdených 

minulými totalitnými režimami. Vyskytli sa aj námietky občanov smerujúce k uznaniu 

kandidatúr na úrad prezidenta Slovenskej republiky niektorých navrhnutých kandidátov, 

občania v nich požadovali opätovné preverenie platnosti záznamov a podpisov 

navrhovateľov.    

Časť sťažností smerovala k činnosti samosprávy a špecializovanej štátnej správy, 

kde občania poukazovali na nedostatočnú a nekvalitnú prácu niektorých starostov 

a obecných úradov, nedostatky v hospodárení s majetkom obcí a miest, svoju 

nespokojnosť vyjadrovali najmä v súvislosti s rozhodnutiami samosprávnych orgánov 

v  stavebných konaniach.   

Celkovo 17 sťažností bolo postúpených na ďalšie prešetrenie iným vecne 

príslušným orgánom a inštitúciám, 14 podnetov a sťažností bolo adresovaných, prípadne 

postúpených na vedomie alebo ďalšie riešenie niektorému z výborov NR SR podľa 

nasledujúcej tabuľky: 
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Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie 4 

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo 

a životné prostredie  

3 

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti 

a postavenie žien 

2 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti 2 

Výbor NR SR pre kultúru a médiá 2 

Ústavnoprávny výbor NR SR 1 

5. Organizačný rozvoj Kancelárie Národnej rady Slovenskej

republiky 

5.1 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 2014 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 
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útvarov, vzťahy medzi nimi a ich funkcionalita sa čiastočne zmenila. V Odbore 

informačných technológií sa 3 referáty transformovali na 2 oddelenia (Oddelenie 

informačných systémov a telekomunikácií a Oddelenie bezpečnosti a správy serverov 

pracovných staníc a periférií). V Odbore právnych služieb a verejného obstarávania 

vzniklo nové Oddelenie verejného obstarávania. V priebehu roka bolo prijatých do 

kancelárie 47 nových zamestnancov. S 30 zamestnancami bol skončený pracovnoprávny 

vzťah, alebo boli preradení do iných služobných úradov. V priebehu roka 2014 

Kancelária NR SR realizovala 5 výberových konaní na funkcie vedúcich štátnych 

zamestnancov a 9 výberov na prijatie štátneho zamestnanca do stálej štátnej služby.  

5.2 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 účelové zariadenie Kancelárie NR SR v 

Častej – Papierničke. V záujme upevňovania vzťahov medzi zamestnancami a 
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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 viacerých 

športových disciplínach. V roku 2014 sa v Častej – Papierničke uskutočnil už jeho XVII. 

ročník a zúčastnilo sa ho 179 zamestnancov Kancelárie NR SR.  

Účelové zariadenie Častá – Papiernička poskytovalo služby najmä pre podujatia, 

ktoré organizovali parlamentné výbory a kluby. Kancelária NR SR poskytla svoje 

zariadenie aj iným štátnym inštitúciám na organizovanie svojich podujatí. 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 14. ročník sa 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“.  Okrem spomenutých pobytov zariadenie 

využil i Športový klub telesne postihnutých športovcov a Spoločnosť na pomoc osobám 

s autizmom. Kancelária NR SR spravuje aj bungalovy v Tatranskej Javorine, ktoré slúžia 

predovšetkým pre účely štátnej reprezentácie. 

 

5.3 Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 

podporujúce kvalitu práce poslancov 

 

5.3.1 Oblasť legislatívy a aproximácie práva 

Odbor legislatívy a aproximácie práva ako samostatný organizačný útvar 

Kancelárie Národnej rady SR aj v roku 2014 plnil významné úlohy zabezpečujúce 

odbornú a organizačno-technickú podporu kvality práce poslancov.  

Hlavnými činnosťami, ktoré Odbor legislatívy a aproximácie práva vykonával, 

bolo  najmä posudzovanie všetkých návrhov zákonov, ktoré boli predložené do Národnej 

rady SR, z hľadiska splnenia formálnych a obsahových náležitostí stanovených v § 68 a 

69 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej 

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

schválené do druhého čítania, vypracúvali štátni zamestnanci odboru podrobné odborné 

stanoviská, obsahujúce predovšetkým posúdenie ich súladu s Ústavou Slovenskej 

republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov 

(č.  19/1997 Z. z.), medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná 

a ich zlučiteľnosti s právom Európskej únie. V prípade zistenia legislatívno-technických 

a formálnych nedostatkov, príp. vnútorných rozporov v úprave či protichodnosti s inou 

právnou úpravou, zároveň navrhovali aj ich odstránenie konkrétnymi návrhmi 

a upozorňovali aj na možné systémové a aplikačné problémy, čím sa v značnej miere 
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podieľali na dopracovaní a skvalitnení znenia niektorých návrhov zákonov, napr. 

o podmienkach výkonu volebného práva, o volebnej kampani, o ochrane osobných 

údajov, o ochrane spotrebiteľa, o bankách, o výbušninách, o vodách. 

Štátni zamestnanci Odboru legislatívy a aproximácie práva, okrem 

vypracovávania stanovísk k návrhom zákonov, poskytovali aj kvalifikovanú pomoc 

poslancom a výborom pri vypracovávaní alebo legislatívno-právnej úprave konkrétnych 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k predloženým návrhom zákonov, poskytovali 

súčinnosť gestorským výborom pri príprave spoločných správ, 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 a zabezpečovali ich uverejnenie v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky. Taktiež sa spolupodieľali na spracovaní 8-mich úplných 

znení zákonov zaslaných predsedom Národnej rady SR na vyhlásenie do Zbierky 

zákonov SR.  

V rámci ďalšej činnosti vypracoval Odbor legislatívy a aproximácie práva v roku 

2014 12 návrhov stanovísk ku 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.  

Štátni zamestnanci Odboru legislatívy a aproximácie práva ďalej vypracovali 

viaceré odborné podklady pre potreby vedenia Národnej rady SR, spolupracovali s inými 

odbornými útvarmi Kancelárie Národnej rady SR a poskytovali im právne konzultácie, 

napr. pri poskytovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pri 

vydávaní interných predpisov a zúčastňovali sa na zabezpečovaní odbornej náplne 

programu pre viaceré zahraničné návštevy uskutočnené v rámci medzinárodnej 

spolupráce.  

 

5.3.2 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, 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. 
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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. 

 

5.3.2.1 Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania 

- v roku 2014 spracovalo 272 materiálov, z toho 7 informačných dokumentov, 187 

materiálov iniciovalo Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu 

(ECPRD) a zahraničné inštitúcie a 52 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 2014 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 a Libanonu; 

-  rozvíjalo tradičnú a veľmi užitočnú spoluprácu 70-tich komôr 46-tich 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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- organizovalo a zabezpečovalo odbornú náplň programu stáže študentov vysokých škôl 

v Kancelárii NR SR, pričom stáž absolvovalo v ročníku 2013/14 33 stážistov 

a v ročníku 2014/15 až 40 stážistov na rozličných pracoviskách v rámci kancelárie. 

 

 

 

V rámci vlastnej publikačnej činnosti pripravilo Oddelenie parlamentného 

výskumu a vzdelávania publikáciu Zápisnice Klubu slovenských poslancov I (1918 – 

1919),  ktorá je spracovaním zápisníc počiatočnej etapy existencie Klubu z archívneho 

fondu NR SR. Klub slovenských poslancov v tomto pohnutom období je významnou 

súčasťou slovenskej parlamentnej histórie.  

 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 „Úlohy a kompetencie legislatívnych odborov parlamentov“ za účasti 

odborníkov z 9 krajín Európy a USA, vrátane zástupcov verejného sektora.  

Na základe podpory Národného demokratického inštitútu (NDI) pokračoval 

projekt budovania parlamentných výskumných služieb parlamentu Macedónska, Srbska, 

Albánska a Libanonu, ktorí prevzali ako optimálny model typ informačných, 

dokumentačných a vzdelávacích služieb slovenského a českého parlamentu. V súvislosti 

s ambíciou vstupu niektorých z týchto krajín do EÚ sa podieľali i na poradenskej činnosti 

pri príprave týchto krajín na nové úlohy v oblasti legislatívneho procesu a aproximácie 

práva.  
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V rámci programu oficiálnej rozvojovej zahraničnej pomoci Slovenskej republiky 

sa Parlamentný inštitút podieľal na spolupráci s ďalšími krajinami Západného Balkánu 

organizovaním krátkodobých odborných stáží pre expertov z týchto krajín, pričom 

spolupracoval aj s organizáciami tretieho sektora (napr. Pontis).  
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 5.3.2.2 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 2014 obsahoval 73. 979 monografií, knižný prírastok bol 

2 668 titulov. Knižnica spracovala 860 titulov domácich a zahraničných periodík, 

databázy na nosičoch CD-ROM a DVD. Do špecializovaného fondu boli doplnené 

Zbierky zákonov a parlamentné dokumenty. V Študovni dokumentov práva a EÚ, 

v Spoločenskovednej študovni a v Študovni periodickej literatúry bolo zrealizovaných 

27. 542 výpožičiek, spracovaných 79 rešerší a poskytnutých 9. 183 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 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 V4 Plus a Partnerské knižnice Národnej rady 

SR. V rámci projektu Partnerské knižnice NR SR navštívili zástupcovia Parlamentnej 

knižnice 12 partnerských knižníc v regiónoch Slovenska. 

Knižnicu v priebehu roka 2014 navštívilo 9 zahraničných delegácií. Knižnica sa 

aktívne zapojila aj do projektu spolupráce s balkánskymi krajinami a pomohla pri 

zriaďovaní a poskytovaní knižničných služieb parlamentných knižníc v Macedónsku, 

Kosove, Čiernej Hore a Libanone. 

 

5.3.2.3 Oddelenie Parlamentný archív zhromažďuje a ukladá prevzaté materiály 

zo všetkých útvarov Národnej rady SR 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 
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rozpravy v stenografických záznamoch zo schôdzí NR SR, v menšej miere sa vyhľadáva 

spisová dokumentácia z produkcie útvarov a projektová technická dokumentácia stavieb. 

V roku 2014 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 archív pôsobil podporne na prácu archivárov 

v Macedónskej republike - odborne školil a oboznamoval vyslanú zamestnankyňu 

o systéme chodu archívu a registratúrneho strediska.  

Archív zabezpečoval a dohliadal aj na technickú stránku prípravy vyraďovacieho 

konania (skartácie) na útvaroch Kancelárie NR SR a tiež aj tých útvarov, ktoré 

neodovzdávajú svoje dokumenty do archívu. V uplynulom roku Ministerstvo vnútra SR 

schválilo vyradenie 49 navrhovaných položiek materiálov pochádzajúcich z činnosti 

Kancelárie NR SR z rokov 1994 – 1998 a rokov 2007 – 2008. 

V máji 2014 sa konali v Prešove archívne dni, ktoré pre slovenských aj 

zahraničných archivárov organizovala Slovenská spoločnosť archivárov, ktorej je archív 

členom. Zúčastnili sa jej zástupcovia archívu spolu s riaditeľom Parlamentného inštitútu. 

Na konferencii rezonovali aktuálne problémy a situácia v slovenskom archívnictve. 
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V kontakte so zahraničím poskytoval archív odpovede na odborné archívne otázky 

z parlamentnej oblasti posielané z ECPRD (Európske centrum pre výskum 

a dokumentáciu) a ICA (Medzinárodná rada archívov). Archív navštívili delegácie 

z balkánskych parlamentov a Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.  

V októbri sa na pozvanie nórskeho parlamentu zúčastnila vedúca oddelenia výročnej 

členskej schôdze ICA zameranej aj na pripomienku 200. výročia vzniku nórskej ústavy, 

ktorá sa konala v parlamente v Oslo. Okrem toho sa v septembri zúčastnila konania 

redakčnej rady Parlamentných knižníc v Prahe k ďalšiemu postupu spolupráce pri tvorbe 

Spoločnej československej digitálnej knižnice, kde je parlamentný archív spoluriešiteľ. 

Zástupcovia archívu sa zúčastnili aj na konferencii o digitálnych dokumentoch v Prahe, 

kde sa dozvedeli o súčasnej situácii v oblasti tvorby a ukladania dokumentov v digitálnej 

podobe. 

Záverom roka 2014 archív riešil problémy, ktoré sa objavili pri vnútornej kontrole  

v evidencii došlých a odoslaných záznamov, riešením bolo vydanie dodatku k 

Registratúrnemu poriadku, ktorým sa predpokladá odstránenie zistených nedostatkov. 

V roku 2014 Parlamentný archív dohliadal na prácu 3 stážistov a vybavil spolu 99 

žiadostí o materiály. Do registratúrneho strediska bolo z 18-tich útvarov prevzatých 190 

balíkov (zo IV., V. a čiastočne aj VI. volebného obdobia ) a boli vyhotovené vyhľadávacie 

pomôcky ku odovzdaným  materiálom. Do archívu bolo z registratúrneho strediska 

odovzdaných 350 bežných metrov materiálov z III. a IV. volebného obdobia (roky 2002 

– 2010). V archíve sa vyskartovalo zatiaľ 45 bežných metrov spisových materiálov z II. 

volebného obdobia, z ktorého vzniklo 85 krabíc archívneho materiálu určeného na trvalú 

úschovu. V archíve projektovej dokumentácie bolo prevzatých a spracovaných 167 

balíkov projektovej dokumentácie. 

 

 

6. Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky 
 

Kancelária NR SR v roku 2014 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 pozornosť bola venovaná 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 2014 sa na zabezpečenie programu vynaložili 

finančné prostriedky v objeme 28 052 tis. €. 
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6.1 Rozpočtové príjmy 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 boli 

rozpočtové príjmy pre rozpočtovú kapitolu Kancelárie NR SR určené  vo výške 1 280 tis. 

€. 

 K 31. decembru 2014 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 449 tis. €, t. j. 

113,2 % schváleného rozpočtu.  

 

6.2 Rozpočtové výdavky  

Rozpočet výdavkov na rok 2014 rozpočtovej kapitoly Kancelárie NR SR bol 

schválený na program „Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu“ vo výške 26 

460 tis. €. Siedmimi rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR bol upravený na 

28 212 tis. €, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 28 052 tis. €, t. j. 99,4 % 

upraveného rozpočtu.  

 

Rozpočtové  výdavky  na rok  2014  ( v tis. €) 

Ukazovateľ 

         Rozpočet 

Čerpanie k 

31.12.2014 

Plnenie 

uprav. 

rozpočtu 

v % 

Index 

2014/2013 schválený upravený 

 

Bežné výdavky 

 

23 128 

 

23 355 

 

23 473 

 

100,5 

 

100,5 

01  Všeobecné verejné služby 23 128 23 355 23 473 100,5 100,5 

01.1.1  Výdavky verejnej správy  23 128 23 355 23 473 100,5 100,5 

01.1.1.1  Kancelária NR SR  11 309 11 666 11 792 101,1 100,8 

01.1.1.5  Kancelária NR SR – poslanci  11 819 11 689 11 681  99,9 100,3 

Kapitálové výdavky    3  332  4 857  4 579 94,3 217,2 

01  Všeobecné verejné služby 332 616 616 100,0 207,4 

01.1.1  Výdavky verejnej správy 332 616 616 100,0 207,4 

01.1.1.1  Kancelária NR SR 332 616 616 100,0 207,4 

08  Rekreácia, kultúra a 

náboženstvo 

3 000 4 241 3 963 93,4 218,8 

08.2.0  Kultúrne služby 3 000 4 241 3 963 93,4 218,8 

08.2.0.7  Pamiatková starostlivosť 3 000 4 241 3 963 93,4 218,8 

Výdavky spolu 26 460 28 212 28 052 99,4 110,2 
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Bežné výdavky na rok 2014 boli schválené vo výške 23 128 tis. € a upravené na 

23 355 tis. €. Čerpanie výdavkov v roku 2014 dosiahlo výšku 23 473 tis. €, t. j. 100,5 % 

upraveného rozpočtu. 

Vyššie percento plnenia rozpočtu bežných výdavkov ovplyvnilo 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.   

Na celkovom čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom roku sa podieľala 

kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 50,8 

%, kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14,2 %. V kategórii 630 - 

Tovary a  služby predstavovali podiel na čerpaní výdavkov 34,2 %. 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 odstupné, odchodné a nemocenské dávky 

zamestnancom vo výške 0,8 %.  

Kapitálové výdavky na rok 2014 boli schválené vo výške 3 332 tis. € a upravené 

na 4 857 tis. €. V roku 2014 dosiahli výšku 4 579 tis. €, t. j. 94,3,0% 

upraveného rozpočtu a použité boli predovšetkým na zabezpečenie rekonštrukcie 

budov, čo predstavuje z celkových vykazovaných výdavkov 78,7 % a s tým súvisiacu 

projektovú dokumentáciu vo výške 9,0 % výdavkov. Na celkovom čerpaní kapitálových 

výdavkov sa podieľala modernizácia výpočtovej techniky (11,0 %), nákup 

prevádzkových strojov a  prístrojov (1,2 %) a softvérov (0,1 %).   

Kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budov boli použité predovšetkým 

na realizáciu rekonštrukčných prác objektov v areáli Národnej kultúrnej pamiatky -  

Bratislavského hradu.  

        

6.3 Zamestnanosť   

 

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

vyrovnania za rozpočtovú kapitolu Kancelária Národnej rady SR k 31. decembru 2014 

bolo nasledovné:  

Poslanci Národnej rady SR   

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €  6 377 

z toho:  

- mzdy, platy  3 616 

- OOV  2 761 

Priemerný evidenčný počet poslancov (osoby)  150 

Priemerná mesačná mzda poslanca v €  2 009 
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Zamestnanci Kancelárie Národnej rady SR  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €  5 556 

z toho:  

- mzdy, platy  5 542 

- OOV  14 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)  348 

Priemerná mesačná mzda v €  1 327 

 

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania vo výške 11 753 tis. €, upravený na 11 956 tis. €, bol v roku 2014 

čerpaný vo výške 11 933 tis. €, t. j. 99,8% upraveného rozpočtu.  

Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy vo výške 8 969 tis. €, upraveného na 9 

177 tis. €, sa čerpalo 9 158 tis. €, t. j. 99,8% upraveného rozpočtu. Poslancom Národnej 

rady SR sa vyplatilo 3 616 tis. € a zamestnancom Kancelárie NR SR sa vyplatilo 5 542 

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 2014 boli Kanceláriou NR SR dodržané a splnené.  

 

 

 

 


