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Slovo na úvod

Parlamentný rok 2016 bol rozmanitý a poznačený 
viacerými významnými udalosťami na pôde Národnej rady SR. 
Občania na jeho úvode rozhodli o novom zložení parlamentu 
a v parlamentných laviciach sa tak vystriedali mnohé tváre. Rok 
2016 bol aj rokom „upratovania v parlamente“. Nový rokovací 
poriadok nastolil moderné pravidlá fungovania schôdzí 
parlamentu, ktoré sú vzorom aj pre iné krajiny v Európskej únii. V 
polovici roka sa Slovensko zhostilo  polročného predsedníctva v 
Rade Európskej únie (SK PRES). Na dennodennej báze tak 
manažovalo jednu z troch hlavných inštitúcií EÚ – Radu 
zastupujúcu 28 členských štátov. V praxi to znamenalo 
formovanie európskej legislatívy od pracovnej, až po ministerskú 
ú r o v e ň  z  p o z í c i e  p r e d s e d u  R a d y  a  n e g o c i á c i e 
s inými inštitúciami EÚ, najmä Európskou komisiou 
a Európskym parlamentom. Každé predsedníctvo v Rade EÚ 
obsahuje okrem exekutívnej úrovne aj parlamentnú dimenziu 

spočívajúcu v stretnutiach predstaviteľov národných parlamentov 28 členských štátov EÚ, 
Európskeho parlamentu, ako aj zákonodarných zborov kandidátskych a partnerských krajín EÚ. V 
rámci parlamentnej dimenzie SK PRES Národná rada Slovenskej republiky organizovala sedem 
medziparlamentných konferencií a stretnutí na najvyššej úrovni. Na rôznych rokovaniach sa na 
pôde parlamentu vystriedalo viac ako 1000 zástupcov európskych parlamentov.   

Na jeseň sa konal aj významný mimoriadny Neformálny samit predsedov parlamentov 
krajín EÚ. Bratislavský parlamentný samit, niesol motto „Spoznajme sa lepšie“. Naozaj som bol 
rád, že túto iniciatívu podporili aj moji kolegovia z národných parlamentov, pretože si myslím, že je 
veľmi dôležité jasne pomenovať oblasti, ktoré dokážu všetkým národom a štátom pomôcť v rámci 
spoločného postupu v takých oblastiach, ako je napríklad voľný pohyb osôb alebo otázka 
bezpečnosti. Po dvanástich rokoch členstva v EÚ, ktoré Slovenskej republike priniesli veľké 
množstvo benefitov, mala naša krajina výnimočnú príležitosť aktívne prispieť k formovaniu 
európskych rozhodnutí, a to práve v čase, keď Únia čelila viacerým bezprecedentným výzvam, a to 
ako vo svojom vnútri, tak aj v susedstve. Okrem iných práve parlamentná sféra vytvorila mnoho 
platforiem pre spoluprácu, podnetné diskusie a výmenu dobrých praktík medzi predstaviteľmi 
zákonodarných zborov. Prinieslo to osobitý prospech a prispelo k diskusii o ďalších perspektívach 
spoločného európskeho projektu. K úspešnej reprezentácií parlamentu v rámci parlamentnej 
dimenzie SK PRES prispeli aj sprístupnené zrekonštruované priestory hradu a otvorenie 
Barokovej záhrady na Bratislavskom hrade.  Rekonštrukcia uviedla hradný palác a celý areál do 
podoby, ktorá  nadväzuje na poslednú barokovú etapu pred veľkým požiarom, ktorý v roku 1811 
hrad poškodil. Pri rekonštrukcii sa chodili architekti inšpirovať do Viedne. Verejnosť má zatiaľ 
prístupných 80 % hradného paláca. 

Koniec roka 2016 bol naozaj výnimočný aj preto, že sme skúšobne odštartovali Vianočné 
trhy na hrade, ktoré mali nezameniteľnú atmosféru a naozaj jedinečne ukončili náš parlamentný 
rok 2016. Miesto akým je Bratislavský hrad a jeho nádvoria bolo treba otvoriť pre všetkých. 
Jedinečná je práve kombinácia modernej budovy Národnej rady Slovenskej republiky a historickej 
budovy Bratislavského hradu. Obe sú pre občanov Slovenskej republiky veľmi významné, pretože 
sú symbolom našej slávnej minulosti a dynamickej súčasnosti. Som rád, keď veci a miesta ožívajú, 
a keď získavajú nový rozmer. Preto sme sa rozhodli prinavrátiť hradnému vrchu  atmosféru, kde sa 
ľudia môžu stretávať, pozhovárať a zažiť spolu niečo pekné.

Dovoľte mi však zhodnotiť a pozrieť sa aj to, čo nás čaká v roku 2017, a na čo sa už teraz 
pripravujeme. Rok 2107 bude významný z viacerých hľadísk. Pre nás Slovákov bude nesmierne 
dôležitý prvý september, kedy si pripomenieme 25 rokov od chvíle, kedy naši volení zástupcovia 
prijali Ústavu Slovenskej republiky, ako základ demokratického a nezávislého národného štátu 
Slovákov.  
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Rok 2017 bude naozaj významným rokom z pohľadu parlamentarizmu, nielen pre Národnú 
radu SR, ale aj pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Uplynie 200 rokov od narodenia  
prvého predsedu Slovenskej národnej rady, velikána Jozefa Miloslava Hurbana. Bude to pre nás 
príležitosť, kedy si ho s úctou a pokorou pripomenieme na pôde slovenského zákonodarného 
zboru,  v Národnej rade SR. Jeho životné krédo „Sláva národa hodná je obetí“ nás sprevádza každý 
deň, ktorý venujeme práci pre slovenských občanov práve v priestoroch Národnej rady.  

Hurbanovská duchovná niť, jeho životný odkaz a mohyla jeho bytia sa vinie cez 200 rokov 
slovenského národného života. Hurban bol spoluautor myšlienky spisovnej slovenčiny. 
Národného jazyka, ktorý zjednotil Slovákov naprieč celou krajinou, vymazal náboženské, ale aj 
sociálne  rozdiely a umožnil nášmu ľudu zaradiť sa medzi svojbytné moderné národy Európy. 

Piliere Hurbanovho myslenia a cítenia – kresťanské, národné i sociálne hodnoty, ale tiež 
hodnoty slovanskej a širšej európskej vzájomnosti sú veľmi aktuálne aj dnes. Podpora týchto 
hodnôt, ich povýšenie nad materialistický princíp, nad hrabivosť a osobné výhody, sú v súčasnosti 
čoraz naliehavejšie. Hurbanova renesančná, všestranná a vznešená osobnosť by sa za ne celou 
svojou dušou dozaista zasadzovala i dnes. Jozef Miloslav by nás perom, slovom a azda aj mečom 
upozorňoval na to, že vždy musí víťaziť pravda, morálka a vzájomná úcta. Dovoľte mi, aby som 
návratom do minulosti, ale naozaj tak aktuálnym návratom k prvému predsedovi Slovenskej 
národnej rady, ukončil úvodné slovo Výročnej správy za rok 2016, pretože jeho myšlienky 
nezostarli ani za 200 rokov a sú viac ako aktuálne a inšpiratívne aj v dnešnej dobe.

� � � � � � �

                                                Andrej Danko 
� � � � � predseda Národnej rady Slovenskej republiky 



VI. volebné obdobie Národnej rady SR skončilo v roku 2016 dňom volieb do Národnej 
rady SR 5. marca 2016.

Prehľad o počte členov poslaneckých klubov VI. volebného obdobia Národnej rady 
Slovenskej republiky – začiatok po ustanovujúcej schôdzi 4. apríla 2012 a koniec 
k 5. marcu 2016

K 1. januáru 2016 po zániku mandátu poslankyne Národnej rady SR Viery Tomanovej 
(SMER–SD), vzdaním sa 31. decembra 2015, bol počet poslancov Národnej rady SR 149 a po 
zániku mandátu poslankyne Národnej rady SR Anny Vittekovej (SMER–SD), vzdaním sa 29. 
januára 2016, bol počet poslancov Národnej rady SR 148. Do konca VI. volebného obdobia 
Národnej rady SR 5. marca 2016 zostal počet poslancov 148.

V roku 2016 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini vyhlásil nastúpenie náhradníkov na 
zaniknuté a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady SR a do konca 
VI. volebného obdobia nebola zvolaná schôdza Národnej rady SR, na ktorej by mohli náhradníci 
Antonín Cicoň a Slavomír Drozd zložiť Ústavou SR predpísaný sľub poslanca a začať vykonávať 
mandát poslanca.

 

Klub 
Stav po 4. 4. 2012 Stav k 5. 3. 2016 

Predseda Počet Predseda Počet 

 

Jana 

Laššáková 
83 

Jana 

Laššáková 
81 

Klub poslancov NR SR za KDH 
Pavol 

Hrušovský 
16 Pavol Abrhan 16 

 

Jozef 

Viskupič 
16 

Richard 

Vašečka  
12 

 

László 

Sólymos  
13 

László 

Sólymos 
14 

 
Ľudovít Kaník 11   0 

Klub poslancov NR SR za SaS  Juraj Miškov 11   0 

Poslanci, ktorí neboli členmi 

poslaneckého klubu 
- 0 - 25 

Klub poslancov NR SR
za SMER – SD

Klub poslancov NR SR
za OĽANO

Klub poslancov NR SR
za MOST – HÍD

Klub poslancov NR SR
za SDKÚ – DS

1   Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky
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1.1 Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky

 Na základe výsledkov volieb do Národnej rady SR, konaných 5. marca 2016, je zloženie 
Národnej rady Slovenskej republiky v VII. volebnom období takéto:

Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky  v VII. volebnom období

Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR 23. marca 2016 bol za predsedu Národnej rady 
SR zvolený Andrej Danko a za podpredsedov Národnej rady SR boli zvolení Béla Bugár, Martin 
Glváč, Andrej Hrnčiar a Lucia Ďuriš Nicholsonová.  

Zmeny v poslaneckom  zbore v priebehu  ustanovujúcej  schôdze  Národnej rady SR 
23. marca 2016 a po ustanovujúcej schôdzi:

ź Na zaniknuté mandáty poslancov Andreja Medveckého a Richarda Sulíka, ktorí sa vzdali 
mandátu poslanca Národnej rady SR ešte pred konaním ustanovujúcej schôdze, nastúpili 
náhradníci Milan Mazurek (ĽS Naše Slovensko) a Jana Cigániková (SaS) a sľub 
poslanca zložili na ustanovujúcej schôdzi.

ź Na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady SR Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, 
Miroslava Lajčáka, Petra Kažimíra, Mareka Maďariča, Petra Žigu, Jána Richtera, Viktora 
Stromčeka, Igora Federiča, Mariána Saloňa, Moniky Jankovskej, Vojtecha Ferencza, 
Branislava Ondruša, Erika Tomáša, Denisy Sakovej, Jána Počiatka, Ľubomíra Vážneho, 
Ľubomíra Jahnátka, Rudolfa Urbanoviča, Ivana Švejnu a Árpáda Érseka, ktorí boli 
členmi vlády Slovenskej republiky, vedúcim Úradu vlády SR a štátnymi tajomníkmi 
ministerstiev Slovenskej republiky, nastúpili náhradníci: za stranu SMER–SD Jozef 
Buček, Emil Ďurovčík, Pavol Goga, Ján Kvorka, Mária Janíková, Peter Šuca, Michal 
Bagačka, Augustín Hambálek, Peter Náhlik, Oľga Nachtmannová, Marián Kéry, Mikuláš 
Krajkovič, Milan Panáček, Vladimír Baláž, Jozef Ježík, Martin Nemky, Milan Mojš, 
Ladislav Andreánsky, za stranu SNS Tibor Jančula, za stranu MOST–HÍD Gabriel 
Csicsai a Edita Pfundtner. Sľub poslanca zložili na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady 
SR 23. marca 2016.

ź Po ustanovujúcej schôdzi a vymenovaní novej vlády Slovenskej republiky mandáty 
poslancov - znovuvymenovaných členov vlády - sa naďalej neuplatňujú a na 
neuplatňované mandáty novovymenovaných členovvlády Petra Pellegriniho,Lucie 
Ž i tňanske j  a  Lász lóa  Só lymosa  nas túp i l i  pos l anec  Mart in  Nemky
(SMER–SD) a náhradníci Péter Vörös (MOST–HÍD) a Irén Sárközy (MOST–HÍD), 
ktorí zložili sľub poslanca na 2. schôdzi Národnej rady SR 18. apríla 2016. Mandát 

Politický 

subjekt 

Výsledky volieb v 

% 

Počet poslancov v NR 

SR 

Podiel v NR SR 

v % 

SMER–SD 28,28 49 32,67 

SaS 12,10  21 14,00 

OĽANO 11,02 19 12,67 

SNS 8,64 15 10,00 

ĽS Naše 

Slovensko 
8,04 14 9,33 

SME RODINA 6,62 11 7,33 

MOST–HÍD 6,50 11 7,33 

SIEŤ 5,60 10 6,67 

 Spolu - 150 - 

 



 poslanca Národnej rady SR si uplatnili Ján Počiatek, Ľubomír Vážny a Ľubomír 
Jahnátek za SMER-SD, ktorí neboli znovuvymenovaní za členov vlády Slovenskej 
republiky, mandát poslanca zanikol ich náhradníkom Milanovi Mojšovi a Ladislavovi 
Andreánskemu, poslanec Martin Nemky (SMER–SD) nastúpil na neuplatňovaný mandát 
Petra Pellegriniho.

· Poslanec Ján Počiatek sa 11. apríla 2016 vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR, na 
z a n i k n u t ý  m a n d á t  n a s t ú p i l  1 3 .  a p r í l a  2 0 1 6  p o s l a n e c  J o z e f  B u č e k
(SMER–SD) a na neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil náhradník Milan Mojš 
(SMER–SD), ktorý sľub poslanca zložil 18. apríla 2016 na 2. schôdzi Národnej rady SR. 

· Poslancovi Ondrejovi Binderovi zanikol mandát poslanca Národnej rady SR úmrtím 13. 
mája 2016. Na zaniknutý mandát poslanca nastúpil náhradník Ján Mora (ĽS Naše 
Slovensko) a sľub poslanca zložil na 3. schôdzi Národnej rady SR 18. mája 2016. 

· Mandát poslanca Národnej rady SR si uplatnil Erik Tomáš (SMER–SD)
18. augusta 2016 po odvolaní z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Mandát poslanca zanikol jeho náhradníkovi Vladimírovi Balážovi.

· Poslancovi Gabrielovi Csicsaiovi, ktorý nastúpil ako náhradník na ustanovujúcej schôdzi 
na neuplatňovaný mandát poslanca, zanikol mandát poslanca vymenovaním za štátneho 
tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňom 8. septembra 2016. 
Na neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil náhradník Peter Antal (MOST–HÍD) a sľub 
poslanca zložil na 9. schôdzi Národnej rady SR 8. septembra 2016.  

· Poslanec Daniel Lipšic sa 30. septembra 2016 vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR. 
Na zaniknutý mandát poslanca nastúpil 3. októbra 2016 náhradník Ján Marosz 
(OĽANO) a  sľub  pos lanca  z lož i l  na  10 .  schôdzi  Národnej  rady  SR
11. októbra 2016.

· Mandát poslanca Národnej rady SR Pavla Pavlisa sa stal neuplatňovaný po jeho 
vymenovaní za predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR dňom 1. 
októbra 2016. Na neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil 3. októbra 2016 náhradník 
Vladimír Baláž (SMER–SD) a sľub poslanca zložil na 10. schôdzi Národnej rady SR 
11. októbra 2016.  

·  Poslanec Radoslav Procházka sa 31. októbra 2016 vzdal mandátu poslanca Národnej rady 
SR. Na zaniknutý mandát poslanca nastúpila 14. novembra 2016 náhradníčka Zuzana 
Zimenová (SIEŤ) a sľub poslankyne zložila na 11. schôdzi Národnej rady SR 
22. novembra 2016.

·  Poslankyni Oľge Nachtmannovej, ktorá nastúpila ako náhradníčka na ustanovujúcej 
schôdzi na neuplatňovaný mandát poslanca, zanikol mandát poslankyne jej 
vymenovaním za štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
dňom 18. novembra 2016. Na neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil 21. novembra 
2016 náhradník Ladislav Andreánsky (SMER–SD) a sľub poslanca zložil na 11. schôdzi 
Národnej rady SR 22. novembra 2016.
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1.1.1 Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR 23. marca 2016 bolo utvorených 
7 poslaneckých klubov Národnej rady SR. Poslanci, ktorí kandidovali za stranu SIEŤ nevytvorili 
klub poslancov a poslanec Zsolt Simon, ktorý kandidoval za stranu MOST–HÍD, sa nestal členom 
klubu poslancov, takže 11 poslancov pôsobilo od ustanovujúcej schôdze mimo poslaneckého 
klubu.   

7. júna 2016 – prestali byť členmi Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie
SME RODINA poslanci Rastislav Holúbek, Peter Marček a Martina Šimkovičová.

18. augusta 2016 – sa stali členmi Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu MOST–HÍD 
poslanci Andrej Hrnčiar, Eduard Adamčík, Katarína Cséfalvayová, Martin Fedor a Igor Janckulík, 
ktorí kandidovali za stranu SIEŤ a neboli členmi klubu poslancov.    

Predsedníčkou Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita sa 
11. apríla 2016 stala poslankyňa Natália Blahová.

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

  Prehľad o počte členov poslaneckých klubov   

1.1.2 Výbory Národnej rady Slovenskej republiky

Na ustanovujúcej schôdzi bolo zriadených 19 výborov Národnej rady SR.

Vymenovaním Gabriela Csicsaia za štátneho tajomníka mu zanikla funkcia predsedu 
Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Poslanec Peter Antal 
(MOST–HÍD) bol zvolený za predsedu Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné 
prostredie na 9. schôdzi Národnej rady SR 8. septembra 2016.  

Vzdaním sa mandátu poslanca 30. septembra 2016 zanikla Danielovi Lipšicovi i funkcia 
predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Slovenskej 
informačnej služby. Poslanec Gábor Grendel (OĽANO) bol zvolený za  predsedu Osobitného 
kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby na 
10. schôdzi Národnej rady SR 12. októbra 2016.  

Ostatné zmeny vo výboroch Národnej rady SR boli spojené so zmenami v poslaneckom zbore.

  
Klub

Stav k  23. 3 2016 Stav k 31. 12. 2016

 Predseda  Počet  Predseda  Počet

 Klub poslancov NR SR za SMER – SD  Martin Glváč 49  Martin Glváč 49

 Klub poslancov NR SR za SaS  Martin Poliačik 21  Natália Bláhová 21

 Klub poslancov NR SR za OĽANO  Richard Vašečka 19  Richard Vašečka 19

 Klub poslancov NR SR za SNS  Tibor Bernaťák 15  Tibor Bernaťák 15

Klub poslancov NR SR 
za ĽS Naše Slovensko

Marian Kotleba 14  Marian Kotleba 14

Klub poslancov NR SR 
za SME RODINA Boris Kollár 11 Boris Kollár 8

 Klub poslancov NR SR za MOST – HÍD  Gábor Gál 10  Gábor Gál  10

 Poslanci NR SR ktorí nie sú členmi 
 poslaneckého klubu

– 11 – 9



1.2 Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

Na konci VI. volebného obdobia v roku 2016 sa konala jedna schôdza Národnej rady SR 
(61. schôdza), ktorá trvala 2 kalendárne dni. Predmetom rokovania bolo uznesenie k riešeniu 
krízovej situácie v školstve a k prijatiu opatrení na dlhodobé a udržateľné zlepšenie školstva 
a uznesenie k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných 
sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia.

V novom VII. volebnom období do konca roka 2016 bolo zvolaných 11 schôdzí Národnej 
rady SR, ktoré trvali spolu 57 kalendárnych dní. Ustanovujúca schôdza sa konala 23. marca 2016, 
na ktorej 148 novozvolených poslancov zložilo ústavou predpísaný sľub. Na 2. schôdzi Národnej 
rady SR predseda vlády SR Robert Fico predložil Národnej rade SR Programové vyhlásenie vlády 
SR so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde SR, za ktoré zahlasovalo 79 poslancov zo 
142 prítomných poslancov. Proti hlasovalo 61 poslancov a hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Na 
tejto schôdzi so svojím prejavom vystúpil aj prezident SR Andrej Kiska.

Výbor Predseda

Mandátový a imunitný výbor NR SR Richard Raši (SMER–SD)

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Martin Poliačik (SaS) 

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 Ladislav Kamenický 

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová (SaS)

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo 
a životné prostredie Peter Antal (MOST–HÍD)

Výbor NR SR pre verejnú správu 
a regionálny rozvoj Boris Kollár (SME RODINA)

 Výbor NR SR pre sociálne veci  Alena Bašistová (SIEŤ)

Výbor NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS)

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS)

Zahraničný výbor NR SR František Šebej (MOST–HÍD)

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, 
mládež a šport Ľubomír Petrák (SMER–SD)

Výbor NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (SMER–SD) 

Výbor NR SR pre ľudské práva 
a národnostné menšiny Erika Jurinová (OĽANO)

Osobitný kontrolný výbor NR SR 
na kontrolu činnosti NBÚ Ľubomír Galko (SaS)

Osobitný kontrolný výbor NR SR 
na kontrolu činnosti SIS

Gábor Grendel (OĽANO)

Osobitný kontrolný výbor NR SR 
na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Richard Vašečka (OĽANO)

Výbor NR SR na preskúmavanie 
rozhodnutí NBÚ Milan Krajniak (SME 

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky – prehľad k 31. 12. 2016
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V uvedenom období boli 3 schôdze zvolané na základe žiadosti skupiny poslancov, ktorých 
programom bolo:

5. schôdza NR SR  – vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Robertovi Kaliňákovi, poverenému          
    riadením Ministerstva vnútra SR

7. schôdza NR SR  – vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Robertovi Kaliňákovi, poverenému  
    riadením Ministerstva vnútra SR (Schôdza sa nekonala. Uvedený bod bol 
    zaradený do programu najbližšej schôdze, a to v septembri.)

8. schôdza NR SR  – vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi

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 Slovenskej republiky bolo v roku 2016 VII. volebného  obdobia (1. – 11. 
schôdza) predložených celkovo 239 návrhov zákonov, z toho 64 návrhov predložila vláda 
Slovenskej republiky, 175 návrhov predložili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pričom   
výbory Národnej rady Slovenskej republiky nepredložili žiaden návrh. Národná rada Slovenskej 
republiky v roku 2016 schválila 56 návrhov zákonov,  z ktorých bolo 51 vládnych návrhov 
a 5 poslaneckých. V skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada Slovenskej republiky 
7 návrhov zákonov.

Stručný prehľad legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky 
       v VII. volebnom období v roku 2016

Prehľad ústavných zákonov a najdôležitejších zákonov prijatých Národnou radou 
Slovenskej republiky v roku 2016:

V roku 2016 neschválila Národná rada Slovenskej republiky žiaden  ústavný zákon.  Medzi 
najdôležitejšie zákony, ktoré schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 2016 patria:

ź zákon č. 1/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov, ktorého ustanovenia majú zabezpečiť 
efektívne fungovanie národnej rady počas jej schôdzí, predchádzať rušeniu poriadku 
počas schôdzí národnej rady v snahe zabezpečiť plynulý chod schôdzí národnej rady 
a zároveň ochranu nerušeného výkonu mandátu poslancov pri súčasnom rešpektovaní 
výkonu ich práva na slobodu prejavu. Zákon v nadväznosti na sledovaný cieľ 

 upravuje najmä ustanovenia týkajúce sa zabezpečenia poriadku v rokovacej sále (výzva     
 na zachovanie poriadku v ustanovených prípadoch narušenia poriadku v rokovacej sále, 

 

Počet schválených  

návrhov zákonov 

predložených vládou SR 51 

predložených poslancami NR SR   5 

predložených výbormi NR SR - 

spolu 56 

Počet schválených ústavných zákonov - 

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní   7 

Počet zákonov vrátených prezidentom SR   4 

 



 vykázanie poslanca z rokovacej sály, disciplinárne konanie za narušenie poriadku 
 v rokovacej sále), dĺžky rečníckeho času (obmedzenie dĺžky rečníckeho času), rozpravy  

 (napr. možnosť vystúpiť v rozprave len raz, možnosť voľby len jedného spôsobu                                          
 prihlasovania sa do rozpravy, vystúpenie rečníka bez možnosti zvukovej prezentácie, 
 obrazovej prezentácie a obrazovo-zvukovej prezentácie), spôsobu zisťovania   
 prítomnosti poslancov národnej rady, účasti iných osôb na rokovaní národnej rady 
 (vystúpenie významných osobností politického života), pozmeňujúcich 

 a doplňujúcich návrhov (ich odovzdanie najneskôr pred ich prednesením) a vrátenia   
 zákona prezidentom (možnosť zmeny ustanovenia o účinnosti zákona a ustanovení  
 súvisiacich s účinnosťou);

ź zákon č. 340/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré 
zákony neuplatňuje na rok 2017 zvýšenie platu ústavných činiteľov podľa § 2 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých 
ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pre poslancov, 
prezidenta, členov vlády, predsedu a podpredsedov kontrolného úradu, verejného 
ochrancu práv. Uvedené sa súčasne vzťahuje aj na riaditeľa Národného bezpečnostného 
úradu, štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je 
ministerstvo, vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy,  komisára pre deti 
a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorých platové pomery sú naviazané 
na platové pomery poslanca. Výška ich platových pomerov sa ponecháva na úrovni roka 
2016. Na platové náležitosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky, predsedu 
Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky 
a ostatných sudcov Slovenskej republiky, na platy ktorých sú naviazané platy 
prokurátorov, sa pozastavenie ich rastu v roku 2017 nevzťahuje;

ź zákon č. 171/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zriaďuje nový ústredný orgán štátnej 
správy pod koordinačnou úlohou podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
a informatizáciu. Zmena predstavuje centralizáciu výkonu kompetencií v oblasti 
informatizácie spoločnosti, ktorá bola doteraz rozdelená medzi viaceré ústredné orgány 
štátnej správy a predstavuje reálny nástroj na  posilnenie princípov transparentnosti, 
efektívnosti, účelovosti a výsledkovej orientácie pri využívaní fondov EÚ 
prostredníctvom účinných opatrení na posilnenie riadiacich, koordinačných 
a kontrolných kompetencií podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície. 
Zákon č. 171/2016 Z. z. súčasne novelizuje aj zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom 
zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
v znení neskorších predpisov ako národného implementačného opatrenia a zákon 
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím  
dochádza k výraznému posilneniu úloh Centrálneho koordinačného orgánu, ktorého 
úlohy bude plniť novo zriaďovaný ústredný orgán štátnej správy v oblasti riadenia, 
koordinácie a dohľadu nad využívaním fondov Európskej únie, a sú vytvorené 
predpoklady na naplnenie cieľa riadneho a včasného čerpania finančných prostriedkov 
z fondov Európskej únie. Zároveň sa završuje  proces presunu agendy ľudských práv 
z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky presunom agendy poskytovania dotácií 
v oblasti ochrany ľudských práv na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky;
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ź zákon č. 378/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony presúva oblasť koordinácie 
regionálneho rozvoja z pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky do pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v súlade 
so záväzkom programového vyhlásenia vlády presadzovať politiku odstraňovania 
regionálnych rozdielov prostredníctvom programov rozvoja najmenej rozvinutých 
okresov. Zároveň rozširuje pôsobnosť okresných úradov o oblasť regionálneho rozvoja 
a umožniť im tak intenzívnejšie sa zapojiť do prípravy a realizácie akčných plánov 
schválených pre najmenej rozvinuté okresy. V nadväznosti na uvedené rozširuje počet 
členov Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu o tajomníka, ktorým bude prednosta   

 okresného úradu;

ź zákon č. 374/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov ustanovuje dve zmeny vo vzťahu k nábehu aktivácie elektronických schránok. 
Prvou zmenou je uľahčenie situácie pri aktivácii elektronickej schránky všetkým 
subjektom, ktorým sa zo zákona aktivuje povinne – teda najmä právnickým osobám, 
zavedením pravidla desiatich dní, ktoré znamená, že po tom, ako sa na strane správcu 
modulu elektronických schránok urobí úkon k tomu, aby sa do schránky dalo doručovať, 
začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej má majiteľ schránky čas na organizačné 
zabezpečenie preberania elektronických správ. Druhou zmenou je prechodné 
ustanovenie, podľa ktorého v prípade tých elektronických schránok právnických osôb 
zapísaných v obchodnom registri a organizačných zložiek, ktoré k 31. decembru 2016 nie 
sú aktivované, bude vyššie uvedená lehota plynúť až do 30. júna 2017. Tieto zmeny majú 
prispieť k úprave nábehu  elektronických schránok tak, aby bol postupný a aby štatutári, 
ktorí budú disponovať eID po 1. januári 2017, mali ešte priestor na prihlásenie sa do 
schránky, a tým dokončenie jej aktivácie; 

ź zákon č. 342/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych 
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 
ustanovuje  v sadzobníku správnych poplatkov sumu  poplatku za evidenciu vozidla 
nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od hodnoty vozidla, ktorá sa s vekom  vozidla 
znižuje. Práve pomer hodnoty vozidla k veku vozidla je vyjadrený koeficientom priamo 
uvedeným v konkrétnej položke sadzobníka poplatkov, ktorým sa suma poplatku 
zodpovedajúca výkonu motora znižuje. Rovnako sa zavádza aj možnosť individuálneho 
ohodnotenia vozidla znaleckým posudkom obstaraným poplatníkom vo vlastnej réžii. 
Zákon tiež zavádza 50 % zníženie sadzieb poplatku na vozidlá s alternatívnymi palivami 
a pohonom (vozidlá s pohonom na CNG, LNG, vodík, hybridné motorové vozidlá 
a hybridné elektrické vozidlá), čím sa sleduje environmentálny aspekt registračného 
poplatku, podporuje znižovanie tvorby emisií v doprave a upravuje  vyňatie z poplatkovej 
povinnosti pre tie vozidlá, ktoré sa trvalo vyradia z evidencie, ak sa zlikvidujú podľa 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zákon č. 342/2016 Z. z. zároveň zvyšuje  poplatky za 
udelenie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier, čím reguluje vydávanie 
povolení a dodatkov k prevádzkovaniu hazardných hier;

ź zákon č. 301/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  zriaďuje  po vzore iných tzv. obslužných útvarov, 



 ktorými sú Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta 
Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Kancelária Súdnej rady 
Slovenskej republiky a  Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kanceláriu 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá bude prostredníctvom svojich 
zamestnancov plniť úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, 
ekonomickým administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky. Zákon č. 301/2016 Z. z. ustanovuje  prechod pôsobnosti v oblasti 
správy najvyššieho súdu, s výnimkou personálnych vecí sudcov, z predsedu Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky na Kanceláriu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zároveň obsiahne pôsobnosť riaditeľa 
správy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Zákon č. 301/2016 Z. z. zároveň 
novelizuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 
štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Koncepčne napĺňa táto zmena právnej úpravy pôvodnú ideu zákona o súdoch – oddeľovať 
organizačne a personálne riadenie výkonu súdnictva od správy súdov;

ź zákon č. 2/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vytvára legislatívne podmienky na 
zefektívnenie vymáhania pohľadávok  veriteľov a zároveň poskytnutie primeranej 
ochrany základným právam dlžníka stanovením  jednoznačného spôsobu určovania 
výšky trov exekúcie a zavedením procesných pravidiel umožňujúcich rýchlejšiu  
vymožiteľnosť právom chránených nárokov. Zákon č. 2/2017 Z. z. zriaďuje jediný 
exekučný súd v Slovenskej republike - Okresný súd Banská Bystrica, ktorý má výlučnú 
kauzálnu príslušnosť na vybavovanie exekučnej agendy, a zavádza zásadnú zmenu, 
ktorou je zavedenie náhodného výberu súdneho exekútora pre každé exekučné konanie, 
ktorý bude založený na územnom (teritoriálnom) princípe, a uskutoční sa zo zoznamu 
exekútorov sídliacich v príslušnom územnom obvode, ktorým bude územný obvod 
krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto pobytu alebo sídlo povinného, pričom tento 
náhodný výber sa bude uskutočňovať súčasne podľa princíp „ratione causae“, ktorý má 
súvis s charakterom samotnej exekučnej veci. Predmetné ustanovenia predstavujú 
významný krok k posilneniu nezávislosti súdneho exekútora, pretrhnutiu väzieb medzi 
oprávneným a súdnym exekútorom a k  rozhodovaniu  súdneho exekútora o niektorých 
vybraných otázkach bez potreby ingerencie exekučného súdu. Zákon č. 2/2017 Z. z. 
stanovuje jednoznačné pravidlá pre rozhodovanie o trovách exekúcie a vo vzťahu 
k exekútorovi  zavádza paušálne odmeňovanie, v zmysle ktorého bude mať súdny 
exekútor nárok na vopred určenú paušálnu odmenu a paušálne výdavky, čím zároveň  
dôjde aj k odbremeneniu súdov od rozhodovania o trovách exekúcie. Nová právna úprava 
prispieva  k zníženiu počtu úkonov súdu v exekučnom konaní, ku koncentrácii konania, 
k posilneniu významu elektronickej komunikácie, čím budú v konečnom dôsledku do 
značnej miery eliminované vady a chybovosť podaní; bude prínosom v podobe 
štruktúrovaných údajov o vývoji exekučnej agendy aj rozšírením obsahu informácií, 
ktoré by mali byť z centrálneho registra exekúcií zistiteľné. Vo väzbe na novelizáciu 
Exekučného poriadku sa novelizuje aj  zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 
vo vzťahu k poplatkovej povinnosti viažucej sa k exekučnému konaniu a  zákon č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorým sa zavádza 
výkon rozhodnutia vymáhaním pohľadávok Sociálnou poisťovňou. Aj po prenesení 
výkonu rozhodnutia na Sociálnu poisťovňu stále ostáva zachovaná možnosť účastníka 
konania využiť súdnu ochranu;
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ź zákon  č. 307/2016  Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov, 
ktorý zavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky elektronickú alternatívu k už 
existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorý je upravený v ustanoveniach Civilného 
sporového poriadku, v záujme  zvýšenia kvality konania koncentruje  elektronickú 
agendu platobných rozkazov na jeden súd, ktorým je Okresný súd v Banskej Bystrici 
a zavádza  elektronické podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu do elektronickej 
schránky súdu a elektronickú komunikáciu so žalobcom, pričom v prípade žalovaného sa 
prednostne doručuje elektronickými prostriedkami, ale pripúšťa aj  komunikáciu 
v listinnej podobe v prípade doručovania platobného rozkazu či podania odporu. Zákon  
č. 307/2016 Z. z. zavádza inštitút žiadosti o povolenie plnenia v splátkach  za podmienky 
riadneho a včasného plnenia splátok a ďalej zavádza zníženie poplatku v prípade podania 
návrhu elektronickými prostriedkami;

ź zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  zavádza  register partnerov verejného sektora s cieľom vymedziť 
požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do 
právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane 
predaja majetku štátu, čo má na rozdiel od doterajšej právnej úpravy registra konečných 
užívateľov výhod, ktorá bola limitovaná len na procesy spojené s verejným obstarávaním, 
p l o š n ý  c h a r a k t e r  z  h ľ a d i s k a  p r í s t u p u  k  v e r e j n ý m  z d r o j o m .  Z á k o n 
č. 315/2016 Z. z. upúšťa od konceptu identifikácie konečného užívateľa výhod  založenej 
na čestnom vyhlásení a zavádza sprísnený režim verifikácie konečného užívateľa výhod. 
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá spĺňa zákonom 
vymedzené znaky, a ktorá prijíma verejné zdroje vrátane majetku nad určený zákonný 
limit. Prístup k verejným zdrojom je podmienený zápisom v registri, z ktorého musia byť 
zrejmí koneční užívatelia výhod a súčasne aj tzv. oprávnená osoba spoluzodpovedná za 
zapísané údaje. Registračné konanie bude vykonávať Okresný súd Žilina ako výlučne 
elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu verejnej 
moci. Zákon č. 315/2016 Z. z. zavádza sankčné mechanizmy v rámci ktorých bude 
rozhodnutie o pokute podkladom pre výmaz partnera verejného sektora z registra, ako aj 
pre zapísanie štatutárneho orgánu do registra diskvalifikovaných osôb so všetkými 
následkami s tým spojenými, a ktoré umožnia podradiť vznikajúcu právnu úpravu aj 
normám trestného práva. Zákon č. 315/2016 Z. z. zároveň novelizuje ďalšie zákony, ktoré 
regulujú nakladanie s verejnými zdrojmi.

Z dielne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky boli Národnou radou 
Slovenskej republiky  prijaté:

ź zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene 
a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje 
pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri poskytovaní podpory 
v oblasti malého a stredného podnikania, definuje oblasti a formy poskytovania podpory 
a súčasne umožňuje uplatňovanie európskych zásad rozvoja malého a stredného 
podnikania zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj 
malého a stredného podnikania – konkrétne v tzv. Small Business Act (Zákon o malých 
a stredných podnikoch), či dokumente Akčný plán pre podnikanie 2020;

ź zákon č. 289/2016  Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona 
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, 
ktorý  v rámci boja proti medzinárodnému terorizmu upravuje vykonávanie 
medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť, ako aj 
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri ukladaní sankcií za účelom udržania alebo



obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv a boja 
proti terorizmu v zákonom definovaných oblastiach, ako je  oblasť obchodu a nefinančných 
služieb, finančných služieb, oblasť dopravy, pôšt a telekomunikácií, oblasť technickej 
infraštruktúry a oblasť  vedecko-technických, kultúrnych a športových stykov. 

V legislatívnej oblasti verejných financií schválila Národná rada Slovenskej republiky:

ź zákon č. 357/2016 Z. z.  o štátnom rozpočte na rok 2017, ktorý ustanovuje na rok 2017 
celkové príjmy štátneho rozpočtu, ktoré  sa rozpočtujú sumou  15 390 147 377 eur,  
celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú sumou 17 383 366 567 eur, schodok 
štátneho rozpočtu na rok 2017 sa určuje sumou 1 993 219 190 eur;

ź zákon č. 297/2016 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 mení zákon č. 
331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony v znení neskorších predpisov ustanovuje zásadné legislatívne 
opatrenia týkajúce sa eliminácie daňových podvodov a únikov na dani z pridanej hodnoty. 
Účelom zákona bolo prijať také opatrenia, ktoré efektívne potlačia možnosti podvodných 
aktivít a zabránia ich ďalšiemu rozširovaniu, a ktoré súčasne nebudú predstavovať 
administratívne prekážky rozvoja podnikateľských aktivít legálne podnikajúcich 
subjektov;

ź zákon č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov a 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 znižuje  sadzby dane z príjmov právnickej osoby a zavádza  zdanenie podielov 
na zisku (dividend) pri súčasnom zrušení zdravotných odvodov z dividend. Zámerom 
tohto zákona  je pokračovať v konsolidácii a trvalej udržateľnosti verejných financií a tiež 
v systematickom boji proti daňovým podvodom. Dôvodom na zníženie sadzby dane 
z príjmov právnickej osoby na 21 % (z 22 %) je snaha o podporu podnikateľského 
prostredia na Slovensku. Od roku 2017 sa zavádza zdanenie dividend vo výške 7 %, 
pričom predmetom dane z príjmov sú dividendy vyplatené fyzickej osobe. U právnických 
osôb sa zdanenie týka len takých podielov na zisku, ktoré sú vyplatené daňovníkom 
z nezmluvného štátu;

ź zákon č. 298/2016 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vytvára predpoklady na  
účinnejšie nástroje  boja s daňovými podvodmi zavedením skráteného vyrubovacieho 
konania ako ďalšieho spôsobu vyrubenia dane a zreformovaním inštitútu predbežného 
opatrenia. Touto novelou bola  z dôvodu zefektívnenia výkonu daňovej exekúcie medzi 
daňovými exekútormi a bankami zavedená elektronická komunikácia;

ź zákon č. 299/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. 
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony legislatívne aplikoval Odporúčanie Národnej banky 
Slovenska č. 1/2014 (zo 7. októbra 2014) v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni 
k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov, ktoré nemalo pre banky 
záväzný charakter, a preto bolo zo strany Národnej banky Slovenska problematické 
vykonávať nad jeho plnením dohľad.  Hlavným cieľom prijatej novely je  predovšetkým 
predísť negatívnym trendom pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré by mohli 
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v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík tak  pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov a ekonomiku 
ako celok. Z pohľadu stability slovenského finančného sektora je nevyhnutné, aby vysoký 
nárast spotrebiteľských úverov bol postavený na zdravých a udržateľných základoch 
a nebol len dôsledkom neobozretného zmierňovania podmienok poskytovania 
spotrebiteľských úverov veriteľmi, ktoré bolo v mnohých prípadoch identifikované ako 
negatívny dopad na spotrebiteľa. Banky aj ostatní poskytovatelia musia pred poskytnutím 
úveru vypočítať ukazovateľ schopnosti splácať úver. Schválená novela zákona zároveň 
ukladá podmienku tento ukazovateľ nielen pri poskytovaní úveru vypočítať, ale ho aj 
pravidelne prehodnocovať;

ź zákon č. 386/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. 
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony aktualizuje podmienky 
regulácie hazardných hier a nastavuje nové podmienky podnikania v tejto  oblasti 
prispievajúce k vyššej ochrane spotrebiteľa, hráčov a maloletých, ktoré sú založené 
najmä na prevencii a požiadavkách na tzv. zodpovedné hranie, vytvorením registra 
fyzických osôb, v ktorom sa  evidujú fyzické osoby, ktoré poberajú pomoc v hmotnej 
núdzi, dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na 
nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie, a  ktoré sami požiadali o vylúčenie z hrania 
hazardných hier alebo ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva 
(toto vylúčenie musí trvať najmenej  6 mesiacov), pričom ak pominú dôvody, správca 
registra vykoná sám výmaz osoby. Zákon č. 386/2016 Z. z. ustanovuje efektívnejšie 
pravidlá dozoru nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier, ktoré spočívajú 
v rozšírení kompetencií Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, daňových  úradov 
a zapojení colných úradov ako novej zložky orgánov dozoru, čím reaguje na opatrenia 
ukotvené v Akčnom pláne boja proti daňovým únikom. So zefektívnením dozoru úzko 
súvisí snaha obmedziť ponuku nelicencovaných operátorov a jej dostupnosť na území 
Slovenskej republiky a jej definovanie  ako zakázanej s možnosťou  blokovať stránky 
s nelegálnym obsahom na základe príkazu súdu. Právna úprava je korešpondujúca 
s reguláciou on-line gamblingu v krajinách Európskej únie. Zákon rieši aj 
prevádzkovanie výherných prístrojov výlučne v herni za súčasného stanovenia 
minimálneho počtu týchto zariadení. Zakazuje sa označenie herne formou reklamy 
v akejkoľvek podobe. K súvisiacim  úpravám patrí napr. aj zmena systému výpočtu 
odvodov z prevádzkovania výherných prístrojov do rozpočtu obce, úprava finančnej 
zábezpeky a  prehodnotenie sankcií.

Z dielne Ministerstva dopravy a  výstavby Slovenskej republiky boli Národnou radou 
Slovenskej republiky schválené:

ź zákon č. 266/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej 
známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., ktorý  
upravuje správne delikty a výšku pokút, pričom vypúšťa možnosť sankcionovať 
prevádzkovateľa vozidla opakovane za každý kalendárny deň; režim rozkazného konania 
podriaďuje zásade absorpcie sankcií za viaceré správne delikty spáchané v priebehu 
jedného kalendárneho mesiaca;

ź zákon č. 353/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov reflektuje  
legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa 
prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej 
službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb 
a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných 
sieťach v rámci Únie, ktorého cieľom je stanovenie spoločných pravidiel na zabezpečenie 



rovnakého a nediskriminačného zaobchádzania pri poskytovaní služieb prístupu 
k internetu a súvisiacich práv koncových užívateľov s dôrazom na ochranu koncových 
užívateľov a rešpektovanie zásady technologickej neutrality. Reformou v oblasti 
roamingu sa zriaďuje nový mechanizmus tvorby maloobchodných cien za regulované 
roamingové služby v rámci celej Únie s cieľom zrušiť maloobchodné roamingové 
príplatky bez toho, aby došlo k narušeniu domácich a navštívených trhov. Sankcie sa 
ustanovujú v súlade so splnomocňujúcim ustanovením čl. 6 nariadenia a slúžia ako 
nástroj prevencie a ochrany koncových užívateľov pred konaním poskytovateľov 
elektronických komunikácií vrátane poskytovateľov služieb prístupu k internetu, ktoré je 
v rozpore s povinnosťami čl. 3 (zabezpečenie prístupu k otvorenému internetu), čl. 4 
(opatrenia v oblasti transparentnosti s cieľom zabezpečiť prístup k otvorenému internetu) 
a čl. 5 (dozor a presadzovanie pravidiel) nariadenia. Cieľom novej zákonnej  úpravy je 
zvýšiť efektívnosť regulácie trhu elektronických komunikácií Úradom pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) najmä v oblasti 
prevodu a prenájmu individuálnych povolení na používanie frekvencií, odstrániť 
rozdielny prístup k subjektom, ktoré v rámci jedného individuálneho povolenia majú 
pridelený väčší počet frekvencií oproti subjektom, ktoré majú v rámci jedného 
individuálneho povolenia pridelenú len jednu frekvenciu. Zákon zavádza novú 
kompetenciu úradu týkajúcu sa aktualizácie databázy subjektov, ktoré získali 
individuálne povolenie prevodom, a úradu zároveň vzniká oprávnenie vyžiadať si od 
podniku informácie potrebné pre výpočet jeho obratu. V oblasti štátneho dohľadu 
dochádza k úprave terminológie, pristúpilo sa tiež k posilneniu postavenia vlastníka 
nehnuteľnosti prostredníctvom úpravy lehôt na uplatnenie jednorazovej náhrady za 
nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. V oblasti sankcií dochádza k zavedeniu 
nových pokút, k úprave a špecifikácii pojmov ako predchádzajúce účtovné obdobie či 
finančná pomoc. V oblasti konania sa opätovne zavádza inštitút mimosúdneho riešenia 
sporov, ktorého cieľom je dať úradu kompetenciu zaoberať sa aj spormi, ktoré nie sú 
pokryté zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bol 
Národnou radou Slovenskej republiky prijatý:

ź zákon č. 376/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov, ktorý upravuje možnosť použitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej 
trvanlivosti v rámci celosvetového trendu na znižovanie strát potravín a odpadu z potravín 
vrátane určenia zodpovednosti za bezpečnosť týchto potravín; ďalej ukladá povinnosť 
právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom, ktoré vykonávajú analýzu 
potravín, nahlásiť ŠVPS SR zistenie, že potravina je zdraviu škodlivá. Vypúšťa sa 
klauzula vzájomného uznávania, a to z dôvodu požiadavky Európskej komisie na jej 
uvedenie v každom vykonávacom predpise k zákonu. Nahrádza sa povinnosť nahlásenia 
pred dodávkou niektorých druhov potravín pri distribúcii z členských štátov v zmysle 
podmienok voľného pohybu tovaru a dovoze potravín z tretích krajín bežnou trhovou 
kontrolou. Ďalej v zmysle nariadenia EÚ o poskytovaní informácií o potravinách sa 
upravuje možnosť neposkytovať informáciu o výživovej hodnote potravín výrobcom 
malých množstiev potravín a povinnosť označovať pri nebalených potravinách 
informáciu o alergénoch v potravinách, ak ich obsahujú, a požiadavka zákazu prepravy 
nezlučiteľných druhov potravín.
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V legislatívnej oblasti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bol Národnou radou 
Slovenskej republiky schválený:

ź zákon č.  254/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení 
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov, ktorý mení povinnosť občana hlásiť prechodný pobyt 
a pobyt v zahraničí na dobu dlhšiu ako 90 dní na právo občana. Tí občania, ktorí budú 
chcieť, aby o nich úrady evidovali aj takéto informácie, budú aj naďalej môcť prechodný 
pobyt v rámci Slovenskej republiky či v zahraničí úradom ohlásiť. Úrady budú povinné 
tieto informácie vo vzťahu k nim evidovať. Tí občania, ktorí nemajú záujem informovať 
úrady o svojom prechodnom pobyte v rámci Slovenskej republiky alebo v zahraničí už 
nemajú povinnosť takýto pobyt ohlásiť. Neohlásením takéhoto pobytu sa už nedopúšťajú 
priestupku a nebude im za takéto konanie hroziť sankcia v podobe pokuty. Úrady evidujú 
vo vzťahu k takýmto občanom iba adresu ich trvalého pobytu. 

Medzi najdôležitejšie zákony schválené Národnou radou Slovenskej republiky 
v sociálnej oblasti patria:

ź zákon č. 355/2016 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 a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa, okrem iného, mení základná výška peňažného 
príspevku na opatrovanie s cieľom stabilizácie skupiny poberateľov peňažného 
príspevku na opatrovanie v  produktívnom veku. Pre túto skupinu poberateľov peňažného 
príspevku  sa zvýšila základná výška peňažného príspevku na opatrovanie z 111,32 % na 
125 % sumy  životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným 
predpisom. Zároveň sa zvýšila ochrana príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím z 1,4-násobku na 1,7-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu; 

ź zákon č. 287/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní 
vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa jednorazovo zvýšil vianočný 
príspevok o sumu 12,74 eur pre poberateľov nízkych dôchodkov, ktorý im má napomáhať 
pri zlepšovaní ich životnej situácie.

V legislatívnej oblasti ochrany životného prostredia boli Národnou radou Slovenskej 
republiky prijaté:

ź zákon č. 303/2016 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 mení 
a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 
predpisov, ktorý transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky ustanovenie 
prílohy 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013, 
ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES týkajúce sa prioritných látok 
v oblasti vodnej politiky a  smernicu Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení 
príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných 
vôd pred znečistením a zhoršením kvality; v  zákone sú zapracované aj zmeny, ktoré 
vyplynuli zo  zákona č. 71/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. 
o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z., ktorý okrem iného menil aj 
ustanovenia o inundačných územiach;



ź zákon č. 312/2016 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 bol iniciovaný požiadavkami Európskej komisie, ktoré sú zhrnuté 
v štyroch bodoch s potrebou ich zapracovania do zákona najneskôr do konca roka 2016. 
Odstránenie transpozičného deficitu prostredníctvom predmetného zákona zároveň 
priamo súvisí s plnením všeobecnej ex ante kondicionality v oblasti EIA/SEA, ktorá je 
podmienkou čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
v rámci dotknutých operačných programov pre programové obdobie 2014 – 2020;

ź zákon č. 313/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., ktorý 
odstraňuje nedostatočnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2008/98/ES o odpade a zrušení určitých smerníc;

ź zákon č. 314/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení 
používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach 
a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje  
úplnú transpozíciu delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, 
ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ 
ide o zoznam obmedzovaných látok, do slovenskej legislatívy. Delegovaná smernica 
Komisie dopĺňa a rozširuje prílohu II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok 
v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorá obsahuje zoznam nebezpečných 
(obmedzovaných) látok a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie 
v homogénnych materiáloch. Zákon rozširuje rozsah zakázaných nebezpečných látok 
používaných v elektrozariadeniach a súčasne sa v súlade s delegovanou smernicou 
Komisie posúva termín obmedzenia používania niektorých látok v zdravotníckych 
pomôckach a na monitorovacie a kontrolné prístroje.

Z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky boli 
prijaté Národnou radou Slovenskej republiky:

ź zákon č. 216/2016 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorý vytvára predpoklady pre zachovanie škôl poskytujúcich len 
primárne vzdelanie a zohľadňuje uplatnenie zásady rovnakého zaobchádzania s občanmi 
SR bez ohľadu na územie;

ź zákon č. 352/2016 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na 
podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  upravuje spôsob výpočtu úrokovej 
sadzby poskytovaných pôžičiek naviazaním na dlhodobo stabilnú základnú úrokovú 
mieru ustanovenú Európskou centrálnou bankou, pričom výška úrokovej miery ostane aj 
naďalej výrazne nižšia ako úročenie porovnateľných spotrebných úverov v komerčných 
bankách, ustanovuje sa možnosť získať dotáciu zo štátneho rozpočtu a umožňuje sa  
fondu prijímať pôžičky a úvery z medzinárodných finančných inštitúcií (napr. EIB, CEB), 
ktorých je Slovenská republika členom a komerčných bánk za presne určených 
podmienok. Zákon č. 352/2016 Z. z. upravuje  maximálnu sumu, o ktorú sa znižuje 
nesplatená istina pôžičiek poskytnutých pedagógom po odpracovaní piatich rokov 
v rezorte školstva a zníženie istiny len ako jednorazové a rozširuje oprávnenú skupinu 
žiadateľov o mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov 
a umeleckých pracovníkov do 35 rokov; 
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ź zákon č. 354/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov reaguje na 
problémy aplikačnej praxe spresnením ustanovení, ktoré spôsobovali v praxi výkladové 
problémy, rieši status športových odborníkov ako podnikateľov, zrovnoprávňuje 
povinnosti športových organizácií bez ohľadu na ich právnu formu, upravuje absentujúci 
spôsob uznávania národných športových organizácií osobitného významu obdobným 
spôsobom, ako je nastavené uznávanie národných športových zväzov, dopĺňa pôsobnosť 
hlavného kontrolóra v športe a nový inštitút dočasného pozastavenia spôsobilosti 
prijímateľa verejných prostriedkov pri odôvodnenej obave z existencie závažného 
nedostatku a legislatívno-technicky upravuje a odstraňuje redukciu na neolympijské 
športy.

V legislatívnej oblasti zdravotníctva boli v Národnou radou Slovenskej republiky 
prijaté:

ź zákon č.  317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii 
ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (transplantačný zákon), ktorý upravuje činnosti a postupy 
v súvislosti s transplantáciou ľudských orgánov, ľudských tkanív a ľudských buniek 
v Slovenskej republike a preberá vykonávaciu smernicu Komisie (EÚ) 2015/565 
z 8. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 2006/86/ES, pokiaľ ide o určité technické 
požiadavky na kódovanie ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015) 
a vykonávaciu smernicu Komisie (EÚ) 2015/566 z 8. apríla 2015, ktorou sa vykonáva 
smernica 2004/23/ES, pokiaľ ide o postupy overovania ekvivalentných noriem kvality 
a bezpečnosti dovážaných tkanív a buniek ( Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015). Zákon č. 317/2016 
Z. z. posilňuje úlohy koordinátorov transplantačných centier a ustanovuje  postupy pri 
úhrade za prevoz mŕtveho tela darcu ľudských orgánov z transplantačného centra do 
miesta pohrebu;

ź zákon č. 306/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu 
a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na 
základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vychádza v ústrety výhradám  Európskej komisie 
uvedeným v odôvodnenom stanovisku – porušenie č.2014/4141 C(2016) 3065 final zo 
dňa 26. 05. 2016.  Zákon č. 306/2016 Z. z. ustanovuje  opatrenia na zabránenie vývozu 
a zároveň na zabezpečenie dostupnosti liekov zaradených do zoznamu kategorizovaných 
liekov, ktoré sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia; 

ź zákon č. 286/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. 
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
zákona 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 upravuje  členstvo v kontrolných orgánoch zdravotných poisťovní 
v záujme umožnenia širšieho zastúpenia odborníkov v týchto orgánoch,  podmienky na 
vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
v prípade osôb, na ktorých predchádzajúci súhlas úradu bol už daný, ak spĺňajú 
podmienky podľa zákona, upravuje podmienky na vydanie povolenia, keď úrad skúma 
spôsobilosť už priamo člena predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, nie osoby 
navrhnutej za člena orgánu, a upravuje  podmienky odbornej spôsobilosti na obsadenie 
funkcií do orgánov zdravotných poisťovní rozdelením požiadaviek na odbornú 
spôsobilosť v závislosti od vykonávanej činnosti členov orgánov zdravotných poisťovní; 



ź zákon č. 356/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. 
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony  rieši  aplikačné problémy vyplývajúce zo zákona č. 
580/2004 Z. z. na základe podnetov zdravotných poisťovní, Úradu pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou a poistencov, súvisiace z nedostatočnou úpravou alebo 
chýbajúcou úpravou vo verejnom zdravotnom poistení, týkajúce sa osôb povinne verejne 
zdravotne poistených, prepoisťovania poistencov, postupov súvisiacich 
s poskytovaním a refundovaním zdravotnej starostlivosti, definíciou príjmov 
vstupujúcich do vymeriavacieho základu pre odvod poistného, vykazovania platenia, 
vymáhania poistného, doručovania výkazov nedoplatkov a problematiky týkajúcej sa 
zoznamov dlžníkov.

Prezident Slovenskej republiky vrátil v VII. volebnom období v roku 2016 Národnej 
rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie štyri zákony, a to: 

ź zákon z 26. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov, ktorý bol Národnou radou dňa 6.12.2016 
opätovne prerokovaný a  schválený a vyšiel v Zbierke zákonov (zákon č. 1/2017 Z. z.), 

ź zákon z 30. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších 
predpisov a 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, ktorý bol Národnou radou SR dňa 31.1.2017 opätovne 
prerokovaný a  schválený a vyšiel  v Zbierke zákonov (zákon č. 40/2017 Z .z.), 

ź zákon z 30. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode 
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších 
predpisov, ktorý  bol Národnou radou SR dňa 31.1.2017 opätovne prerokovaný 
a  schválený a vyšiel  v Zbierke zákonov  (zákon č. 39/2017 Z. z.), 

ź zákon zo 6. decembra 2016 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý bol Národnou radou  SR dňa 1.2.2017 opätovne prerokovaný 
a  schválený a vyšiel  v Zbierke zákonov (zákon č. 55/2017 Z. z.),  

Prezident využil právo veta a Národnej rade SR vrátil štyri zákony na opätovné 
prerokovanie. Národná rada SR opätovne schválila do konca roka 2016 jeden z nich, a to novelu 
zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (zákon č. 1/20177 Z. z.). 

1.3.2 Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory

V VII. volebnom období v roku 2016 Národná rada SR vyslovila súhlas so 
14 medzinárodnými zmluvami, dohodami a protokolmi. Z nich 12 má prednosť pred zákonmi. 

Spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými Národná rada SR vyslovila súhlas v roku 2016, 
z hľadiska počtu zmluvných strán došlo k špecifickej situácii, keď Národná rada SR vyslovila 
súhlas s rovnakým počtom multilaterálnych medzinárodných zmlúv ako bilaterálnych 
medzinárodných zmlúv. Väčšiu časť z multilaterálnych medzinárodných zmlúv už štandardne 
tvorili mnohostranné medzinárodné zmluvy iniciované na pôde medzinárodných organizácií. Po 
obsahovej stránke v zmysle čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky prevažovali medzinárodné 
zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb 
a medzinárodné hospodárske zmluvy všeobecnej povahy.        
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Z iniciatívy inštitúcií EÚ vyslovila Národná rada SR súhlas s jednou zmiešanou úniovou 
zmluvou, a to s Dohodou o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej 
členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej s cieľom zintenzívniť 
vzájomnú hospodársku a politickú spoluprácu. Vo vzťahu k Rade Európy Národná rada SR 
vyslovila súhlas s Tretím protokolom k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady 
Európy, ktorého účelom je upraviť postavenie a pôsobnosť Rozvojovej banky Rady Európy ako 
aj výsady a imunity jej orgánov a funkcionárov. Prístup Slovenskej republiky k tretiemu 
protokolu sa realizuje v čase, keď sa pozícia SR vo vzťahu k tejto najstaršej európskej finančnej 
inštitúcii mení z prijímateľského štátu na štát donorský. V rámci spolupráce so Severoatlantickou 
alianciou Národná rada SR vyslovila súhlas s Protokolom k Severoatlantickej zmluve 
o pristúpení Čiernej Hory. V kontexte ochrany životného prostredia najviac zarezonovalo, že 
Národná rada SR vyslovila súhlas s Parížskou dohodou, ktorá predstavuje globálny míľnik pri 
zlepšovaní kolektívnych opatrení a urýchľovaní prechodu na nízkouhlíkovú spoločnosť odolnú 
proti dôsledkom zmeny klímy, pričom po prvýkrát sa redukčné záväzky vzťahujú na všetky 
krajiny a nielen na rozvinuté. Cieľom novej dohody, ktorá nahrádza prístup stanovený 
v Kjótskom protokole z roku 1997, je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia na 
maximálne 2°C a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, až na 1,5°C. Dohoda ďalej 
stanovuje, že v druhej polovici 21. storočia by sa mala dosiahnuť uhlíková neutralita t. j. vypustiť 
len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu zachytiť. Vo vzťahu 
k Medzinárodnej investičnej banke Národná rada SR vyslovila súhlas s Protokolom o zmene 
a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu, a to za účelom 
modernizácie banky v oblasti organizačnej štruktúry a riadenia, flexibility zmien základného 
imania, systému hlasovania členských krajín v riadiacich orgánoch banky a úpravy výsad 
a imunít banky podľa aktuálnych medzinárodných štandardov. Podľa nového systému 
hlasovania bude mať každá členská krajina podiel hlasov rovnajúci sa jej podielu v splatenom 
základnom imaní. Národná rada SR ďalej vyslovila súhlas aj s Protokolom o zmene Dohody 
o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 (v znení 
Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) a Štatútu 
Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 
23. novembra 1977 a 18. decembra 1990), ktorého zámerom je prerozdeliť podiely členských 
štátov v upísanom základnom imaní banky po vystúpení Maďarska a Kubánskej republiky. 
Maďarsko vystúpilo z tejto banky v roku 1992 a Kubánska republika v roku 2013. 

Bilaterálne medzinárodné zmluvy sa týkali špecifických tém vychádzajúcich 
z konkrétnych bilaterálnych vzťahov SR s druhou stranou a predstavovali štandard, aký SR 
uzatvára s jednotlivými štátmi v záujme podpory a rozvoja vzájomnej spolupráce.  

1.3.3 Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky

1.3.3.1 Správy, informácie a iné materiály

Národná rada SR v rámci končiaceho VI. volebného obdobia v roku 2016 schválila 
2 uznesenia, a to uznesenie k riešeniu krízovej situácie v školstve a k prijatiu opatrení na 
dlhodobé a udržateľné zlepšenie školstva a uznesenie k prijatiu opatrení na ochranu práv 
pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so 
zameraním na zníženie zadlženia.

V VII. volebnom období v roku 2016 prerokovala 35 správ a iných materiálov, medzi inými 
informáciu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí o prioritách predsedníctva SR 
v Rade Európskej únie, či správy generálneho prokurátora SR a špeciálneho prokurátora, ako aj 
súhrnnú výročnú správu SR za rok 2015. 



1.3.3.2 Hodina otázok 

V roku 2016 bola hodina otázok zaradená do programu schôdze 10-krát, poslanci celkom 
položili 515 otázok, z toho predsedovi vlády Slovenskej republiky 194 otázok a zodpovedaných 
otázok bolo 126. Z obsahového hľadiska boli otázky zamerané na aktuálne spoločenské dianie, 
predovšetkým na ekonomické opatrenia, úspory vo verejných financiách a ich efektívnosť, 
poskytovanie investičných stimulov, znižovanie daňovej záťaže a daňových únikov, zmeny 
v sociálnom a dôchodkovom systéme, prepočet dôchodkov starodôchodcom, na ochranu detí, 
zníženie nezamestnanosti, v školstve na reformu školstva a jej prípravu, odmeňovanie 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov, požiadavky na učiteľov, problematiku učebníc, 
zmeny v školskej dochádzke, rozširovanie kapacity škôlok a iné, v doprave na výstavbu diaľnic, 
rýchlostných ciest, technický stav komunikácií a mostov, zavedenie IC vlakov, efektivitu 
v doprave, v zdravotníctve na efektívnosť a riešenie zadlženosti, obstarávanie, zavedenie DRG 
systému a systému eHealth, problematiku lekárov a zdravotných sestier, ich odmeňovanie, 
dostatok aj v regiónoch, zodpovednosť riadiacich zamestnancov a iné, bezpečnosť potravín, 
podporu mladých agropodnikateľov, hospodárenie v lesoch, platby poľnohospodárom, 
dodržiavanie zákonnosti,  predsedníctvo SR v Rade Európskej únie a iné.

Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR – VII. volebné obdobie 
v roku 2016 (k 31. 12. 2016)

Klub poslancov
Počet 
poslancov
v poslaneckom 

Počet 
položených
otázok

Klub poslancov NR SR za SMER–SD 49 152

Klub poslancov NR SR za SaS 21 83

Klub poslancov NR SR za OĽANO 19 119

Klub poslancov NR SR za SNS 15 1

Klub poslancov NR SR za ĽS Naše Slovensko 14 10

Klub poslancov NR SR za SME RODINA 8 16

Klub poslancov NR SR za MOST–HÍD 15 7

Poslanci, ktorí nie sú členmi 
poslaneckých klubov

9 127

S p o l u 150 515

Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR v roku 2016

25



26

Adresovanie otázok
Počet

položených otázok zodpovedaných otázok

Predseda vlády SR 194 23

Členovia vlády SR 321 103

S p o l u 515 126

Počet otázok adresovaných predsedovi a členom vlády SR 
a generálnemu prokurátorovi v roku 2016 (k 31. 12. 2016)

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 194 23

P. Pellegrini, podpredseda vlády SR 
pre investície a informatizáciu

3 1

R. Kaliňák, podpredseda vlády 
a minister vnútra SR

19 2

L. Žitňanská, podpredsedníčka vlády 
a ministerka spravodlivosti SR

7 2

P. Kažimír, minister financií SR 44 10

M. Lajčák, minister zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR

19 5

P. Žiga, minister hospodárstva SR 4 3

Á. Érsek, minister dopravy, výstavby 
a reg. rozvoja SR (od 31. 8. 2016)

37 18

G. Matečná, ministerka pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR

12 2

P. Gajdoš, minister obrany SR 1 1

J. Richter, minister práce, soc. vecí a rodiny SR 27 10

L. Sólymos, minister životného prostredia SR  10 9

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

63 21

M. Maďarič, minister kultúry SR 2 –

T. Drucker, minister zdravotníctva  SR 60 16

R. Brecely, minister dopravy, výstavby 
a reg. rozvoja SR (do 30. 8. 2016)

13 3

J. Čižnár, generálny prokurátor SR – –

K. Mitrík, predseda Najvyššieho 
kontrolného úradu SR 

– –

Počet otázok spolu 515 126

Prehľad otázok položených predsedovi vlády, členom vlády SR, GP SR
a predsedovi NKÚ SR v rámci Hodiny otázok



1.3.3.3 Interpelácie

V VI. volebnom období v januári a februári 2016 bolo podaných poslancami opozície 
10 interpelácií so zameraním na aktuálne problémy v oblasti školstva na rozvoj informatizácie 
a digitalizácie, poskytovanie príspevkov na rozvoj záujmov detí a mládeže, v zdravotníctve na 
dostatok liekov, v kultúre na ochranu kultúrnych pamiatok,  na ochranu životného prostredia.

V VII. volebnom období v roku 2016 bolo podaných 158 interpelácií, z toho poslancami 
opozície 91 a poslancami, ktorí nie sú členmi klubu poslancov 56. Z vecného hľadiska boli 
interpelácie zamerané na rôzne oblasti spoločenského a verejného života, na problematiku financií, 
na efektívne využívanie zdrojov, na program rozvoja vidieka, reštitučné konania k pôde 
a jej ochranu, v oblasti životného prostredia na problematiku znečisťovania a odpadov, 
environmentálnych záťaží a ich riešenia, v oblasti dopravy na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, 
obnovu železničných tratí, osobnú železničnú dopravu, v oblasti školstva na jeho rozvoj, na stredné 
školy a duálne vzdelávanie, pripravenosť absolventov a ich odchod do zahraničia, problematiku 
učebníc, materské školy a ich dostatok, program Erasmus a iné, v sociálnej oblasti na oblasť 
poskytovania sociálnych služieb, na práva osôb so zdravotným postihnutím, ochranu práv dieťaťa, 
činnosť Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže, prepočítavanie dôchodkov a iné, 
v oblasti zdravotníctva na preplácanie platieb v operačnom programe Zdravotníctvo, 
laboratórnych vyšetrení, zriadenie MR pracoviska, sprístupnenie analýz a iné, ďalej na 
problematiku verejného obstarávania, postupov voči prejavom extrémizmu, riešenie dopravných 
situácií, vybavovanie náležitostí občanov a iné, ale i na problematiku zahraničných vzťahov, 
medzinárodných zmlúv, utečencov a ďalšie.  

Klub poslancov
Počet poslancov
v poslaneckom 

Počet podaných 
interpelácií

Klub poslancov NR SR za SMER–SD 49 5

Klub poslancov NR SR za SaS 21 32

Klub poslancov NR SR za OĽANO 19 39

Klub poslancov NR SR za SNS 15 –

Klub poslancov NR SR za ĽS Naše Slovensko 14 15

Klub poslancov NR SR za SME RODINA 8 5

Klub poslancov NR SR za MOST– HÍD 15 6

Poslanci, ktorí nie sú členmi 
poslaneckých klubov

9 56

S p o l u 150 158

Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR 
za VII. volebné obdobie v roku 2016 (k 31. 12. 2016)

Podanie interpelácií Počet interpelácií

Poslanci koalície 11

Poslanci opozície 91

Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov 56

Spolu 158

Prehľad podaných interpelácií
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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
inerpelácií

R. Fico, predseda vlády SR 9

P. Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu –

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR 18

L. Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR 10

P. Kažimír, minister financií SR 9

M. Lajčák, minister zahraničný vecí a európskych záležitostí SR 5

P. Žiga, minister hospodárstva SR 5

Á. Érsek, minister dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR (od 31. 8. 2016) 11

G. Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 10

P. Gajdoš, minister obrany SR 4

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

L. Sólymos, minister životného prostredia SR   10

P. Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 19

M. Maďarič, minister kultúry SR 5

T. Drucker, minister zdravotníctva  SR 14

R. Brecely, minister dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR (do 30. 8. 2016) 16

Iné ústredné orgány 3

S p o l u 158

Prehľad podaných interpelácií pre predsedu vlády, členov vlády SR 
a predsedov iných ústredných orgánov SR 

Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR v roku 2016



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 2016, a to 
v VII. volebnom období

zvolila:
ź Eduarda Báránya za predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania 
 politických strán,
ź Jána Pálffyho za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa,
ź Zoltána Péka za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ź Ivetu Pospíšilovú za podpredsedníčku Dozornej rady Úradu pre dohľad nad 
 zdravotnou starostlivosťou

navrhla:
ź  Súdnej rade SR kandidátov na členov disciplinárnych senátov, a to Tatianu  
 Buchvaldovú, Michaelu Královú, Martu Polyákovú a Blaženu Stašíkovú.

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 2016, a to v VII. volebnom období, 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 a návrh na 
vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej republiky.

1.5 Petície prerokované na schôdzach Národnej rady SR

Národná rada v roku 2016 prerokovala petíciu občanov Slovenskej republiky podanú 
Národnej rade Slovenskej republiky 14. decembra 2015 s požiadavkami osobnej hmotnej 
zodpovednosti funkcionárov vo verejnej správe a vylúčenie schránkových firiem z obchodovania 
so štátom.
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V kalendárnom roku 2016 bolo prostredníctvom Odboru zahraničných vzťahov a protokolu 
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečovaných viac než 200 individuálnych 
protokolárnych a zahraničnopolitických aktivít pre vedenie a poslancov NR SR (nepočítajúc 
zahraničné pracovné cesty zamestnancov Kancelárie NR SR). Z uvedeného sumárneho počtu bolo 
55 zahraničných služobných ciest, 135 prijatí a 21 ďalších protokolárnych či 
medzinárodnopolitických podujatí. 

Osobitnú kapitolu aktivít odboru v roku 2016 predstavovalo organizačné zabezpečenie 
6 veľkoformátových medziparlamentných podujatí konaných v rámci parlamentnej dimenzie 
slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

• na úrovni predsedu NR SR sa v sledovanom období uskutočnilo 11 zahraničných 
pracovných ciest a 52 prijatí;

• na úrovni podpredsedov NR SR sa realizovali 4 zahraničné pracovné cesty a 20 prijatí;

• výbory NR SR a ich predstavitelia vykonali 29 zahraničných pracovných ciest a 62 prijatí;
stále delegácie NR SR v medzinárodných organizáciách uskutočnili 12 zahraničných 
pracovných ciest;

• na úrovni skupín priateľstva NR SR sa realizovalo 1 prijatie.

2.1 Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady    
Slovenskej republiky     

2.1.1 Zahraničné pracovné cesty

Z celkového počtu 11 zahraničných pracovných ciest na úrovni predsedu NR SR boli 
3 oficiálne návštevy (v Českej republike, Arménskej republike a Cyperskej republike) 
a 8 pracovných návštev (dvakrát v Poľskej republike, v Talianskej republike, Svätej Stolici, 
dvakrát vo Francúzskej republike – v Európskom parlamente v Štrasburgu a v Parlamentnom 
zhromaždení Rady Európy v Štrasburgu, v Rumunsku, vo Švajčiarskej konfederácií.  

Na úrovni podpredsedov sa v roku 2016 realizovali 4 samostatné zahraničné pracovné cesty 
(v Nemeckej spolkovej republike, v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, 
v Luxemburskom veľkovojvodstve a v Holandskom kráľovstve).

2.1.1.1 Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 15. apríla 2016 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko pracovnú návštevu 
v Poľskej republike pri príležitosti osláv 1050. výročia tzv. Krstu Poľska. V Poznani sa 
zúčastnil sa na slávnostnom spoločnom zasadnutí oboch parlamentných komôr – Sejmu i Senátu – 
konanom v rámci celoštátnych osláv 1050. výročia prijatia západnej formy kresťanstva poľským 
panovníkom Mieškom I. z dynastie Piastovcov, ktoré je o. i. vnímané aj ako symbolické položenie 
základov poľskej štátnosti. V rámci programu sa takisto uskutočnili bilaterálne pracovné stretnutia 
s predsedom Sejmu Poľskej republiky Marekom Kuchcińským, predsedom Senátu Poľskej 
republiky Stanisławom Karczewským, predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Janom 
Hamáčkom a predsedom Národného zhromaždenia Maďarska Lászlóom Kövérom. 

V dňoch 6. – 7. júna 2016 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko a podpredsedovia NR 
SR Martin Glváč, Andrej Hrnčiar a Lucia Nicholsonová oficiálnu návštevu v Českej republike, 
počas ktorej absolvovali stretnutia s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Janom 
Hamáčkom, predsedom Senátu Parlamentu ČR Milanom Štěchom, predsedom vlády ČR 
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Bohuslavom Sobotkom, ministrom zahraničných vecí ČR Lubomírom Zaorálkom, ako aj bývalým 
prezidentom ČR Václavom Klausom.

V dňoch 21. – 22. júna 2016 uskutočnili predseda NR SR Andrej Danko, podpredseda NR 
SR Béla Bugár a poslanec NR SR Richard Vašečka pracovnú návštevu v Talianskej republike a vo 
Svätej Stolici. V rámci programu sa zúčastnili na generálnej audiencii na Námestí svätého Petra, 
počas ktorej uskutočnili krátke osobné stretnutie s pápežom Františkom, ako aj štátnej recepcii 
usporiadanej pri príležitosti nadchádzajúceho štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda i začiatku 
predsedníctva SR v Rade EÚ a na slávnostnom koncerte konanom v rovnakom kontexte.

Dňa 7. júla 2016 uskutočnili predseda NR SR Andrej Danko, podpredsedovia NR SR Béla 
Bugár a Martin Glváč, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha, predseda 
Zahraničného výboru NR SR František Šebej, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť 
Anton Hrnko, predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislav Kamenický, predsedníčka 
Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová, predseda Výboru NR SR pre verejnú 
správu a regionálny rozvoj Boris Kollár a poslanec NR SR Radoslav Procházka pracovnú návštevu 
v Európskom parlamente v Štrasburgu pri príležitosti začiatku slovenského predsedníctva 
v Rade EÚ, v priebehu ktorej sa stretli s predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom 
a rokovali s predstaviteľmi politických frakcií zastúpených v Európskom parlamente.

Dňa 2. septembra 2016 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko pracovnú návštevu 
v Rumunsku, počas ktorej sa zúčastnil na Dňoch slovenského zahraničia v Oradei a uskutočnil 
stretnutie s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Rumunska Florinom Iordachem.

Dňa 7. septembra 2016 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko pracovnú návštevu 
v Poľskej republike pri príležitosti konania medzinárodnej konferencie Európa Karpát v Krynici-
Zdrój.

Dňa 16. septembra 2016 uskutočnili predseda NR SR Andrej Danko a vedúca Stálej 
delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy pracovnú návštevu v sídle 
Parlamentného zhromaždenia RE v Štrasburgu pri príležitosti konania Európskej konferencie 
predsedov parlamentov. 

Dňa 28. septembra 2016 uskutočnili predseda NR SR Andrej Danko a podpredseda NR SR 
Martin Glváč pracovnú návštevu vo Švajčiarskej konfederácii – v sídle Medzinárodného 
olympijského výboru v Laussane.

V dňoch 2. – 4. novembra 2016 uskutočnili predseda NR SR Andrej Danko, podpredsedovia 
NR SR Béla Bugár a Martin Glváč spolu s poslancami NR SR Oľgou Nachtmannovou, Dušanom 
Tittelom, Jurajom Drobom a Richardom Vašečkom oficiálnu návštevu v Arménskej republike. 
V rámci pracovného programu absolvovali stretnutia s predsedom Národného zhromaždenia 
Arménskej republiky Galustom Sahakianom, podpredsedom Národného zhromaždenia 
Arménskej republiky Eduardom Šarmazanovom, predsedom vlády Arménskej republiky 
Karenom Karapetianom, ako aj prezidentom Arménskej republiky Seržom Sargsianom.

31



32

Dňa 4. decembra 2016 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko pracovnú návštevu 
v Poľskej republike pri príležitosti konania neformálneho stretnutia predsedov parlamentov V4 
v Przemyśli, počas ktorého rokoval s predsedom Sejmu Poľskej republiky Marekom 
Kuchcińským, predsedom Senátu Poľskej republiky Stanisławom Karczewským, predsedom 
Národného zhromaždenia Maďarska Lászlóom Kövérom, predsedom Senátu Parlamentu ČR 
Milanom Štěchom a podpredsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jaroslavou 
Pokornou Jermanovou.  

V dňoch 11. – 13. decembra 2016 uskutočnili predseda NR SR Andrej Danko, podpredseda 
NR SR Andrej Hrnčiar a poslanec NR SR Eduard Heger oficiálnu návštevu v Cyperskej 
republike. Počas jej priebehu uskutočnili stretnutia s predsedom Snemovne reprezentantov 
Cyperskej republiky Demetrisom Syllourisom, prezidentom Cyperskej republiky Nikosom 
Anastasiadesom, arcibiskupom cyperskej ortodoxnej cirkvi Chrysostomom II., osobitnou 
predstaviteľkou generálneho tajomníka OSN pre Cyprus a vedúcou mierovej misie UNFICYP 
Elizabeth Spehar, veliteľom mierovej misie UNFICYP generálmajorom Mohammadom 
H. Kabirom, a zároveň navštívili kontingent slovenských vojakov.



2.1.1.2 Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky

V dňoch 13. – 15. marca 2016 uskutočnil podpredseda NR SR Miroslav Číž pracovnú 
návštevu v Berlíne, počas ktorej sa zúčastnil na Medzinárodnej parlamentnej konferencii o boji 
proti antisemitizmu.

V dňoch 19. – 20. mája 2016 uskutočnil podpredseda NR SR Béla Bugár a predsedníčka 
Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny pracovnú návštevu v Spojenom 
kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, počas ktorej rokovali s druhou 
podpredsedníčkou Snemovne ľudu Spojeného kráľovstva Nataschou Engel a zúčastnili sa na 
pietnom spomienkovom podujatí venovanom Sirovi Nicholasovi Wintonovi.

V dňoch 22. – 24. mája 2016 uskutočnil podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar pracovnú 
návštevu v Luxemburskom veľkovojvodstve pri príležitosti konania Konferencie predsedov 
parlamentov členských štátov EÚ.

V dňoch 13. – 14. júna 2016 uskutočnil podpredseda NR SR Béla Bugár pracovnú návštevu 
v Holandskom kráľovstve pri príležitosti konania LV. plenárneho zasadnutia výborov pre 
záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ v Haagu a symbolického prevzatia 
predsedníctva v Rade EÚ. V rámci programu sa konalo stretnutie s predsedníčkou Poslaneckej 
snemovne Holandského kráľovstva Khadijou Arib, predsedníčkou Senátu Holandského 
kráľovstva a predsedom Snemovne reprezentantov Maltskej republiky Angelom Farrugiom.

2.1.2 Návštevy zahraničných partnerov na pôde Národnej rady Slovenskej republiky

V roku 2016 privítala NR SR jednu oficiálnu návštevu predsedu parlamentu (Nórske 
kráľovstvo), štyri pracovné návštevy predsedov parlamentov (Luxemburské veľkovojvodstvo, 
Belgické kráľovstvo a dvakrát Európsky parlament) a päť pracovných návštev poslancov 
legislatívnych zborov (trikrát Štát Izrael, Nemecká spolková republika a Ruská federácia).

2.1.2.1 Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 26. mája 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedu Európskeho 
parlamentu Martina Schulza.
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Dňa 30. mája 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko delegáciu poslancov Knessetu 
Štátu Izrael.

Dňa 9. júna 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko delegáciu parlamentnej skupiny 
priateľstva Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie.

V dňoch 1. – 2. júna 2016 sa uskutočnila oficiálna návšteva predsedu Stortingu Nórskeho 
kráľovstva Olemica Thommessena v SR.

V dňoch 10.-11. júla 2016 uskutočnili v súvislosti s konaním Stretnutia predsedov výborov 
pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ (COSAC) pracovnú návštevu na pôde 
NR SR predseda Poslaneckej snemovne Luxemburského veľkovojvodstva Mars di 
Bartolomeo a predsedníčka Senátu Belgického kráľovstva Christine Defraigne.

Dňa 6. októbra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedu Európskeho 
parlamentu Martina Schulza.

2.1.2.2 Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky

V dňoch 26. – 27. januára 2016 uskutočnili podpredseda Knessetu Štátu Izrael Yitzhak 
Vaknin a predseda parlamentnej skupiny priateľstva Izrael - SR Oded Forer pracovnú 
návštevu v SR. Pri tejto príležitosti uskutočnili spoločné stretnutie a obed s podpredsedom NR SR 
a zároveň predsedom Skupiny priateľstva NR SR so Štátom Izrael Jánom Figeľom a predsedom 
Zahraničného výboru NR SR Františkom Šebejom. Rovnako sa zúčastnili slávnostného otvorenia 
Stálej expozície Múzea holokaustu v Seredi, ako aj ceremónie udeľovania ocenení „Spravodliví 
medzi národmi“.

Dňa 4. apríla 2016 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár delegáciu poslancov Štátnej 
dumy a Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie.

Dňa 17. októbra 2016 prijal podpredseda NR SR Martin Glváč splnomocnenca 
Nemeckého spolkového snemu pre obranu Hansa P. Bartelsa.

Dňa 27. októbra 2016 prijali podpredsedovia NR SR Martin Glváč a Andrej Hrnčiar 
delegáciu poslancov Knessetu Štátu Izrael počas jej pracovnej návštevy v SR.

2.1.3 Ďalšie významné prijatia na pôde Národnej rady Slovenskej republiky

Na pôde NR SR boli v roku 2016 okrem vyššie zmienených predstaviteľov prijaté dve hlavy 
štátu (Švajčiarska konfederácia a Poľská republika), jedna bývalá hlava štátu (Chorvátska 
republika), jedna predsedníčka vlády (Nórske kráľovstvo), traja ministri zahraničných vecí 
(Turkménsko, Luxemburské veľkovojvodstvo a Chorvátska republika), dvaja členovia vlád 
(Kubánska republika a Štát Izrael), viacero popredných zástupcov EÚ a jej inštitúcií (Európska 
komisia, Rada EÚ, Vojenský výbor EÚ) či traja vrcholní predstavitelia medzinárodných inštitúcií 
(OECD, Benátska komisia a Svetová colná organizácia).

2.1.3.1 Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 3. februára 2016 prijal predseda NR SR Peter Pellegrini podpredsedu Rady ministrov 
Kubánskej republiky Ricarda Cabrisasa Ruíza.

Dňa 19. februára 2016 uskutočnil predseda NR SR Peter Pellegrini pracovný obed 
s generálnym tajomníkom OECD Angelom Gurríom.

Dňa 9. júna 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko ministra zahraničných vecí 
a európskych záležitostí a ministra pre imigráciu a azyl Luxemburského veľkovojvodstva 
Jeana Asselborna. 



Dňa 17. júna 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko podpredsedu Európskej komisie 
pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča.

Dňa 17. júna 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedu Vojenského výboru EÚ 
gen. Michaila Kostaraka.

Dňa 20. júna 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko prezidenta Švajčiarskej 
konfederácie Johanna Schneidera-Ammanna počas jeho oficiálnej návštevy v SR.

Dňa 1. júla 2016 pri príležitosti začiatku predsedníctva SR v Rade EÚ uskutočnil predseda 
NR SR Andrej Danko bilaterálne rokovanie s predsedom Európskej komisie Jeanom-
Claudom Junckerom, a následne spolu s podpredsedami NR SR Bélom Bugárom a Martinom 
Glváčom, ako aj predsedom Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľubošom Blahom, predsedom 
Zahraničného výboru NR SR Františkom Šebejom, predsedom Výboru NR SR pre obranu 
a bezpečnosť Antonom Hrnkom a predsedom Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislavom 
Kamenickým rokovali s kolégiom Európskej komisie.

Dňa 18. augusta 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko bývalého prezidenta 
Chorvátskej republiky Stjepana Mesića.

Dňa 23. augusta 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedníčku vlády Nórskeho 
kráľovstva Ernu Solberg.

Dňa 7. novembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedu Benátskej komisie 
pre demokraciu prostredníctvom práva Gianniho Buquicchia.

Dňa 28. novembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko generálneho tajomníka 
Svetovej colnej organizácie Kunia Mikuriyu.

2.1.3.2 Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 26. januára 2016 prijal podpredseda NR SR Miroslav Číž ministra zahraničných vecí 
Turkménskej republiky Raşita Meredowa.

Dňa 29. apríla 2016 prijal podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar ministra zahraničných vecí 
Chorvátskej republiky Mira Kovača.

Dňa 4. mája 2016 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár generálneho tajomníka Rady EÚ 
Jeppeho Tranholma Mikkelsena.

Dňa 13. mája 2016 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár generálneho tajomníka 
Európskej komisie Alexandra Italianera a riaditeľa kabinetu predsedu Európskej komisie 
Martina Selmayra. 

Dňa 29. júna 2016 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár prezidenta Poľskej republiky 
Andrzeja Dudu počas jeho oficiálnej návštevy v SR.

Dňa 5. októbra 2016 prijali podpredsedovia NR SR Martin Glváč a Andrej Hrnčiar ministra 
bez kresla v kancelárii predsedu vlády Štátu Izrael Tzachiho Hanegbiho.

2.1.4 Prijatia veľvyslancov a vedúcich misií akreditovaných v SR

V hodnotenom období sa na úrovni predsedu a podpredsedov Národnej rady Slovenskej 
republiky realizovali prijatia veľvyslancov nasledovných štátov: 

Dňa 13. januára 2016 prijal predseda NR SR Peter Pellegrini mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky v SR Leszeka Soczewicu.
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Dňa 13. januára 2016 prijal predseda NR SR Peter Pellegrini mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Kórejskej republiky v SR Tae-ro Leeho.

Dňa 20. januára 2016 absolvoval predseda NR SR Peter Pellegrini spoločný pracovný 
obed s mimoriadnymi a splnomocnenými veľvyslancami Nemeckej spolkovej republiky 
(Thomas Goetz), Rakúskej republiky (Helfried Carl), Švajčiarskej konfederácie (Alexander 
Wittwer), Talianskej republiky (Roberto Martini), Holandského kráľovstva (Richard van 
Rijssen), Srbskej republiky (Šani Dermaku) a Tureckej republiky (Lebibe Gulhan Ulutekin). 

Dňa 3. februára 2016 prijal predseda NR SR Peter Pellegrini mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky Lin Lina.

Dňa 9. februára 2016 prijal predseda NR SR Peter Pellegrini mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael v SR Zvi A. Vapniho.

Dňa 1. marca 2016 prijal predseda NR SR Peter Pellegrini honorárneho konzula 
Azerbajdžanskej republiky v SR Džalala Gasymova.

Dňa 13. apríla 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadnu a splnomocnenú 
veľvyslankyňu Brazílskej federatívnej republiky v SR Susan Kleebank.

Dňa 18. apríla 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 
v SR Andyho Gartha.

Dňa 20. apríla 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Arménskej republiky v SR Tigrana Seiraniana.

Dňa 21. apríla 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael v SR Zvi A. Vapniho.

Dňa 21. apríla 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v SR Lin Lina.

Dňa 21. apríla 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadnu a splnomocnenú 
veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva v SR Ingu Magistad. 

Dňa 21. apríla 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR Richarda van Rijssena. 

Dňa 26. mája 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadnu a splnomocnenú 
veľvyslankyňu Tureckej republiky v SR Lebibe Gulhan Ulutekin.

Dňa 31. mája 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadnu a splnomocnenú 
veľvyslankyňu Českej republiky v SR Liviu Klausovú.

Dňa 14. júna 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko apoštolského nuncia Svätej 
stolice v SR Maria Giordanu.

Dňa 17. júna 2016  prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky v SR Igora A. Leščeňa.

Dňa 17. júna 2016  prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v SR Alexandra Wittwera.

Dňa 5. septembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Kórejskej republiky v SR Tae-ro Leeho.



Dňa 5. septembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadnu 
a splnomocnenú veľvyslankyňu Maďarska v SR Évu Czimbalmosné Molnár.

Dňa 13. septembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Helénskej republiky v SR Nicolasa Plexidasa.

Dňa 13. septembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Malijskej republiky v SR Bruna Maigu.

Dňa 19. septembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 
v SR Andyho Gartha.

Dňa 20. septembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky v SR Helfrieda Carla.

Dňa 20. septembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Španielskeho kráľovstva v SR Félixa Valdésa y Valentina 
Gamaza.

Dňa 27. septembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadnu 
a splnomocnenú veľvyslankyňu Švédskeho kráľovstva v SR Helen Eduards.

Dňa 27. septembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky v SR Joachima Bleickera.

Dňa 27. septembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexeja Fedotova.

Dňa 26. októbra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca USA v SR Adama H. Sterlinga.

Dňa 26. októbra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadnu a splnomocnenú 
veľvyslankyňu Tureckej republiky v SR Lebibe G. Ulutekin.

Dňa 26. októbra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v SR Roberta Martiniho.

Dňa 26. októbra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadnu a splnomocnenú 
veľvyslankyňu Kubánskej republiky v SR Loipu Sánchez Lorenzo.

Dňa 22. novembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Kanady v SR Marka Baileyho.

Dňa 22. novembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky v SR Ebdullaha Moaleia.

Dňa 22. novembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR Juna Shimmiho.

Dňa 19. januára 2016 prijal podpredseda NR SR Miroslav Číž mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v SR Lin Lina.

Dňa 2. februára 2016 prijala podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v SR Lin Lina.

Dňa 10. mája 2016 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v SR Lin Lina.

37



38

Dňa 16. júna 2016 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár mimoriadneho a 
splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael Zvi A. Vapniho.

Dňa 17. júna 2016 prijala podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael Zvi A. Vapniho.

Dňa 6. júla 2016 prijali podpredsedovia NR SR Martin Glváč a Andrej Hrnčiar 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael Zvi A. Vapniho.

Dňa 29. septembra 2016 prijal podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar mimoriadneho a 
splnomocneného veľvyslanca Indonézskej republiky Djumantora Purwokoputra Purba.

Dňa 11. októbra 2016 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár mimoriadneho a 
splnomocneného veľvyslanca USA v SR Adama H. Sterlinga.

Dňa 15. novembra 2016 prijala podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v SR Adama H. Sterlinga.  

Dňa 25. novembra 2016 prijal podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca USA v SR Adama H. Sterlinga.

2.1.5 Ostatné významné protokolárne a zahraničnopolitické podujatia

Dňa 7. januára 2016 sa predseda NR SR Peter Pellegrini, podpredsedovia NR SR a viacerí 
poslanci NR SR zúčastnili na slávnostnej ceremónii udeľovania štátnych vyznamenaní 
prezidentom SR pri príležitosti 23. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Dňa 7. marca 2016 prijal predseda NR SR Peter Pellegrini predsedu Štátnej komisie pre 
voľby a kontrolu financovania politických strán Eduarda Báránya, ktorý mu odovzdal 
zápisnicu o výsledkoch volieb do NR SR.

Dňa 11. marca 2016 sa v priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí 
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie osvedčení o zvolení za poslanca NR SR predsedom 
Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduardom Bárányom.

Dňa 23. marca 2016 sa v nadväznosti na voľby do NR SR (konané 5. marca 2016) konala 
ustanovujúca schôdza NR SR. 



Dňa 9. mája 2016 sa podpredseda NR SR Béla Bugár zúčastnil na pietnom akte pri 
príležitosti 71. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v areáli vojenského pamätníka 
a cintorína na Slavíne. 

Dňa 16. mája 2016 sa v historickej budove NR SR na Župnom námestí uskutočnil 
slávnostný akt skladania sľubu členov Štátnej komisie pre voľby a financovanie politických 
strán do rúk predsedu NR SR Andreja Danka.

Dňa 16. júna 2016 vystúpil v pléne NR SR prezident SR Andrej Kiska so správou o stave 
Slovenskej republiky.

Dňa 20. júla 2016 sa v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu uskutočnil 
slávnostný sľub členov slovenskej delegácie na letných olympijských hrách v Riu de Janeiro.

Dňa 29. augusta 2016 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil na spomienkových 
oslavách v Banskej Bystrici pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania.

Dňa 5. septembra 2016 podával predseda NR SR Andrej Danko slávnostnú večeru 
v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu pre úspešných slovenských 
reprezentantov na letných olympijských hrách v Riu de Janeiro.

Dňa 6. septembra 2016 sa uskutočnil slávnostný ceremoniál nástupu Čestnej stráže 
Ozbrojených síl SR v hlavnej budove NR SR.

Dňa 8. septembra 2016 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil na Stretnutí predsedov 
biskupských konferencií strednej a východnej Európy v Bratislave.

Dňa 9. septembra 2016 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil pietnej spomienky pri 
Pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave. 

Dňa 19. septembra 2016 sa predseda NR SR Andrej Danko na Myjave zúčastnil 
spomienkového zhromaždenia pri príležitosti osláv 168. výročia vzniku I. Slovenskej 
národnej rady. 

Dňa 21. septembra 2016 prijal predseda NR SR Andrej Danko predstaviteľov Spolku 
slovenských spisovateľov.

Dňa 22. septembra 2016 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil na oslavách Dňa 
Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom.

Dňa 20. októbra 2016 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil na stretnutí 
kontaktného výboru najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ v Bratislave. 

Dňa 21. októbra 2016 vystúpil predseda NR SR Andrej Danko na Bratislavskom 
právnickom fóre 2016 organizovanom Univerzitou Komenského v Bratislave.

Dňa 9. novembra 2016 prijali predseda NR SR Andrej Danko a podpredseda NR SR Béla 
Bugár generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára.

Dňa 10. novembra 2016 podával predseda NR SR Andrej Danko slávnostnú večeru 
v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu pre úspešných slovenských reprezentantov 
na letnej paralympiáde v Riu de Janeiro.

Dňa 17. novembra 2016 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil pietnej spomienky 
pri príležitosti Dňa za slobodu a demokraciu na Ružinovskom cintoríne.
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2.2 Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady 
 Slovenskej republiky

2.2.1 Aktivity na pôde NR SR

Dňa 14. januára 2016 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael v SR Zvi A. Vapniho.

Dňa 20. januára 2016 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej predsedu 
Výboru pre zahraničné veci Národného zhromaždenia Arménskej republiky Artaka Zakaryana.

Dňa 25. januára 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky v SR Thomasa 
Goetza.

Dňa 12. februára 2016 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej riaditeľa 
Transatlantického inštitútu v Bruseli Daniela Schwamenthala.

Dňa 16. februára 2016 prijal  predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska Akia Egawu.

Dňa 17. februára 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska v SR Andrewa Gartha.

Dňa 18. februára 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR Richarda van 
Rijssena.

Dňa 5. apríla 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Čiernej Hory pre európsku integráciu 
Aleksandra A. Pejovića.

Dňa 5. apríla 2016 prijali predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
a predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Robert Madej delegáciu skupiny priateľstva so SR 
Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie.

Dňa 12. apríla 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko 
delegáciu študentov stredných a vysokých škôl zo Srbskej republiky.

Dňa 13. apríla 2016 prijali predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
a predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislav Kamenický ministerku pre záležitosti 
EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru Elisabeth Aspaker.

Dňa 15. apríla 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
predsedu Výboru pre záležitosti EÚ Parlamentu Estónskej republiky Kalleho Pallinga.

Dňa 20. apríla 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Arménskej republiky v SR Tigrana Seiraniana.

Dňa 28. apríla 2016 prijali predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
a predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Austrálskeho zväzu pre SR Davida G. Stuarta. 

Dňa 3. mája 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
generálneho riaditeľa pre európske záležitosti Spolkového ministerstva zahraničných vecí 
Nemeckej spolkovej republiky Martina Kotthausa.



Dňa 5. mája 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska Andyho Gartha.

Dňa 5. mája 2016 uskutočnili členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti, Výboru 
NR SR pre hospodárske záležitosti a Výboru NR SR pre kultúru a médiá stretnutie s európskym 
komisárom pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Güntherom H. Oettingerom.

Dňa 12. mája 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Švédskeho kráľovstva v SR Helen Eduards.

Dňa 12. mája 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
ministra zahraničných vecí Helénskej republiky Nika Kotziasa.

Dňa 13. mája 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael v SR Zvi A. Vapniho.

Dňa 18. mája 2016 sa v rámci príprav slovenského predsedníctva v Rade EÚ uskutočnili na 
pôde NR SR pracovné návštevy predstaviteľov Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť 
a sociálne veci a Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti, ktorí 
uskutočnili stretnutia s predstaviteľmi Výboru NR SR pre európske záležitosti, Výboru NR SR pre 
financie a rozpočet a Výboru NR SR pre sociálne veci.

Dňa 26. mája 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie Alexeja Fedotova.

Dňa 26. mája 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Cyperskej republiky Nearchosa Palasa.

Dňa 26. mája 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Španielskeho kráľovstva Félixa Valdésa 
a Valentina Gamaza.

Dňa 27. mája 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
radcu Veľvyslanectva Iránskej islamskej republiky v SR so sídlom vo Viedni Mohammada 
Hassaniho. 

Dňa 27. mája 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
ministra zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Igora Crnadaka.

Dňa 31. mája 2016 sa uskutočnilo spoločné stretnutie predstaviteľov Výboru NR SR pre 
európske záležitosti a predstaviteľov Výboru pre záležitosti EÚ Švédskeho parlamentu.

Dňa 6. júna 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
generálneho riaditeľa pre záležitosti EÚ Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej 
spolupráce Francúzskej republiky Pierra Lévyho.

Dňa 6. júna 2016 sa na pôde NR SR v rámci príprav parlamentnej dimenzie slovenského 
predsedníctva v Rade EÚ uskutočnila pracovná návšteva členov sekretariátu Konferencie výborov 
pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ (COSAC). 

Dňa 9. júna 2016 prijali predstavitelia Výboru NR SR pre európske záležitosti, Zahraničného 
výboru NR SR, Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výboru NR SR pre ľudské práva 
a národnostné menšiny  ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministra pre 
imigráciu a azyl Luxemburského veľkovojvodstva Jeana Asselborna. 
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Dňa 9. júna 2016 sa predstavitelia Výboru NR SR pre európske záležitosti, Výboru NR SR 
pre hospodárske záležitosti, Výboru NR SR pre kultúru a médiá a Výboru NR SR pre vzdelávanie, 
vedu, mládež a šport stretli s podpredsedom Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrusa 
Ansipa.

Dňa 9. júna 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Palestíny Abdalrahmana S. O. Bsaisa.

Dňa 14. júna 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
ministra pre európsku integráciu Tureckej republiky Ömera Çelika.

Dňa 15. júna 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska v SR Andyho Gartha.

Dňa 16. júna 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky Loipu Sánchez Lorenzo.

Dňa 22. júna 2016 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR Juna Shimmiho.

Dňa 23. júna 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník regionálnu 
riaditeľku Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Zsuzsannu Jakab.

Dňa 27. júna 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre kultúru na médiá Dušan Jarjabek 
delegáciu Čínskej ľudovej politickej poradnej konferencie.

Dňa 28. júna 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
generálneho riaditeľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu Williama L. Swinga.

Dňa 29. júna 2016 prijali predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
a predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej viceprezidentku Medzinárodného výboru 
Červeného kríža Christine Beerli.

Dňa 8. júla 2016 uskutočnili predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej 
a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko pracovné rokovania s predsedom 
Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu Elmarom Brokom.



Dňa 8. júla 2016 prijali predstavitelia Výboru NR SR pre financie a rozpočet a Výboru NR 
SR pre hospodárske záležitosti podpredsedu Európskej komisie pre zamestnanosť, rast, investície 
a konkurencieschopnosť Jyrkiho Katainena.

Dňa 11. júla 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
predsedníčku Výboru pre európske záležitosti Senátu Parlamentu Rumunska Ancu Boagiu.

Dňa 12. júla prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Holandska Richarda van Rijssena.

Dňa 7. septembra 2016 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Singapurskej republiky pre SR Chay Wai Chuena.

Dňa 8. septembra 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Singapurskej republiky pre SR Chay Wai Chuena.

Dňa 8. septembra 2016 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej chargé 
d´affaires Veľvyslanectva Azerbajdžanskej republiky v SR (so sídlom vo Viedni) Jafara 
Huseynzadeho.

Dňa 22. septembra 2016 prijali predstavitelia Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti 
štátneho tajomníka Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky Nemeckej spolkovej 
republiky Matthiasa Machniga.

Dňa 22. septembra 2016 prijali predstavitelia Výboru NR SR pre európske záležitosti 
a Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti európsku komisárku pre obchod Ceciliu Malmström.

Dňa 27. septembra 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Gruzínska Gigima Gigiadzema.

Dňa 28. septembra 2016 prijala predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Alena 
Bašistová prezidenta Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Georgesa Dassisa.

Dňa 13. októbra  2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Christopha Léonziho.

Dňa 27. októbra 2016 prijali predstavitelia Zahraničného výboru NR SR a Výboru NR SR 
pre obranu a bezpečnosť delegáciu poslancov Knessetu Štátu Izrael.

Dňa 27. októbra 2016 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej 
zástupcov Ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva.

Dňa 28. októbra 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislav 
Kamenický európskeho komisára pre hospodárske a menové záležitosti, dane a clá Pierra 
Moscoviciho.

Dňa 2. novembra 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
členov palestínskej obchodnej misie PalTrade.

Dňa 14. novembra 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislav 
Kamenický mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR Juna Shimmiho.

Dňa 16. novembra 2016 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iraku Mohameda Hakiema al Robaiee.

Dňa 16. novembra 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
predsedu Výboru pre záležitosti EÚ Nemeckého spolkového snemu Gunthera Krichbauma.
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Dňa 23. novembra 2016 sa predstavitelia Výboru NR SR pre európske záležitosti, Výboru 
NR SR pre financie a rozpočet a Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti stretli s európskou 
komisárkou pre hospodársku súťaž Margarethe Vestager.

Dňa 5. decembra 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko 
ministra obrany Srbskej republiky Zorana Djordjevića.

Dňa 14. decembra 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v SR Lin Lina.

Dňa 15. decembra 2016 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky v SR Ebdollaha 
Moaleia.

Dňa 16. decembra 2016 prijali predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
a predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej delegáciu ruských novinárov.

2.2.2 Aktivity v zahraničí

2.2.2.1 Bilaterálna spolupráca

V dňoch 13. – 14. januára 2016 uskutočnila delegácia Výboru NR SR pre verejnú správu 
a regionálny rozvoj pracovnú návštevu v Českej republike na pozvanie Výboru pre verejnú správu 
Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.

V dňoch 8. – 10. februára 2016 uskutočnila delegácia Výboru NR SR pre sociálne veci 
pracovnú návštevu v Českej republike na pozvanie Výboru pre sociálne záležitosti Poslaneckej 
snemovne Parlamentu ČR.

V dňoch 24. – 26. januára 2016 sa členka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Magdaléna 
Vášáryová zúčastnila na 9. európsko-ukrajinskom fóre v Lodži.

V dňoch 11. – 14. septembra 2016 uskutočnil predseda Zahraničného výboru NR SR 
František Šebej pracovnú návštevu v Štáte Izrael.

V dňoch 24. – 26. septembra 2016 sa predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan 
Jarjabek, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák 
a poslanec NR SR Miroslav Číž zúčastnili na XVIII. prehliadke sólistov slovenskej ľudovej piesne 
v Nadlaku organizovanej Aradskou oblasťou Demokratického zväzu Slovákov a Čechov 
v Rumunsku.

Dňa 27. septembra 2016 uskutočnili podpredsedovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo 
a životné prostredie Mikuláš Krajkovič a Peter Pčolinský pracovnú návštevu v Českej republike na 
pozvanie Stálej komisie pre rozvoj vidieka Senátu Parlamentu ČR.

V dňoch 14. – 15. októbra 2016 sa predseda a podpredsedníčka Výboru NR SR pre 
vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák a Eva Smolíková zúčastnili na VII. Stretnutí 
dolnozemských učiteľov v Békešskej Čabe.

V dňoch 16. – 18. októbra 2016 uskutočnili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR 
pracovnú návštevu v Českej republike na pozvanie Ústavnoprávneho výboru Senátu 
Parlamentu ČR.

V dňoch 10. – 11. novembra 2016 sa členovia Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan 
Jarjabek a Karol Farkašovský zúčastnili na konferencii „Verejnoprávne médiá a demokracia“ 
v Prahe.



2.2.2.2 Multilaterálna spolupráca

V dňoch 31. januára – 2. februára 2016 sa členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti 
Viera Mazúrová a Miroslav Kadúc zúčastnili na stretnutí výborov pre záležitosti EÚ parlamentov 
štátov V4 vo Varšave.

V dňoch 7. – 8. februára 2016 sa členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti Andrej 
Kolesík a Ivan Švejna zúčastnili na stretnutí predsedov výborov pre záležitosti Únie parlamentov 
členských štátov EÚ v Haagu, ktoré sa konalo v rámci holandského predsedníctva v Rade EÚ.

V dňoch 8. – 10. februára 2016 sa podpredseda Zahraničného výboru NR SR Juraj Droba 
zúčastnil na stretnutí zahraničných výborov parlamentov členských štátov Rady Európy v Sofii.

V dňoch 15. – 17. februára 2016 sa podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet 
Ladislav Kamenický zúčastnil Medziparlamentnej konferencie o stabilite, hospodárskej 
koordinácii a riadení v EÚ, ktorú v Bruseli organizovalo holandské predsedníctvo v Rade EÚ 
spoločne s Európskym parlamentom v rámci Európskeho parlamentného týždňa.

V dňoch 15. – 16. februára 2016 sa predseda a podpredseda Výboru NR SR pre hospodárske 
záležitosti Ján Hudacký a Maroš Kondrót zúčastnili stretnutia hospodárskych výborov 
parlamentov štátov V4 v Prahe.

V dňoch 22. – 23. februára 2016 sa v Bruseli podpredseda Zahraničného výboru NR SR Juraj 
Droba zúčastnil na medziparlamentnom stretnutí organizovanom Výborom Európskeho 
parlamentu pre zahraničné veci.

V dňoch 3. – 4. apríla 2016 sa člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Karol Galek 
zúčastnil v Haagu na stretnutí výborov parlamentov členských štátov EÚ k energetike 
organizovanom holandským predsedníctvom v Rade EÚ.

V dňoch 6. – 8. apríla 2016 sa predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej 
a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko zúčastnili na Medziparlamentej 
konferencii o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a Spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politike konanej v Haagu v rámci holandského predsedníctva v Rade EÚ. 

V dňa 23. – 24. mája 2016 uskutočnili členovia Zahraničného výboru NR SR Jaroslav Paška 
a Juraj Droba pracovnú návštevu v ČR pri príležitosti spoločného stretnutia výborov pre 
zahraničné záležitosti parlamentov štátov V4.

V dňoch 8. – 9. júna 2016 sa členovia Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislav 
Kamenický a Peter Náhlik zúčastnili na Bruselskom ekonomickom fóre.

V dňoch 12. – 14. júna 2016 sa členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš 
Blaha, Jaroslav Paška, Martin Klus, Edita Pfundtner, Katarína Cséfalvayová a Jozef Viskupič 
zúčastnili na LV. plenárnom zasadnutí výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov 
EÚ (COSAC) konanom v Haagu v rámci holandského predsedníctva v Rade EÚ.

Dňa 22. júna 2016 sa predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha zúčastnil 
vo Viedni na medzinárodnom fóre pre základné a ľudské práva. 

V dňoch 2. – 3. októbra 2016 sa členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš 
Blaha a Jozef Viskupič zúčastnili na stretnutí výborov pre záležitosti EÚ parlamentov štátov V4 vo 
Velehrade.

V dňoch 4. – 8. októbra 2016 uskutočnil podpredseda Výboru NR SR pre hospodárske 
záležitosti Maroš Kondrót pracovnú návštevu v Arménskej republike.
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V dňoch 6. – 8. októbra 2016 sa člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Karol Galek 
zúčastnil na 16. medziparlamentnom stretnutí o obnoviteľných zdrojoch energie a energetickej 
efektívnosti.

Dňa 12. októbra 2016 sa predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha 
zúčastnil na medziparlamentnom stretnutí výborov organizovanom Výborom Európskeho 
parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci v Bruseli. 

Dňa 19. októbra 2016 uskutočnil predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš 
Blaha pracovnú návštevu v Európskom parlamente v Bruseli.

V dňoch 7. – 8. novembra 2016 sa členovia Zahraničného výboru NR SR František Šebej 
a Martin Fedor zúčastnili na medziparlamentnom stretnutí organizovanom Výborom Európskeho 
parlamentu pre zahraničné veci v Bruseli.

V dňoch 8. – 9. novembra 2016 sa predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislav 
Kamenický zúčastnil na zasadnutí Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu 
v Bruseli.

V dňoch 27. – 28. novembra 2016 sa členka Výboru NR SR pre európske záležitosti Edita 
Pfundtner zúčastnila na zasadnutí Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody 
v Bruseli. 

2.3 Zahraničnopolitické aktivity stálych delegácií Národnej rady 
 Slovenskej republiky   

2.3.1 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy

V dňoch 24. – 29. januára 2016 sa členovia Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom 
zhromaždení Rady Európy Oľga Nachtmannová, Ľuboš Blaha, Pavol Goga, Martin Fronc a Darina 
Gabániová zúčastnili na 1. časti riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

V dňoch 18. – 21. septembra 2016 sa člen Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom 
zhromaždení Rady Európy Martin Poliačik zúčastnil na zasadnutí Výboru pre kultúru, vedu, 
vzdelávanie a médiá Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Kyjeve.

Dňa 21. septembra 2016 sa členka Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení 
Rady Európy Anna Verešová zúčastnila v Paríži na zasadnutí Výboru pre sociálne záležitosti, 
zdravie a udržateľný rozvoj Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

V dňoch 7. – 9. decembra 2016 sa člen Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení 
Rady Európy Martin Poliačik zúčastnil na zasadnutí Výboru pre kultúru, vedu, vzdelávanie 
a médiá Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Paríži.

2.3.2 Parlamentné zhromaždenie NATO

V dňoch 27. – 30. mája 2016 sa členovia Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom 
zhromaždení Severoatlantickej aliancie Anton Hrnko, Gábor Gál a Juraj Droba zúčastnili na 
Jarnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v Tirane.

V dňoch 18. – 21. novembra 2016 sa členovia Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom 
zhromaždení Severoatlantickej aliancie Anton Hrnko a Juraj Droba zúčastnili na 62. výročnom 
zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO v Istanbule.



2.3.3 Parlamentné zhromaždenie OBSE

V dňoch 24. – 26. februára 2016 sa členovia Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom 
zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Andrej Kolesík a Milan Mojš 
zúčastnili na Zimnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia OBSE vo Viedni.

V dňoch 30. júna – 5. júla 2016 sa vedúci Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom 
zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Peter Osuský zúčastnil na 
25. výročnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia OBSE v Tbilisi.

V dňoch 29. septembra – 3. októbra 2016 sa členovia Stálej delegácie NR SR v 
Parlamentnom zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Peter Osuský a 
Edita Pfundtner zúčastnili na Jesennom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia OBSE v Skopje.

V dňoch 13. – 17. októbra 2016 sa vedúci Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom 
zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Peter Osuský zúčastnil na 
pozorovaní parlamentných volieb v Čiernej Hore.

2.3.4 Parlamentná dimenzia OECD

Dňa 12. októbra 2016 sa členovia Stálej delegácie NR SR v Organizácii pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj Veronika Remišová a Martin Klus zúčastnili stretnutia Parlamentnej siete 
OECD v Paríži.

2.3.5 Stredoeurópska iniciatíva 

V dňoch 30. mája – 1. júna 2016 sa vedúci Stálej delegácie NR SR v Stredoeurópskej 
iniciatíve a jej parlamentnej dimenzii Radoslav Procházka zúčastnil na zasadnutí Parlamentného 
výboru SEI v Sarajeve.

2.4 Zahraničnopolitické aktivity skupín priateľstva Národnej rady 
 Slovenskej republiky

V rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (MPÚ) sa zriaďujú dvojstranné 
skupiny priateľstva, ktorých cieľom je nadväzovanie osobných kontaktov s  členmi parlamentov 
iných štátov alebo skupín štátov, 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.

Pre VII. volebné obdobie (2016 – 2020) zriadila NR SR na základe svojho uznesenia 
z 9. septembra 2016 31 regionálnych skupín priateľstva. 

Z najvýznamnejších aktivít poslancov NR SR v rámci uvedenej platformy možno spomenúť 
nasledovné: 

Dňa 20. októbra 2016 sa členovia Skupiny priateľstva NR SR s Ruskou federáciou stretli 
s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v SR Alexejom L. Fedotovom.
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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 služobné cesty, ktoré sa týkajú odborného 
vzdelávania, rozvíjania ich pracovných zručností, nadväzovania kontaktov, ako aj prípadnej 
výmeny informácií, zdieľania skúseností či získaného know-how so svojimi kolegami 
z parlamentných kancelárií iných štátov, prípadne organizujú takéto podujatia na pôde Kancelárie 
NR SR.

V rámci príprav parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva v Rade EÚ absolvovali 
v roku 2016 zamestnanci odborných útvarov Kancelárie NR SR študijné návštevy v Seimas 
Litovskej republiky (3. – 5. februára 2016) a v Snemovni reprezentantov Maltskej republiky 
(11. – 12. mája 2016).

V dňoch 14. – 15. februára 2016 sa vedúci Kancelárie NR SR zúčastnil Stretnutia 
generálnych tajomníkov parlamentov členských štátov EÚ v Luxemburgu.

V dňoch 24. – 26. februára 2016 sa pod organizačným patronátom Kancelárie NR SR 
a Národného demokratického inštitútu uskutočnil v priestoroch Účelového zariadenia Kancelárie 
NR SR Častá-Papiernička regionálny odborný seminár na tému otvorenosti a transparentnosti 
legislatívneho procesu „Open Parliaments – Engaged Citizens“ pre poslancov parlamentov, 
zamestnancov parlamentných administratív, zástupcov mimovládneho sektora a občianskej 
spoločnosti zo SR, ČR, Lotyšskej republiky, štátov západného Balkánu, Ukrajiny a Gruzínska.

2.6 Podujatia parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva 
 v Rade EÚ v roku 2016

1.  Stretnutie predsedov výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov 
 EÚ /tzv. predsednícky COSAC/ (10. – 11. júla 2016)

2.  Medziparlamentná konferencia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike 
 a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (2. – 4. septembra 2016)

3.  Neformálne stretnutie predsedov parlamentov členských štátov EÚ 
 (6. – 7. októbra 2016)

4.  Medziparlamentná konferencia o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení 
 v EÚ (16. – 18. októbra 2016)

5.  LVI. plenárne zasadnutie výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských 
 štátov EÚ /tzv. plenárny COSAC/ (13. – 15. novembra 2016)

6.  Stretnutie predsedov výborov pre hospodárske záležitosti parlamentov členských 
 štátov EÚ k téme energetickej únie (1. – 2. decembra 2016)

V nadväznosti na výsledky referenda o zotrvaní Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného v Írska v EÚ predseda NR SR Andrej Danko inicioval mimoriadne a neformálne 
stretnutie predsedov parlamentov členských štátov EÚ, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. – 7. októbra 
2016 v priestoroch sídla Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute a zúčastnilo sa ho 22 
predsedov a 5 podpredsedovia národných parlamentov.

S výnimkou vyššie zmieneného podujatia, ako aj úvodného stretnutia COSAC (konaného 
v rokovacej sále NR SR) sa všetky ostatné medziparlamentné formáty uskutočnili v priestoroch 
Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu



Národná rada v druhom polroku 2016 privítala v tejto súvislosti na svojej pôde viac ako 1 400 
hostí – poslancov národných parlamentov, zástupcov parlamentných administratív, 
diplomatického, akademického či mimovládneho sektora. 

Za zmienku stojí aj LVI. plenárne zasadnutie výborov pre záležitosti Únie parlamentov 
členských štátov EÚ, ktoré znamenalo historicky prvé simultánne tlmočenie z a do všetkých 
úradných jazykov EÚ na území SR.
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3.1 Parlamentná dimenzia Predsedníctva SR v Rade EÚ

3.1.1 Stretnutie predsedov výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ

3.1.1.1 Stretnutie predsedov výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ 
(tzv. predsednícky COSAC)

Konferencia predsedov parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských 
štátov Európskej únie sa konala v Bratislave 11. júla 2016. Otvoril ju podpredseda NR SR Béla 
Bugár a predseda Výboru pre európske záležitosti NR SR Ľuboš Blaha. Béla Bugár sa vo svojom 
vystúpení vyjadril, že Slovensko bude zodpovedne vykonávať svoju predsednícku úlohu 
a zdôraznil potrebu diskusie medzi lídrami EÚ s cieľom priblížiť Úniu jej obyvateľom.

V ďalšej časti COSAC-u bola bez zmien prijatá jeho agenda. Tretia časť bola venovaná 
procedurálnym záležitostiam, v ktorej pán Ľuboš Blaha oboznámil prítomných s výsledkami 
rokovania predsedníckej Troiky. Taktiež predstavil program nadchádzajúceho plenárneho 
COSAC-u a vysvetlil obsah náčrtu troch kapitol 26. polročnej správy COSAC-u.

V štvrtej časti predstavil Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR, priority slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré obsahovali 4 ambície – 
posilniť európsku ekonomiku so zameraním sa na viacero kľúčových oblastí; modernizovať 
a rozšíriť jednotný trh o oblasť energetiky a digitálnej ekonómie; pracovať na udržateľnej 
migračnej a azylovej politike; zamerať sa na vonkajšie prostredie, predovšetkým na obchodné 
dohody a politiku rozširovania. Okrem toho sa Miroslav Lajčák vyjadril k následkom výsledku 
britského referenda o vystúpení z EÚ. K debate prispeli zástupcovia britského parlamentu, 
Sir William Cash z Dolnej snemovne a Lord Timothy Boswell zo Snemovne lordov.

O slovo sa prihlásilo 19 rečníkov, ktorí ocenili najmä zameranie sa na energetickú úniu 
a jednotný digitálny trh v rámci slovenského predsedníctva. Taktiež uznali bezprecedentnosť 
situácie po zverejnení výsledkov britského referenda, no zároveň spomenuli nutnosť rešpektovať 
rozhodnutie britských občanov. Miroslav Lajčák na záver poznamenal, že EÚ bude mať dve hlavné 
priority – vyjednať nový vzťah s Veľkou Britániou a vytvoriť novú, lepšiu Úniu, atraktívnu pre jej 
zvyšných 27 členov.

3    Pôsobenie Národnej rady Slovenskej republiky 
      v záležitostiach Európskej únie
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Posledná časť konferencia sa týkala sociálnej dimenzie EÚ a kohéznej politiky. Hlavnými 
rečníkmi boli Mars Di Bartolomeo, predseda luxemburského parlamentu, Marianne Thyssen, 
komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu a Jan Keller, 
profesor sociológie a člen Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci Európskeho parlamentu. 
Zdôraznili význam sociálnej politiky, ktorú treba prinavrátiť do centra pozornosti. Spomenuli 
problémy, ktoré EÚ v tejto oblasti trápia, ako napr. nezamestnanosť mladých či detská chudoba, čo 
je dôvodom nutnosti zabezpečiť finančnú rovnováhu medzi ekonomickou a sociálnou dimenziou. 
Členské štáty by sa mali usilovať o získanie hodnotenia „AAA“, čo sa týka sociálnej politiky, aby 
zabránili populizmu. Komisia rovnako podporuje prehĺbenie sociálnej dimenzie EÚ, hlavnú úlohu 
v tom však majú národné autority. Jan Keller opísal tri piliere sociálnej bezpečnosti – súdržná 
rodina zdôrazňovaná konzervatívcami, trh práce zdôrazňovaný liberálmi a sociálny štát 
zdôrazňovaný socialistami, avšak všetky tri prechádzajú krízou spôsobenou podriadením sa 
ekonomickým záujmom. Otvoril aj otázku toho, či by mal vyšší stupeň integrácie pozitívny dopad 
na sociálnu ochranu.

Do rozpravy sa prihlásilo 18 rečníkov, ktorí zdôraznili, že je dôležité sústrediť sa na sociálnu 
dimenziu EÚ a tiež ju propagovať, no zároveň si uvedomiť, že to spadá hlavne do kompetencie 
členských štátov. Na záver Ľuboš Blaha uviedol, že je potrebná Európa s ľudskejšou tvárou.

3.1.1.2  LVI. plenárne zasadnutie výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ 
/tzv. plenárny COSAC/

LVI. Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov 
Európskej únie sa konala 13.-15.novembra 2016 v Bratislave. Stretnutie otvoril Ľuboš Blaha, 
predseda Výboru pre európske záležitosti NR SR, minútou ticha za obete teroristických útokov 
v Paríži z 13. novembra 2015 a privítal všetkých prítomných. Následne bola prijatá agenda bez 
zmien. Ľuboš Blaha taktiež informoval o záveroch prijatých predsedníckou Troikou a o listoch 
doručených predsedníctvu. Slovo prevzala Christiana Fryda, stála členka sekretariátu COSAC, 
aby predstavila 26. polročnú správu COSAC-u, ktorá pozostávala z kapitol o zmluve TTIP medzi 
Európskou úniou a USA, o „roku výsledkov“ Energetickej Únie a o posilňovaní úlohy národných 
parlamentov v EÚ.

Na prvom zasadnutí, ktorého témou bol súčasný stav slovenského predsedníctva v Rade EÚ, 
vystúpil ako hlavný rečník Robert Fico, predseda vlády SR. Vyjadril sa k septembrovému 
bratislavskému summitu, ktorý ukázal Slovensko ako spoľahlivého partnera. Pripomenul priority 



slovenského predsedníctva, okrem iného aj potrebu ekonomicky silnej Únie či výsledky 
dosiahnuté v rámci jednotného digitálneho trhu a energetickej únie. Zhrnul viacero dosiahnutých 
úspechov a tiež úloh, ktorých splnenie očakával do konca slovenského predsedníctva, ako sú 
podpísanie Parížskej klimatickej dohody či zriadenie úradu spoločného európskeho prokurátora. 
Do debaty sa prihlásilo 16 rečníkov. Zaujímali ich témy ako Brexit, migračná kríza, situácia 
v Turecku či zemetrasenie v Taliansku, vyjadrili sa aj k prioritám slovenského predsedníctva. 
Odpovedal im Robert Fico a neskôr Ivan Korčok, splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR 
v Rade EÚ.

Hlavným rečníkom panelu o posilňovaní úlohy národných parlamentov v EÚ bol Frans 
Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie. Ďalšími panelistami boli Ana Birchall, 
predsedníčka Výboru pre európske záležitosti Poslaneckej snemovne rumunského parlamentu 
a Gunther Krichbaum, predseda Výboru pre európske záležitosti nemeckého Bundestagu. Frans 
Timmermans uviedol, že svet sa mení a ľudia nie sú spokojní s tým, ako na tieto zmeny reaguje EÚ, 
preto by do tohto procesu mali byť zapojené aj národné parlamenty ako najbližšie zvolení 
reprezentanti. Gunther Krichbaum poukázal na odlišnosti medzi národnými parlamentmi vo 
vzťahu k európskym záležitostiam, pričom niektoré z nich majú svoje oficiálne zastúpenie aj 
v Bruseli, no niektoré majú len minimálny personál. Navyše by podľa neho mali národné 
parlamenty viac spolupracovať s Európskym parlamentom. Do debaty sa prihlásilo 37 rečníkov. 
Mnohí sa zamerali na otázku straty dôvery voči EÚ v nadväznosti na britské referendum. Na 
prekonanie demokratického rozdielu by mali národné parlamenty spolupracovať a pracovať pre 
občanov EÚ, počnúc legislatívnym procesom. Rečníci sa tiež zamerali na témy tzv. žltej, zelenej 
a červenej karty.

V paneli s názvom „Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP): dohoda 
medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (a jej výzvy, príležitosti a riziká)“ 
vystúpili ako hlavní rečníci Susan George, politická a sociálna vedkyňa, aktivistka a autorka  
publikácií o globálnej sociálnej spravodlivosti a zároveň predsedníčka predstavenstva 
Transnational Institute, a Hiddo Houben, zástupca hlavného negociátora zmluvy TTIP za EÚ 
a zároveň vedúci odboru na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre obchod. Hiddo 
Houben bol zástancom tejto zmluvy, pretože voľný obchod všeobecne pomáha redukovať 
nerovnosti medzi krajinami. Pripustil, že do týchto rokovaní by mali byť prizvané aj národné 
parlamenty a debata by mala byť zjednodušená a založená na faktoch. Susan George zastávala 
opačný názor, hoci nebola proti konceptu voľného obchodu. Poukázala okrem iného na priveľkú 
účasť nadnárodných firiem pri rokovaniach, či na výskum, ktorý tvrdí, že zmluva by spôsobila 
stratu stoviek tisíc pracovných miest. V panelovej diskusii vystúpili ešte Danuta Maria Hübner, 
predsedníčka Výboru EP pre ústavné záležitosti, a Güler Turan, poslankyňa flámskeho parlamentu 
a belgického senátu. Do širšej diskusie sa prihlásilo 33 rečníkov, ktorí sa rozdelili na dva tábory. 
Odporcovia vyčítali zmluve netransparentnosť rokovaní či fakt, že by bola výhodná len pre veľké 
spoločnosti. Prívrženci namietali, že táto zmluva bude pre členské štáty EÚ strategickým krokom.

Počas zasadnutia predsedov COSAC bola prijatá upravená verzia návrhu záverov 
LVI COSAC-u.

Hlavným rečníkom panelu „2016: ‚rok výsledkov‛ Energetickej Únie“ bol Maroš Šefčovič, 
podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu. Hovoril o potrebe energetickej bezpečnosti 
či nutnosti solidarity a spolupráce v regiónoch, aby sa zabezpečil hladký energetický prenos. Uvítal 
tiež prijatie Parížskej klimatickej dohody a ocenil užšie partnerstvo s národnými parlamentmi, 
ktoré sú potrebné pri implementácii požiadaviek Energetickej Únie. Spomenul tiež tzv. „jumbo 
balíček“ zahŕňajúci nové štandardy merania energetickej náročnosti budov, ekobudovy 
umožňujúce veľké šetrenie energií a dizajn nového trhu  s elektrinou. Rok 2017 bude rokom 
implementácie, čo bude zahŕňať koordináciu 27 energetických plánov. Panelistami boli Danielle 
Auroi, predsedníčka Výboru pre európske záležitosti francúzskeho Národného zhromaždenia, 
Kalle Pallin, predseda Výboru pre európske záležitosti estónskeho parlamentu a Antonio Costa 
Silva, poslanec portugalského parlamentu. Hovorili predovšetkým o problémoch v oblasti klímy 
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a energetiky vo svojich krajinách. V debate vystúpilo 24 rečníkov, ktorí zdôraznili potrebu 
energetickej prepojenosti, a tiež dôležitosť energetickej bezpečnosti, čiže zaistenia garantovaných, 
lacných a bezpečných energetických dodávok.

Hlavným rečníkom posledného panelu o zabezpečení vonkajších hraníc členských štátov 
EÚ v kontexte nepravidelnej migrácie bol Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra 
SR. Podľa neho je dôležité zabezpečiť vnútornú bezpečnosť v rámci schengenského priestoru 
a aktívne brániť ilegálnej migrácii. Úspešná politika navrátenia by mohla slúžiť ako prostriedok 
v boji proti nelegálnej migrácii, potrebná je aj čo najkvalitnejšia azylová politika. Treba tiež 
rozlišovať medzi migrantmi a tými, ktorí skutočne potrebujú azyl. Panelistami boli Richárd 
Hörcsik, predseda Výboru pre európske záležitosti maďarského parlamentu a Lucio Romano, 
podpredseda Výboru pre európske záležitosti talianskeho Senátu. Uviedli, že ochrana vonkajších 
hraníc EÚ by sa mala dotýkať všetkých členských štátov a krajiny, ktoré majú obrovské morské aj 
pevninské hranice, by mali dostať špeciálny status vzhľadom na svoje odlišné potreby. Treba sa 
tiež sústrediť na medzinárodný diplomatický prístup do krajín pôvodu a poskytnutím finančnej a 
rozvojovej pomoci zabezpečiť ekonomický a sociálny komfort pre ľudí, ktorý by ich motivoval 
zostať vo vlastnej krajine. Do debaty sa zapojilo 32 rečníkov, z ktorých sa mnoho vyslovilo za 
zvýšenie ochrany vonkajších hraníc Únie. Spomenuli taktiež Turecko ako dôležitého aktéra 
v riešení tejto situácie a ďalším dôležitým motívom bola solidarita medzi členskými krajinami.

Na záver bolo formálne prijaté kompromisné znenie Záverov LVI. COSAC-u, a zároveň 
Ľuboš Blaha informoval o dvoch deklaráciách, ktoré bolo možné podpísať – o zemetrasení 
v Taliansku a o situácii v Turecku.

3.1.2 Medziparlamentná konferencia o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike 
a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike 

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ sa v posledných rokoch vyvíjala 
s mimoriadnou intenzitou. EÚ sa dnes angažuje v mnohých krízových regiónoch sveta formou 
civilných, ale čiastočne aj vlastných vojenských misií. 

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ bola uvedená do života Maastrichtskou 
zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra 1993. Oblasti SZBP sa významne dotkla 
Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009. Dôležité je, že napriek rušeniu 



pilierovej konštrukcie EÚ v Lisabonskej zmluve sa rozhodnutia v oblasti SZBP budú naďalej 
prijímať konsenzom. SZBP teda nenahrádza zahraničnú politiku členských štátov, ale i naďalej 
predstavuje nástroj na presadzovanie politiky, na ktorej sa členské krajiny dohodnú.

Hlavným cieľom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ je prispieť k zachovaniu 
medzinárodného mieru a bezpečnosti a podporiť hodnoty demokracie, právneho štátu 
a dodržiavania ľudských práv vo svete. Článok 24 Zmluvy o Európskej únii určuje, že kompetencia 
únie v oblasti SZBP sa vzťahuje na všetky oblasti zahraničnej politiky a tiež na všetky otázky 
súvisiace s bezpečnosťou únie. V článku 21 sa ďalej hovorí: „Únia vymedzuje a uskutočňuje 
spoločné politiky a činnosti a pracuje na dosahovaní vysokého stupňa spolupráce vo všetkých 
oblastiach medzinárodných vzťahov...“.

Na svojom zasadnutí vo Varšave v apríli 2012 sa Konferencia predsedov parlamentov EÚ 
uzniesla na vytvorení Medziparlamentnej konferencie o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politike (SZBP) a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (SBOP). Zakladateľský zámer sa 
niesol v duchu posilnenia úlohy národných parlamentov členských štátov EÚ a Európskeho 
parlamentu pri formovaní rozhodnutí na celoeurópskej úrovni.  

Konferencia poskytla rámec pre výmenu informácií a dobrých praktík v oblasti SZBP 
a SBOP s cieľom zabezpečiť plnú informovanosť národných parlamentov a Európskeho 
parlamentu pri vykonávaní ich úloh súvisiacich s touto politickou oblasťou. Na základe konsenzu 
tak môžu prijímať nezáväzné závery o záležitostiach SZBP a SBOP obsiahnutých v programe 
konferencie. 

Medziparlamentná konferencia združuje delegácie národných parlamentov členských štátov 
EÚ a Európskeho parlamentu. Každý národný parlament môže vyslať šesť svojich poslancov, 
pričom reprezentácia Európskeho parlamentu má šestnásť členov. Národné parlamenty 
kandidátskych štátov a európske členské štáty NATO (ktoré nie sú členmi EÚ) môžu byť 
reprezentované delegáciou zloženou zo štyroch pozorovateľov. �

Konferencia sa schádza raz za šesť mesiacov v štáte aktuálne predsedajúcom Rade EÚ alebo 
v Európskom parlamente v Bruseli. Vedie ju parlament predsedníckeho štátu v úzkej spolupráci 
s Európskym parlamentom. 

Funkciu sekretariátu konferencie zabezpečuje predsednícky parlament v koordinácii 
s Európskym parlamentom a s parlamentmi predchádzajúceho a nasledujúceho predsedníckeho 
štátu (tzv. Troika). 

Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa predmetná konferencia konala v dňoch 
2. – 4. septembra 2016 v priestoroch zimnej jazdiarne. Jej hlavní gestori boli Zahraničný výbor 
NR SR a Výbor pre obranu a bezpečnosť NR SR, ktoré od začiatku príprav konferencie úzko 
spolupracovali so Zahraničným výborom Európskeho parlamentu a partnerskými výbormi 
parlamentov Holandska a Malty. Predmetná kooperácia sa týkala najmä špecifikovania hlavných 
a sprievodných panelov konferencie, výberu rečníkov a návrhu textu záverov konferencie, ktoré sú 
prijímané konsenzuálne na záver každej konferencie. 

Témy programu zahŕňali dva hlavné Panely a tri Workshopy, tak ako sú uvedené nižšie.

Hlavné panely konferencie: 

Panel 1 – Európska únia ako globálny hráč: Hľadanie efektívneho modelu     
 multilaterálnej diplomacie

Rečníci: p. Federica MOGHERINI, Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie; p. Miroslav JENČA, poradca 
generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti.

Panel 2 – Západný Balkán a EÚ: Spolupráca a integrácia

Rečník: p. Miroslav LAJČÁK, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky.
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Panel 2- Západný Balkán a EÚ: Spolupráca a integrácia

Rečník: p. Miroslav LAJČÁK, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 Slovenskej republiky.

Sprievodné panely konferencie (Workshopy):

Workshop A: Východné susedstvo Európskej únie:  
 Priority, perspektívy a výzvy (dôležitosť udržania dialógu s Ruskom, spolupráca   
 pri riešení globálnych kríz, implementácia Minských dohôd, situácia na  
 Ukrajine, ale aj v Bielorusku)

Workshop B: Udržateľný rozvoj a migrácia: Smerom ku komplexnému prístupu (dôležitosť     
 rozvojovej politiky, zameriavať sa na vytváranie ekonomických príležitostí,  
 podporovanie dobrého spravovania vecí verejných, prechádzanie konfliktom, ako 
 aj podporovanie mierumilovných a inkluzívnych spoločenstiev).     

Workshop C: Smerom k Európskej obrannej únii:
  Biela kniha ako prvý krok (obranná spolupráca medzi svojimi členskými štátmi 
  a so svojimi najbližšími spojencami. Prijatie Bielej knihy v rámci národného   
  bezpečnostného a obranného plánovania). 

3.1.3 Neformálne stretnutie predsedov parlamentov členských štátov EÚ

Okrem tradičných konferencií a stretnutí konaných v rámci  parlamentnej dimenzie 
predsedníctva v Rade EÚ sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko 
v nadväznosti na výsledky britského referenda o zotrvaní v EÚ rozhodol pozvať predsedov 
parlamentov členských štátov EÚ, ako aj predsedu Európskeho parlamentu na neformálne 
stretnutie. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6.-7. októbra 2016 v Bratislave a zúčastnilo sa 
ho 22 predsedov a 5 podpredsedov národných zákonodarných zborov - vrátane predsedu 
Európskeho parlamentu Martina Schulza, vyslalo jasný signál o dôležitosti ďalšieho rozvoja 
medziparlamentnej spolupráce na bilaterálnej i európskej úrovni. 

Národná rada Slovenskej republiky takto demonštrovala svoj záujem prispieť zo svojho uhla 
pohľadu k debate o súčasnej situácii i o budúcom smerovaní Únie. Ako parlament krajiny, ktorá 
viedla Radu EÚ, mala ašpiráciu zaujať aktívne a konštruktívne stanovisko k dynamickému vývoju 
na európskej scéne. Chcela tak prispieť k prehĺbeniu spolupráce národných parlamentov 
s Európskym parlamentom, ako aj napredovaniu kooperácie národných parlamentov navzájom. 



Projekt zjednotenej Európy čelí viacerým dosiaľ nepoznaným výzvam, ktoré si vyžadujú 
pružné riešenia. Kontinent, ktorý bol v 20. storočí rozdelený dvomi najničivejšími vojnovými 
konfliktmi v dejinách ľudstva, sa neskôr začal spájať s cieľom vybudovať skutočné európske 
spoločenstvo. Základy tohto spoločenstva je dnes potrebné obhájiť a je nevyhnutné o nich 
diskutovať na všetkých politických úrovniach. Práve politickí lídri by preto mali byť prvotnými 
iniciátormi nielen hľadania, ale aj nachádzania ciest k pôvodným hodnotám, na ktorých je 
spoločný európsky projekt postavený.

Prvotným krokom v týchto snahách by malo byť predovšetkým vytváranie príležitostí pre 
rozvoj otvoreného a neformálneho dialógu. Spoločné rokovania európskych parlamentných lídrov 
tak prebiehali v duchu motta „Spoznajme sa lepšie“ a tematicky nadväzovali na neformálny samit 
hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ (16. septembra 2016 v Bratislave). 

V prvej časti sa zamerali na aktuálne výzvy stojace pred projektom európskej integrácie, ako 
aj možnosti prekonávania vznikajúceho odcudzenia medzi EÚ a jej občanmi. V druhej časti 
venovali pozornosť úlohám národných parlamentov v EÚ, posilňovaniu vnútornej kohézie 
a stability v EÚ, ako aj problematike globálnej angažovanosti EÚ. 

Témy boli zámerne vybrané ako pomerne široké, nakoľko jedným zo zámerov bolo vytvoriť 
platformu pre bezprostrednú a striktnejšie neobmedzovanú artikuláciu osobných myšlienok 
týkajúcich sa európskej spolupráce, ako aj následnú výmenu názorov. Jednotiacim rámcom 
všetkých reflexií bola ambícia zodpovedať otázku – akým spôsobom (a do akej miery) môžu 
predstavitelia národných zákonodarných zborov zo svojej pozície prispieť k úsiliu Únie a jej 
inštitucionálnych zložiek pri prekonávaní problémov, ako aj pri formulovaní vízií a tvorení 
budúcich stratégií.

Prítomní hostia sa zhodli, že komplexnej súčasnosti, s ktorou sú v súčasnosti Únia, ako aj jej 
členské štáty konfrontované, je možné efektívne čeliť iba silou skutočného spoločenstva.  
Deklarovali potrebu uvedomiť si, že Únia je silná len do takej miery, ako jej dovolia jej členovia 
a môže byť dlhodobo úspešná len vtedy, keď všetci zainteresovaní aktéri budú dodržiavať 
stanovené pravidlá. Pripomenuli, že sa tak nemôže stať bez ohľadu na občanov, bez ktorých účasti 
nie je možná udržateľná budúcnosť európskej integrácie. V tomto kontexte hrajú kľúčovú úlohu 
práve národné parlamenty, ktoré na základe legitimity získanej vo voľbách predstavujú priameho 
sprostredkovateľa medzi spoločnosťou a politickými inštitúciami.    

Podujatie podnietilo prínosné výstupy nielen smerom navonok, ale aj dovnútra. Poskytlo 
priestor pre posilnenie osobných interakcií, ktoré sú nepopierateľnou súčasťou každej 
perspektívnej spolupráce. Zároveň bolo užitočným impulzom pre zintenzívňovanie vzájomnej 
výmeny skúseností a zručností v oblastiach týkajúcich sa každodennej práce parlamentov, a to ako 
z vnútropolitického, tak aj zo zahraničnopolitického hľadiska.

3.1.4 Medziparlamentná konferencia o stabilite, hospodárskej koordinácii 
 a riadení v EÚ 

Medziparlamentná konferencia o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ vytvára 
rámec pre diskusiu a výmenu informácií a osvedčených postupov pri praktickej aplikácii 
jednotlivých ustanovení Zmluvy o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v Hospodárskej 
a menovej únii (tzv. fiškálny kompakt) s cieľom posilniť spoluprácu medzi národnými 
parlamentmi a Európskym parlamentom. Účelom je tak prispieť k posilňovaniu demokratickej 
legitimity a zodpovednosti v oblasti hospodárskeho riadenia a rozpočtovej politiky EÚ, najmä 
v Hospodárskej a menovej únii, s prihliadnutím na sociálny rozmer či prepájanie solidarity 
a dohľadu, ktoré budú bez ujmy v kompetenciách parlamentov EÚ.

Táto konferencia, počnúc rokom 2013, nahradila stretnutia predsedov príslušných 
parlamentných výborov organizovaných národným zákonodarným zborom v rámci parlamentnej 
dimenzie predsedníctva toho-ktorého členského štátu v Rade EÚ. Stretnutia sa konajú minimálne 
dvakrát ročne v koordinácii s výročným cyklom koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík 
EÚ (tzv. európsky semester).
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V prvom polroku každého kalendárneho roka sa konferencia koná v Bruseli v rámci tzv. 
Európskeho parlamentného týždňa a túto organizujú a spolu vedú predsedajúci národný parlament 
a Európsky parlament. V druhom polroku sa koná v členskom štáte, ktorý vykonáva predsedníctvo 
v Rade EÚ a predsedá mu predsednícky parlament.

Konferenciu tvoria delegácie príslušných výborov národných parlamentov členských štátov 
EÚ a Európskeho parlamentu. Zloženie a veľkosť delegácie je stanovená každým parlamentom. 
Ako pozorovatelia môžu byť prizvaní dvaja zástupcovia parlamentu každého z kandidátskych 
štátov, a po konzultáciách v rámci predsedníckeho Tria, ako špeciálni hostia aj zástupcovia iných 
parlamentov, či inštitúcií EÚ.

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v rade Európske únie sa vyššie uvedená 
konferencia konala v dňoch 16. – 18. októbra 2016 v priestoroch Bratislavského hradu.

Program konferencie pozostával zo 4 hlavných tém: 

1. Posilňovanie sociálnej dimenzie Hospodárskej a menovej únie
 2. Boj proti daňovým únikom v Európskej únii

 3. Spoločný investičný program ako nástroj makroekonomickej stabilizácie v EÚ
 4. Automatické stabilizátory ako súčasť architektúry fiškálnej únie

V rámci otváracieho zasadnutia odznela samostatná prednáška profesora medzinárodnej 
ekonómie Igora Kosíra, prorektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na tému „Aktuálne 
výzvy európskej integrácie“.

Členské krajiny:   27 (neprišla delegácia z Dánska)
Počet zastúpených komôr: 35
Kandidátske krajiny:� � 2 (Čierna Hora a Turecko)
Špeciálni hostia:� � Nórsko

V rámci jednotlivých panelov vystúpilo viacero významných rečníkov:

ź z Európskej komisie 
- p. Marianne Thyssen - európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti,
  zručnosti a pracovnú mobilitu

- p. Bernardus Zuijdendorp - vedúci oddelenia, Iniciatívy týkajúce sa zdaňovania
  obchodných spoločností, Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu, Európska 
  komisia



- p. Marco Buti - generálny riaditeľ na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre 
hospodárske a finančné záležitosti

- p. Gerrassimos Thomas - predseda riadiaceho výboru Európskeho fondu pre 
strategické investície; zástupca generálneho riaditeľa na Generálnom riaditeľstve 
Európskej komisie pre energetiku

ź z relevantných výborov Európskeho parlamentu
- p. Roberto Gualtieri - predseda Výboru Európskeho parlamentu pre ekonomické 

a finančné záležitosti 
- p. Jean Arthuis- predseda Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet
- p. Maria João Rodrigues - členka Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť 

a sociálne záležitosti
- p. Pervenche Berés - členka Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové 

záležitosti
- p. Fabio de Masi - podpredseda Vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu pre 

pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky; člen 
Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti

ź z národných parlamentov členských štátov Európskej únie
- p. Teresa Caeiro - podpredsedníčka Zhromaždenia Portugalskej republiky

ź z Ministerstva financií Slovenskej republiky
- p. Peter Kažimír - predseda Rady pre ekonomické a finančné záležitosti (ECOFIN); 

minister financií Slovenskej republiky
- p. Michal Polák - hlavný štátny radca

ź z európskeho expertného a akademického prostredia 
 - p. Zsolt Darvas – vedecký pracovník, Bruegel (Brusel); výskumný pracovník 

v Ekonomickom ústave na Maďarskej akadémii vied; docent Korvínovej univerzity 
v Budapešti 

- p. Prem Sikka - profesor účtovníctva a riaditeľ Centra pre globálnu zodpovednosť na 
University of Essex

- p. Richard Murphy - profesor medzinárodnej politickej ekonómie na City University 
London; riaditeľ daňového výskumu

- pán László Andor - profesor na Katedre ekonómie Korvínovej univerzity v Budapešti; 
európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu (2010-2014)

- p. Andrew Watt - vedúci Inštitútu makroekonomickej politiky Nadácie Hansa-Böcklera

Rokovanie

Európski predstavitelia prítomní na Medziparlamentnej konferencii o stabilite, hospodárskej 
koordinácii a riadení v EÚ sa v prvom paneli venovali spoločnému poisteniu v nezamestnanosti. 
Predseda finančného výboru L. Kamenický uviedol, že „Otázka je, ako sa tento systém nastaví. Aby 
sme sa nezahrávali s morálnym hazardom, že niekto bude čerpať viac a niekto menej. Dá sa to 
riešiť napríklad sadzbami, výškami príspevkov, to znamená, kto viac čerpá, bude viac prispievať do 
systému. Prípadne, ak v tomto systéme vznikne nejaký deficit, môže ho krajina vyrovnať. Čerpanie 
môže byť tiež nejakým spôsobom podmienené“.

Miera nezamestnanosti, najmä nezamestnanosť mládeže, v niekoľkých krajinách Európskej 
únie sú na neprijateľnej úrovni. Sociálne nerovnosti pretrvávajú v Európe, a to nielen medzi 
„severom a juhom“ a „západom a východom“, ale aj v rámci jednotlivých krajín.

Mnoho komunít a spoločenských tried v niekoľkých členských štátoch EÚ sa stretávajú 
s chudobou. Navyše Európa stále čelí kríze migrácie, ktorá má a bude mať vplyv na širokú škálu 
európskych politík, vrátane hospodárskych a sociálnych. Nemožno prehliadať rozhodnutie 
občanov Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu. 
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Tvrdenie, že „Európska únia je na extrémne dôležitej križovatke,“ nie je vôbec prehnané. 
A preto sú potrebné dve veci, prvom rade nájsť ambiciózne a spoločné riešenia, a za druhé znovu 
vybudovať dôveru európskych občanov, že EÚ je tu pre nich. Potrebujeme prosperujúcu Európsku 
úniu, bez chudoby a sociálneho vylúčenia, Európsku úniu bez vysokej nezamestnanosti.

Téma Boja proti daňovým únikom bola široko diskutovanou a kontroverznou témou, 
nakoľko sa nachádzame v čase „Panama Papers“, "švajčiarskych únikov" alebo „LuxLeaks,“. 
V súvislosti s krízou, v ktorej sa Európska únia ocitla, je neprijateľné a absurdné, že by členské 
štáty mali prísť o stovky miliárd eur ročne kvôli daňovým únikom.

Efektívna daňová sadzba niektorých nadnárodných korporácií je často vo všeobecnom 
kontexte v zlomkoch percent, zatiaľ čo ich príjmy sa nezdaňujú tam, kde boli vyrobené ich zisky. 
To je výsledkom agresívneho daňového plánovania. Európska komisia vyvíja značné úsilie na 
riešenie týchto problémov a prišla s naozaj ambicióznymi návrhmi na riešenie v priebehu 
posledných dvoch rokov – BEPS (Smernica o narúšaní základu dane a riziku presunu ziskov) 

a Smernica Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických CCCTB (
osôb). 

V rámci debaty prišlo k všeobecnej zhode potreby zvýšenia transparentnosti, bez ktorej 
nem  ôže byť efektívne zdanenie a potrebe spoločného konsolidovaného základu dane pre podniky.
Počas rokovania o posledných dvoch paneloch („Spoločný investičný program ako nástroj 
makroekonomickej stabilizácie v EÚ“; „Automatické stabilizátory ako súčasť architektúry 
fiškálnej únie“) sa dospelo k spoločnému názoru jednotlivých predstaviteľov členských krajín EÚ, 
ktorý sa spoločne zhodli na tom, že Eurozóna je ešte ďaleko od vytvorenia spoločného ministerstva 
financií a spoločného rozpočtu. Je potrebné uskutočniť ešte množstvo dôležitých krokov, kým sa 
k tomuto cieľu dopracujeme. Samotný proces podlieha potrebe zmeny zmlúv a politickej dohode. 
Proces finalizácie európskej hospodárskej a menovej únie by mal dosiahnuť svoje ciele okolo roku 
2025. Počas samotnej konferencie boli identifikované medzikroky, ktoré by mali viesť k naplneniu 
uvedeného cieľa. K čiastkovým cieľom európskych predstaviteľov patrí dokončenie bankovej 
únie, únie kapitálových trhov a dopracovanie sa k fiškálnej únii, ktoré sú rovnako ešte ďaleko, 
berúc do úvah problémy, ktoré vznikli po kríze a k súčasnému stavu, v ktorom sa EÚ nachádza. 
Kroky musia byť politicky uskutočniteľné. Ide o dôveru medzi členskými krajinami.

3.1.5 Stretnutie predsedov hospodárskych výborov parlamentov členských štátov EÚ

V dňoch 1. a 2. decembra 2016 sa konalo stretnutie predsedov hospodárskych výborov 
parlamentov členských štátov EÚ, ktoré organizoval Výbor Národnej rady SR pre hospodárske 
záležitosti. V rámci predsedníctva v Rade EÚ ide o osobitný formát medziparlamentnej 



konferencie, ktorá združuje poslancov národných parlamentov za účelom prerokovania 
konkrétnych otázok a tém spoločného záujmu. 

Nosnou témou stretnutia bola energetická únia s dôrazom na znižovanie cien energií, 
energetickú bezpečnosť a ekologickú dimenziu. Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za 
energetickú úniu Maroš Šefčovič predstavil nový balík „Čistej energie pre všetkých Európanov.“ 
Jeho súčasťou je legislatíva zameriavajúca sa na efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, 
koncepciu trhu s elektrickou energiou, bezpečnosť dodávok elektriny a pravidlá riadenia a 
spravovania energetickej únie. 

Druhou témou stretnutia bolo postavenie európskeho spotrebiteľa v rámci konceptu 
energetickej únie. Diskusia sa zamerala najmä na nové metódy a postupy efektívneho a adresného 
využívania energie. V súčasnosti prechádza energetika do ďalšej vývojovej fázy, ktorou je 
decentralizácia, lokálna výroba a približovanie výroby do miesta spotreby. Spotrebiteľom 
umožňuje stať sa vlastnými dodávateľmi a správcami svojich energetických potrieb, čím sa stávajú 
súčasne výrobcami a spotrebiteľmi energií. 

Účastníci konferencie na záver hovorili o potrebe efektívneho financovania výskumu a 
vývoja z hľadiska štruktúry financií a ich objemu tak, aby boli nové technológie aj finančne 
efektívne a aby sa Európa dostala na čelo ďalšej generácie nízko uhlíkových technológií. Okrem 
zástupcov Európskej komisie, výskumných združení a združení spájajúcich aktérov na poli 
inteligentných energetických systémov vystúpili so svojimi skúsenosťami odborníci z praxe 
venujúci sa výrobe, predaju, inštalácii takýchto systémov. Inteligentné systémy majú reálny 
potenciál nielen zlepšiť monitorovanie cien za energie, ale aj priamo viesť k ich znižovaniu. 

Na záver sa všetci účastníci konferencie zhodli na tom, že projekt energetickej únie musí byť 
príkladom toho, ako dokážu konkrétne kroky zlepšovať životnú úroveň všetkých občanov EÚ. 
Nemáme tak veľa mechanizmov a príkladov dobrého fungovania EÚ, ale v prípade spoločnej 
energetickej politiky cítiť veľmi silnú a jednotnú podporu občanov a politikov. 

3.2 Činnosť VEZ v záležitostiach EÚ za rok 2016

Spoluprácu Národnej rady SR a vlády Slovenskej republiky v európskych záležitostiach na 
národnej úrovni upravuje ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej 
republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie, ktorý predstavuje 
základný rámec spolupráce pri predkladaní návrhov pozičných dokumentov Slovenskej republiky 
Národnej rade SR, pri ich schvaľovaní Národnou radou SR a pri informovaní Národnej rady SR 
o ďalších záležitostiach Európskej únie. Ďalším právnym predpisom je zákon o rokovacom 
poriadku Národnej rady SR, ktorý upravuje zloženie a pôsobnosť Výboru Národnej rady SR pre 
európske záležitosti (§ 58a a § 58b). Činnosť národných parlamentov v záležitostiach Európskej 
únie tiež upravujú protokoly pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní 

1Európskej únie  (Protokol č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii a Protokol č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality).

V roku 2016 zobral Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na vedomie 
659 nových návrhov aktov v zmysle § 58a ods. 3 písm. a) zákona o rokovacom poriadku Národnej 
rady SR. Zároveň výbor zobral na vedomie 248 predbežných stanovísk, ktoré boli Výboru 
Národnej rady SR pre európske záležitosti doručené v lehote podľa § 58a ods. 8 zákona 
o rokovacom poriadku Národnej rady SR. 

Z celkového počtu 659 návrhov vyhodnotil Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti 
71 návrhov ako prioritné z pohľadu záujmov Slovenskej republiky a požiadal pri nich o stanovisko 
iný výbor v zmysle § 58a ods. 3 písm. f) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR. 

1 Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010, s. 1.  
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Informáciu o všetkých doručených návrhoch právne záväzných aktov a iných aktov 
Európskej únie obsahuje aj Systém sledovania európskych záležitostí (SSEZ). SSEZ je informačný 
systém umiestnený na webovej stránke Národnej rady a poskytuje tiež informáciu o predbežných 

2
stanoviskách k jednotlivým návrhom .

V roku 2016 Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti prerokoval informácie 
a schválil stanoviská Slovenskej republiky (ak nešlo o informáciu ex-post) k nasledujúcim 
zasadnutiam Európskej rady a Rady Európskej únie: 

Európska rada 

ź Informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 18. a 19. februára 2016.

ź Informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 28. a 29. júna 2016.

ź Informácia o neformálnom zasadnutí 27 hláv štátov a predsedov vlád, ktoré sa 
uskutočnilo 16. septembra 2016 v Bratislave.

ź Informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 20. a 21. októbra 2016.

ź Informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 15. a 16. decembra 2016.

Rada Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN)

ź Informácia o zasadnutí neformálnej Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné 
záležitosti, ktoré sa uskutočnilo 9. a 10. septembra 2016.

Rada Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné veci (JHA)

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, 
ktoré sa uskutočnilo 21. apríla 2016 –  časť vnútro (ex-post).

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, 
ktoré sa uskutočnilo 20. mája 2016 –  časť vnútro.

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, 
ktoré sa uskutočnilo 9. a 10. júna 2016 –  časť vnútro.

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, 
ktoré sa uskutočnilo 9. a 10. júna 2016 –  časť spravodlivosť (ex-post).

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, 
ktoré sa uskutočnilo 13. a 14. októbra 2016 – (časť vnútorné záležitosti). 

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, 
ktoré sa uskutočnilo 13. a 14. októbra 2016 – (časť spravodlivosť).

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, 
ktoré sa uskutočnilo 8. a 9. decembra 2016 – (časť vnútorné záležitosti SR)

Rada Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské 
záležitosti (EPSCO)

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie 
a záležitosti spotrebiteľa, ktoré sa uskutočnilo 16. a 17. júna 2016 – časť zdravie.

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie 
a záležitosti spotrebiteľa, ktoré sa uskutočnilo 16. a 17. júna 2016 – časť zamestnanosť 
a sociálna politika (ex-post).

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu politiku, ktoré 
sa uskutočnilo 13. októbra 2016.

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie 
a spotrebiteľské záležitosti, ktoré sa uskutočnilo 8. a 9. decembra 2016 (ex-post).

2  http://www.nrsr.sk/ssez/.  



Rada Európskej únie pre zahraničné veci (FAC)

ź Informácia o neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ, ktoré sa 
uskutočnilo 2. a 3. septembra 2016 (Gymnich) (ex- post).

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci (obchod), ktoré sa 
uskutočnilo 18. októbra 2016.

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci, ktoré sa uskutočnilo 
17. októbra 2016.

Rada Európskej únie pre životné prostredie (ENVI)

ź Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre životné prostredie, ktoré sa 
uskutočnilo 17. októbra 2016.

K ostatným zasadnutiam Rady Európskej únie boli stanoviská Slovenskej republiky 
schválené formou tzv. tichej procedúry v zmysle čl. 2 ods. 4 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. 
o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach 
Európskej únie.

Pokiaľ ide o súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity, 
3Lisabonská zmluva  (2009) zaviedla mechanizmus kontroly subsidiarity, ktorý umožňuje 

národným parlamentom Európskej únie prijímať odôvodnené stanoviská, ak sa domnievajú, že 
návrh legislatívneho aktu Európskej únie porušuje zásadu subsidiarity. V sledovanom období 
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti uplatnil toto právo prijatím odôvodneného 
stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci 

4poskytovania služieb, KOM(2016)128  a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie 
žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez 

5
štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie), KOM(2016)270 . Výbor 
Národnej rady SR pre európske záležitosti sa uzniesol na tom, že návrhy nie sú v súlade so zásadou 
subsidiarity a zaslal svoje odôvodnené stanoviská príslušným inštitúciám Európskej únie.

Okrem toho Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti využil možnosť vyjadriť sa k 
vecnému obsahu návrhov v zmysle mechanizmu politického dialógu, ktorý ponúkla Európska 
komisia národným parlamentom; informoval Komisiu o svojich prioritách vzhľadom na Pracovný 

6
program Komisie 2016, KOM (2015) 610 . Spomedzi nových iniciatív Komisie schválil výbor ako 
iniciatívy s vysokou prioritou nasledovné: program pre nové zručnosti pre Európu, nový začiatok 
pre pracujúcich rodičov, súbor opatrení v oblasti obehového hospodárstva, preskúmanie 
viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020, ďalšie kroky smerom k udržateľnej 
európskej budúcnosti, vykonávanie stratégie pre jednotný digitálny trh, súbor opatrení v oblasti 
energetickej únie, súbor opatrení v oblasti mobility pracovnej sily, nadviazanie na stratégiu pre 
jednotný trh, akčný plán v oblasti európskej obrany, akčný plán v oblasti DPH, súbor opatrení 
zameraných na daň z príjmu právnických osôb, vesmírna stratégia pre Európu, pilier sociálnych 
práv, európsky bankový systém ochrany vkladov/dobudovanie bankovej únie, nadviazanie na 
obchodnú a investičnú stratégiu, vykonávanie európskeho programu v oblasti bezpečnosti, lepšie 
riadenie migrácie, súbor opatrení v oblasti riadenia hraníc, budovanie kapacít v sektore 
bezpečnosti, príspevok Komisie ku globálnej stratégii.

3 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení spoločenstva
podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007. Úradný vestník Európskej únie, 17. 12. 2007, 2007/C 306/01. 

4 Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti č. 9 z 10. mája 2016.
5 Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti č. 24 zo 7. septembra 2016.
6 Listom, ktorý zaslal Komisii v mene viacerých parlamentov predseda Výboru pre európske záležitosti
 holandského Senátu dňa 19. mája 2016.  
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V kontexte politického dialógu sa tiež Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti 
uznesením vyjadril aj k negociáciám o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií 
(TTIP) medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými a ku Komplexnej hospodárskej 

7
a obchodnej dohode medzi Európskou úniou a Kanadou (CETA) . Výbor okrem iného opakovane 
zdôraznil, že považuje obe dohody za zmiešané, vyjadril žiadosť, aby národné parlamenty 
členských štátov Európskej únie boli zapojené do rozhodovania o týchto dohodách a aby Komisia 
a Rada Európskej únie upustili od dočasného uplatňovania CETA, kým nebude s konečnou 
platnosťou rozhodnuté o právomoci Európskej únie v prípade rozsiahlych a komplexných 
obchodných a investičných dohôd.

V priebehu roka 2015 národné parlamenty vyvinuli nový mimozmluvný nástroj 
medziparlamentnej spolupráce v rámci politického dialógu tzv. zelenú kartu, prostredníctvom 
ktorej  národné parlamenty môžu požiadať Európsku komisiu o vypracovanie nových alebo 
o zmenu už existujúcich aktov EÚ. Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti spolu 
s ďalšími 7 komorami podporil návrh zelenej karty o spoločenskej zodpovednosti podnikov, ako 
bol predložený predsedníčkou Výboru pre európske záležitosti Národného zhromaždenia 

8Parlamentu Francúzskej republiky . Jedná sa o návrh, ktorým vyzývajú Komisiu, aby predložila 
návrh na prijatie jednotnej a záväznej legislatívy upravujúcej  spoločenskú zodpovednosť 
podnikov. Navrhovaná legislatíva by sa mala týkať všetkých podnikov so sídlom v členských 
štátoch EÚ bez ohľadu na to, v ktorom odvetví pôsobia a mala by zahŕňať aj materské spoločnosti a 
holdingy. Výnimku by tvorili najmenšie podniky. Navrhovaná legislatíva by taktiež  mala 
obsahovať presný zoznam povinností podnikov, ich dodávateľov a subdodávateľov týkajúci sa 
povinnej starostlivosti o zamestnancov tak, aby sa predchádzalo ľudským, sociálnym 
a environmentálnym rizikám,  a rovnako aj efektívne sankcie, ktoré budú uplatnené v prípade 
nedodržovania stanovených povinností.

V zmysle Protokolu č. 2 pripojeného k Lisabonskej zmluve o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality tiež môžu národné parlamenty predkladať Súdnemu dvoru Európskej únie 
žaloby z dôvodu porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom. V danom období Výbor 
Národnej rady SR pre európske záležitosti neprerokoval žiadne návrhy žalôb vo veci porušenia 
zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie v zmysle § 58a ods. 3 písm. d) zákona 
o rokovacom poriadku Národnej rady SR. Žiadny národný parlament členskej krajiny EÚ zatiaľ 
takúto žalobu Súdnemu dvoru nepredložil.

V sledovanom období Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti prerokoval tieto 
správy a informácie predkladané Národnej rade SR vládou Slovenskej republiky a členmi vlády 
a akty predkladané Národnej rade SR orgánmi Európskej únie (§ 58a ods. 3 písm. e) zákona 
o rokovacom poriadku Národnej rady SR): 

ź Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (tlač 45)

ź Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie 
a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie (tlač 44) 

ź Informácia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
o prioritách predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

ź Zameranie činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Slovinskej republike

ź Program  stability Slovenskej  republiky na roky 2016 až 2019 (tlač 109)

ź Prezentácia výročnej správy Európskeho dvora audítorov za rok 2015

ź Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 a návrh rozpočtu verejnej správy na 
roky 2017 až 2019 (tlač 230) z hľadiska primeranosti výdavkov spolufinancovaných z 
prostriedkov Európskej únie

7 Uznesenia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti č. 18 z 15. júna 2016.
8 Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti č.228 z 18. februára 2016.  



ź Správa o strategickej komunikácii Európskej únie s cieľom bojovať s propagandou tretích 
strán zameranou proti Únii

Okrem toho v roku 2016 požiadal Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti 
nasledujúce výbory Národnej rady SR o stanovisko k 71 návrhom právnych aktov Európskej únie:

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o  stanovisko k:

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami, KOM(2015) 648;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na 
podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013, KOM(2015) 701;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri 
verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, KOM(2015) 583;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov, KOM(2015) 586;

ź návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú 
automatickú výmenu informácií v oblasti daní, KOM (2016) 25;

ź návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu, KOM 
(2016) 26;

ź návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ 
o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy, KOM (2016) 56;

ź návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní 
trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi 
v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité 
termíny, KOM (2016) 57;

ź návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, 
pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami, 
KOM (2016) 198;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 258/2014, ktorým sa ustanovuje program Únie určený na podporu osobitných činností 
v oblasti finančného výkazníctva a auditu na roky 2014 – 2020, KOM (2016) 202;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 
o európskych fondoch sociálneho podnikania, KOM (2016) 461;

ź návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup 
daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí, KOM (2016) 
452;

ź návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej 
pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu, KOM (2016) 431;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 
2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje 
zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do 
tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb, KOM (2016) 388;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne 
opustil colné územie Únie po mori alebo letecky, KOM (2016) 477;
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ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre 
strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre 
Európske centrum investičného poradenstva, KOM (2016) 597; 

ź návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov 
právnických osôb (CCCTB), KOM (2016) 683;

ź návrhu smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb, KOM 
(2016) 685;

ź návrhu smernice Rady o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia 
v Európskej únii, KOM (2016) 686;

ź návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné 
nesúlady s tretími krajinami, KOM (2016) 687;

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o stanovisko k:

ź návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní a o dohľade 
nad trhom s motorovými vozidlami a ich prípojnými vozidlami, systémami, 
komponentmi a samostatnými technickými jednotkami určenými pre tieto vozidlá, 
a o dohľade nad trhom s nimi, KOM (2016) 31;

ź návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 
470 – 790 MHz v Únii, KOM (2016) 43;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti 
dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010, KOM (2016) 52,

ź návrhu rozhodnutia Európskeho Parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny 
informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky 
medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ, 
KOM (2016) 53;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Nariadenie (EÚ) 
č. 531/2012 pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy, KOM (2016) 
399;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia 
v miestnych spoločenstvách, KOM (2016) 589;

ź návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex 
elektronickej komunikácie (prepracované znenie), KOM (2016) 590;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych 
regulátorov pre elektronické komunikácie, KOM (2016) 591;

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá o stanovisko k:

ź návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ 
o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom 
alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania 
audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu, 
KOM(2016)287;

ź návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho 
dedičstva, KOM(2016)543;

ź návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom 
jednotnom trhu, KOM (2016) 593;



ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu 
autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania 
vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov, KOM 
(2016) 594;

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci  o stanovisko k:

ź návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu 
štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká 
úroveň zručností, KOM (2016) 378;

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 
o stanovisko k:

ź návrhu rozhodnutia Rady o podpise v mene Európskej únie Parížskej dohody prijatej na 
základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, KOM 
(2016) 62;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov 
skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného 
hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania 
a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií 
relevantných z hľadiska zmeny klímy, KOM (2016) 479;

ź návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí parížskej dohody prijatej na základe Rámcového 
dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie, KOM 
(2016) 395;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií 
skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej 
energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania 
emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska 
zmeny klímy, KOM (2016) 482;

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stanovisko k:

ź návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 
91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, KOM(2015) 750;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím 
príslušných databáz, KOM(2015) 670;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom cestovnom doklade pre 
návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, KOM(2015) 
668;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej 
stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 
a rozhodnutie Rady 2005/267/ES, KOM(2015) 671;

ź návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej 
ochrany v prospech Švédska v súlade s článkom 9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1523 
a článkom 9 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601 o zavedení dočasných opatrení v oblasti 
medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka, KOM(2015) 677;

ź návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene 
Európskej únie v spoločnom readmisnom výbore k rozhodnutiu spoločného readmisného 
výboru o vykonávacích ustanoveniach pre uplatňovanie článkov 4 a 6 dohody medzi 
Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom od 
1. júna 2016, KOM (2016) 72;
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ź návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. 
septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany 
v prospech Talianska a Grécka, KOM (2016) 171;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém 
vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu 
v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských 
štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému 
vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 
a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011, KOM (2016) 194;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup KOM (2016) 196;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza 
pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 
oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina), KOM (2016) 236;

ź návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými 
a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným 
činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním v mene Európskej únie, KOM (2016) 
237;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza 
pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 
oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo), KOM (2016) 277;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza 
pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 
oslobodení od tejto povinnosti (Turecko), KOM (2016) 279;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení nariadenie (ES) 
č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza 
pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú 
oslobodení od tejto povinnosti (revízia mechanizmu pozastavenia), KOM (2016) 290;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú kritériá 
a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti 
o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez 
štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie), KOM (2016) 
270;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre azyl, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010, KOM (2016) 271;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na 
porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, 
ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za 
posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny 
alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, na zistenie totožnosti 
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej 
príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu 
o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované 
znenie), KOM (2016) 272;

ź návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú normy pre 
prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie), KOM (2016) 
465;



ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o normách pre podmienky, ktoré musia 
spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie 
medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na 
doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 
2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej 
krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom, KOM (2016) 466;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné konanie 
o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ, KOM (2016) 467;

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre 
presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 516/2014, KOM (2016) 468;

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 
o stanovisko k:

źnávrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko 
pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) 
č. 337/75, KOM (2016)532;

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o stanovisko k: 

ź návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa 
zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku, KOM(2015) 635;

ź návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa 
zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu, KOM(2015) 634;

ź návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí 
vo veciach majetkových režimov manželov, KOM (2016) 106;

ź návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve a uznávaní a výkone rozhodnutí 
vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev, KOM (2016) 107;

ź návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, 
rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov 
medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na 
majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev, KOM (2016) 108;

ź návrhu rozhodnutia Rady o prijatí ustanovení, ktorými sa mení Akt o priamych 
a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (2015/0907/APP)

ź návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských 
veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch, KOM 
(2016) 411;

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o stanovisko k:

ź návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo 
udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD, KOM 
(2016) 586;

ź návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým 
sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, KOM (2016) 604;

ź spoločnému návrhu rozhodnutia Rady o podpise v mene Európskej únie a predbežnom 
vykonávaní Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a jeho členskými štátmi 
na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej v mene EÚ, JOIN (2016) 42;

ź spoločnému návrhu rozhodnutia Rady v mene EÚ o uzavretí  Dohody o politickom 
dialógu a spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou 
republikou na strane druhej, JOIN (2016) 43.
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3.3 Prehľad jednotlivých politík EÚ, iniciatívne a iné materiály                                    
prerokúvané Výborom Národnej rady SR pre európske záležitosti

3.3.1 Všeobecné záležitosti

Otázky všeobecných záležitostí Európskej únie od nadobudnutia platnosti Lisabonskej 
zmluvy podliehajú pod gesciu Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC). Členovia Výboru 
Národnej rady SR pre európske záležitosti boli počas roku 2016 pravidelne informovaní o témach 
rokovaní Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) a Európskej rady (ER), ktorá určuje celkové 
politické smerovanie a priority EÚ. Návrhy stanovísk Slovenskej republiky k zasadnutiam 
Európskej rady v roku 2016 predkladal členom Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti 
na jeho schôdzach predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.

Informáciu o rokovaní Európskej rady, ktoré uskutočnilo v dňoch 18. a 19. februára 2016 
predložil členom výboru predseda vlády R. Fico dňa 18. februára 2016 na 83. schôdzi výboru 
(VI. volebné obdobie Národnej rady SR). Témou rokovania bola predovšetkým migračná kríza, 
ochrana vonkajších hraníc Európskej únie a dohoda medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou, 
ktorá sa pred referendom o vystúpení Veľkej Británie z EÚ týkala reformných požiadaviek Veľkej 
Británie. Členovia výboru na schôdzi diskutovali tiež o prioritách holandského predsedníctva 
v rade Európskej únie v roku 2016, ktoré im predložil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 
J. E. Richard van Rijssen. 

Predseda výboru Ľuboš Blaha predložil členom výboru Správu o činnosti Výboru Národnej 
rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za rok 2015 a predložil návrh programu, 
hlavných tém a rečníkov tzv. predsedníckeho a plenárneho COSAC-u počas slovenského 
predsedníctva v Rade Európskej únie, a informoval o dvoch návrhoch na zelenú kartu zo strany 
Francúzska a Lotyšska. Členovia výboru na základe stanovísk príslušných ministerstiev podporili 
francúzsky návrh o spoločenskej zodpovednosti podnikov a nepodporili lotyšský návrh o zmene 
smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. 

Na 2. schôdzi 7. volebného obdobia dňa 19. apríla 2016 novozvolení členovia výboru 
diskutovali o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, ktoré predložil Minister 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Na 5. schôdzi výboru dňa 13. mája 
2016 minister M. Lajčák členom výboru predložil Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky 
v Európskej Únii a informáciu o prioritách Predsedníctva SR v Rade EÚ. 

Na 11. schôdzi výboru, ktorá sa uskutočnila dňa 28. júna 2016 predložil predseda vlády R. 
Fico informáciu o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutočnila 28. a 29. júna 2016. Predkladateľ 
informoval členov výboru o témach rokovania a stanoviskách SR, ktoré sa týkali výsledku 
referenda v Spojenom kráľovstve o vystúpení z Európskej únie, vonkajších aspektov migračnej 
krízy (dohoda Európskej únie s Tureckom) a programu slovenského predsedníctva v Rade EÚ. 

Na 13. schôdzi výboru dňa 12. septembra 2016 predložil predseda vlády R. Fico informáciu o 
neformálnom zasadnutí 27 hláv štátov a predsedov vlád, ktoré sa uskutočnilo 16. septembra 2016 
v Bratislave. Témou boli rokovania o budúcnosti Európskej únie v nadchádzajúcich mesiacoch 
a rokoch po odchode Veľkej Británie a o potrebe jej sebareflexie. Predseda vlády stanovil témy 
summitu: bezpečnosť – nielen vo vzťahu k terorizmu a migrácii, ale aj ekonomická a sociálna 
bezpečnosť – ďalej téma investičné stimuly a podpora hospodárskeho rastu, nová komunikácia 
s európskou verejnosťou a silnejšie postavenie EÚ ako globálneho hráča. 

17. schôdza výboru, ktorá sa uskutočnila 18. októbra 2016, bola venovaná rokovaniu 
Európskej rady, ktorá sa konala v dňoch 20. a 21. októbra 2016. Predseda vlády R. Fico informoval 
členov výboru o témach rokovania (Parížska dohoda o klimatických zmenách, komplexná 
hospodárska a obchodná dohoda s Kanadou, nelegálna migrácia a ochrana vonkajších hraníc EÚ, 
tzv. migračné kompakty s krajinami tranzitu migrantov, dohoda EÚ – Turecko, Európska 
pohraničná a pobrežná stráž, situácia v Líbyi) a o stanoviskách SR.

Predseda vlády R. Fico informoval členov výboru o rokovaní decembrovej Európskej rady 
na 21. schôdzi dňa 14. decembra 2016. Na začiatku schôdze stručne rekapituloval priebeh 
predsedníctva SR v Rade Európskej únie. Témou rokovania bola migrácia (vonkajšie aspekty) 



a kompakty s piatimi prioritnými krajinami (Nigéria, Niger, Mali, Senegal a Etiópia), dohoda EÚ – 
Turecko, reforma spoločného azylového systému, systém povinných kvót, bezpečnosť, spolupráca 
EÚ a NATO, hospodársky a sociálny vývoj, energetická únia, jednotný digitálny trh, Európsky 
fond pre strategické investície, iniciatíva zameraná na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
asociačná dohoda EÚ – Ukrajina po holandskom referende, dohoda o vzťahoch medzi EÚ
 a Veľkou Britániou. 

3.3.2 Zahraničné veci

Priamu relevanciu k vonkajším aktivitám Európskej únie v rámci konfigurácie Rady EÚ má 
predovšetkým Rada EÚ pre zahraničné veci (FAC) rokujúca spravidla na úrovni ministrov 
zahraničných vecí členských štátov Európskej únie, ktorej predsedá Vysoká predstaviteľka 
Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini. Členovia Výboru 
NR SR pre európske záležitosti boli o témach rokovania Rady EÚ a stanoviskách SR k jednotlivým 
témam pravidelne informovaní. 

Na 5. schôdzi výboru dňa 13. mája 2016 členovia výboru schválili návrh zamerania činnosti 
Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Slovinskej republike, ktorý predložila dezignovaná 
veľvyslankyňa Eva Ponomarenková. 

Na 12. schôdzi výboru, ktorá sa uskutočnila dňa 7. septembra 2016, bola členom výboru 
písomne predložená informácia o zasadnutí neformálnej Rady EÚ pre zahraničné veci (Gymnich), 
ktorá sa uskutočnila 2. a 3. septembra 2016 v Bratislave (ex-post). 

Informáciu o rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci, ktorá sa uskutočnila 17. októbra 2016, 
predložil členom výboru dňa 14. októbra 2016 na 16. schôdzi štátny tajomník Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Diskusia na pôde výboru 
reflektovala témy rokovania Rady EÚ, ktorá mala 4 hlavné body: globálna stratégia EÚ a jej ďalšia 
implementácia, Sýria, Tunisko a vonkajšie aspekty nelegálnej migrácie. Počas diskusie rezonovala 
aj pripravovaná dohoda medzi Európskou úniou a Kubou, budovanie a rozvíjanie obranných 
kapacít a spolupráca medzi EÚ a Severoatlantickou alianciou. 

Na žiadosť členov výboru sa dňa 7. decembra 2016 v reakcii na Uznesenie Európskeho 
parlamentu z 23. novembra 2016 o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou 
tretích strán zameranou proti Únii uskutočnila 20. schôdza výboru. Správu o strategickej 
komunikácii Európskej únie s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii 
predložil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. 

V oblasti medzinárodného obchodu dominovala téma negociácií obchodných dohôd medzi 
EÚ a USA (TTIP) a medzi EÚ a Kanadou (CETA). Otázky, ale aj obavy, ktorými sa členovia 
výboru zaoberali sa predovšetkým dotýkali transparentnosti rokovaní, procesu schvaľovania, 
doložky ISDS a zachovania európskych štandardov. Rokovania a proces schvaľovania TTIP 
členom Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti priblížil minister zahraničných vecí 
M. Lajčák na schôdzi výboru 19. apríla 2016. Téma tiež rezonovala 13. mája 2016, keď minister 
zahraničných vecí M. Lajčák predstavoval priority predsedníctva Slovenskej republiky v Rade 
EÚ.

Podrobnejšie informácie o TTIP predložil 15. júna 2016 na Výbore Národnej rady SR pre 
európske záležitosti generálny riaditeľ sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych 
záležitostí Ministerstva hospodárstva SR Ivan Lančarič. Týkali sa najmä stavu rokovaní, štruktúry 
dohody, jej predpokladaných prínosov, problematiky tarifných prekážok, a pozícií SR. Poslanci na 
zasadaní vyzdvihli význam demokratického charakteru rokovaní a v tomto duchu prijali 
uznesenie, v ktorom Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti „...opakovane zdôrazňuje, 
že považuje dohody TTIP a CETA za zmiešané dohody a dôrazne žiada, aby národné parlamenty 
členských štátov Európskej únie boli zapojené do rozhodovania o týchto dohodách a aby Komisia 
a Rada Európskej únie upustili od dočasného uplatňovania CETA, kým nebude s konečnou 
platnosťou rozhodnuté o právomoci Európskej únie v prípade rozsiahlych a komplexných 
obchodných a investičných dohôd.“
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V rámci schôdze Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti konanej dňa 
20. septembra 2016 si poslanci vypočuli stanovisko Konfederácie odborových zväzov Slovenskej 
republiky (KOZ) k TTIP. Predkladateľka, riaditeľka kancelárie prezidenta KOZ Vlasta Szaboová v 
ňom priblížila obavy odborov týkajúce sa absencie dostatočných informácií o priebežných 
výsledkoch negociačných rokovaní, ratifikácie iba dvoch z ôsmich základných pracovných noriem 
Medzinárodnej organizácie práce Spojenými štátmi Americkými, disproporcií medzi normatívnou 
úpravou, ktorá platí v podmienkach Európskej únie a Spojených štátov amerických v oblasti 
ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, bankovníctva a finančných regulácií, tlaku 
privatizácie na verejné služby a vytvorenia priestoru pre vplyv lobistických skupín, ktoré by mohli 
obmedziť schopnosť národných vlád a parlamentov prijímať legislatívne zmeny. Pozitívnejší 
postoj k TTIP prezentoval za Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) jeho prezident Ján Oravec. 
Po diskusii, v ktorej sa poslanci venovali aj dohode CETA, vzal Výbor Národnej rady SR pre 
európske záležitosti stanovisko KOZ a ZPS vo svojich uzneseniach na vedomie. 

Dňa 22. septembra 2016 Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti diskutoval 
o dohodách TTIP a CETA aj s eurokomisárkou pre obchod Cecilie Malström, ktorá sa nasledovný 
deň  zúčastnila bratislavského neformálneho zasadnutia Rady FAC/Obchod.

CETA figurovala ako jediný bod programu Rady FAC/Obchod, ktorá sa uskutočnila 
18. októbra 2016. Informáciu týkajúcu sa schválenia návrhov o podpise, uzavretí a predbežnom 
vykonávaní dohody predložil 12. októbra 2016 Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti 
minister hospodárstva SR Peter Žiga. Poslancom potvrdil zmiešaný charakter dohody, priblížil 
kompromisný návrh o predbežnom uplatňovaní a predstavil návrh spoločnej deklarácie EÚ 
a Kanady, ktorej cieľom je garantovať suverenitu členských štátov a existujúcu úroveň ich 
národných štandardov. Minister poslancov oboznámil so stanoviskami Slovenskej republiky na 
rokovanie Rady FAC/Obchod, ktoré Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti schválil vo 
svojom uznesení č. 35.

Európska rada počas zasadania 20. – 21. októbra posúdila aktuálny stav prebiehajúcich 
rokovaní o dohodách o voľnom obchode s kľúčovými partnermi. Vedúci predstavitelia zdôraznili 
význam rýchleho rozhodnutia o podpise a predbežnom vykonávaní dohody CETA. Vyzvali 
Komisiu, aby aktívne viedla rokovania o dohode o voľnom obchode s Japonskom a aby predložila 
ambicióznu, vyváženú a komplexnú dohodu o voľnom obchode s USA. Zdôraznili, že nekalé 
obchodné praktiky je potrebné riešiť efektívne a že je mimoriadne dôležité, aby nástroje EÚ na 
ochranu obchodu boli pri riešení celosvetových problémov účinné. 

Vedúci predstavitelia EÚ uvítali, že EÚ ratifikovala Parížsku dohodu o zmene klímy, čím táto 
dohoda nadobudla platnosť. Zdôraznili svoju výzvu, aby sa stratégie týkajúce sa jednotného trhu 
vykonali do roku 2018. 

Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na nadchádzajúcej schôdzi konanej 
18. októbra 2016 schválil stanoviská Slovenskej republiky k rokovaniu Európskej rady, ktoré 
výboru predložil predseda vlády Slovenskej republiky. Ohľadom stanovísk týkajúcich sa dohody 
CETA predseda vlády Robert Fico vyslovil presvedčenie, že každý štát rozhodne o jej prijatí 
slobodne a samostatne a obavy z nej preto nie sú odôvodnené. Potvrdil pozitívny prístup 
Slovenskej republiky k prijatiu dohody. 

Na zasadaní Rady FAC/Obchod konanom 11. novembra 2016 ministri rokovali o návrhu 
Komisie ohľadom modernizácie nástrojov EÚ na ochranu obchodu, vzali na vedomie návrh 
Komisie o novej antidumpingovej metodike a informáciu o stave rokovaní týkajúcich sa dohody o 
obchode so službami (TiSA),  dohody o environmentálnych tovaroch (EGA) a dohody TTIP, 
najmä v nadväznosti na voľby v USA. Vzali tiež na vedomie informáciu o stave rokovaní 
s Japonskom a združením Mercosur. V rámci zasadnutia EÚ, jej členské štáty, Ekvádor, Kolumbia 
a Peru podpísali protokol o pristúpení Ekvádoru k dohode EÚ o voľnom obchode s Kolumbiou 
a Peru.

Dohody TTIP a CETA boli jednou z hlavných tém Konferencie parlamentných výborov pre 
záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie, ktorá sa konala v dňoch 
13. – 15. novembra 2016 sa v Bratislave.



3.3.3 Finančné záležitosti a fondy Európskej únie

Na 8. zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 9. júna 2016 poslanci 
prerokovali Program stability Slovenskej republiky na roky 2016 - 2019. Program stability 
predstavila štátna tajomníčka Ministerstva financií SR Dana Meager. Štátna tajomníčka 
informovala, že Program stability prezentuje vývoj fiškálnej pozície SR, predpokladaný vývoj 
ekonomiky a opis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov 
v strednodobom horizonte. Program sa predkladá Európskej komisií v rámci Európskeho semestra, 
ktorého cieľom je lepšia koordinácia rozpočtovej politiky a štrukturálnych politík – zohľadňujúc 
pravidlá Paktu stability a rastu a stratégie Európa 2020. Výbor Národnej rady SR pre európske 
záležitosti prerokoval Program stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019 a vo svojom 
uznesení odporučil Národnej rady Slovenskej republiky vziať ho na vedomie.

Na schôdzi dňa 28. júna 2016 rokoval Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti 
o stanoviskách Slovenskej republiky k rokovaniu Európskej rady, ktoré výboru predložil predseda 
vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Témami rokovania predsedov vlád a hláv štátov boli 
okrem iného Európsky semester, Európsky fond pre strategické investície, hospodárska a menová 
únia a zdaňovanie. Európska rada vo všeobecnosti schválila odporúčania pre jednotlivé krajiny, 
o ktorých Rada rokovala, čo umožnilo uzavrieť európsky semester 2016. Európska rada takisto 
zhodnotila pokrok ktorý sa dosiahol v práci na dobudovaní hospodárskej a menovej únie vrátane 
plánu dobudovania bankovej únie. Lídri sa takisto venovali boju proti daňovým podvodom, 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti praniu špinavých peňazí, pričom uvítali dohodu 
dosiahnutú o smernici o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam. Poslanci schválili stanoviská 
Slovenskej republiky k rokovaniu Európskej rady.

Poslanci Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti na 12. schôdzi výboru dňa 
7. septembra 2016 rokovali o informácii o zasadnutí neformálnej Rady Európskej únie pre 
hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN), ktorá sa uskutočnila 9. a 10. septembra 2016. 
Informáciu predložil minister financií SR Peter Kažimír. Program neformálneho stretnutia Rady 
ECOFIN sa podľa ministra mal začínať dvomi súbežne prebiehajúcimi obedmi pre ministrov 
financií, resp. pre guvernérov centrálnych bánk. Program mal pokračovať dvomi pracovnými 
stretnutiami, ktorých témy sa mali zaoberať otázkou budúcnosti hospodárskych politík 
a prehlbovania hospodárskej a menovej únie so zameraním na fiškálny pilier. Minister zdôraznil, že 
v súčasnej dobe sa nachádzame v období politických cyklov, ktoré v sebe majú dezintegračné 
prvky, a preto sa tieto témy rozoberajú veľmi zložito. 

Cieľom diskusií bude otvorene hovoriť o tom, ako prekonať posun zo súčasnej situácie. 
V rámci neformálneho zasadnutia Rady ECOFI sa malo hovoriť aj o potrebe spoločného 
investičného programu (zárodkom je už fungujúci Junckerov balík – fond EFSI) a o možnosti 
spoločného európskeho poistenia v nezamestnanosti. V rámci témy zdaňovania sa malo hovoriť 
o zmene globálnej doktríny boja s daňovými únikmi. Druhá časť tejto témy sa mala zaoberať tým, 
ako bojovať proti daňovým únikom a zároveň nechať fungovať tzv. "fair business". Téma 
daňového balíka má presah aj do oblasti prepojenia daňových únikov s financovaním terorizmu a 
ďalšou témou v tomto balíku je spolupráca daňových správ. Posledná téma sa mala týkať investícií. 
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti zobral informáciu o zasadnutí neformálnej Rady 
Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti na vedomie.

Na 18. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, ktorá sa konala dňa 
25. októbra 2016, poslanci rokovali o výročnej správe Európskeho dvora audítorov za rok 2015, 
ktorú predložil člen Európskeho dvora audítorov Ladislav Balko, prizvaný bol aj predseda 
Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík. Ladislav Balko predstavil zistenia týkajúce sa 
plnenia rozpočtu Európskej únie. Pripomenul, že Európsky dvor audítorov je externým audítorom. 
Má ambíciu hrať dôležitú úlohu v procese opätovného získavania dôvery občanov EÚ v európske 
inštitúcie. Je dôležité, aby EÚ viedla dobré účtovníctvo. Výročná správa EDA je hlavným 
podkladom na udelenie absolutória Európskej komisii zo strany Európskeho parlamentu. Účtovná 
závierka EÚ za rok 2015 bola vypracovaná podľa medzinárodných štandardov a zo všetkých 
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významných hľadísk poskytuje pravdivý a verný obraz. EDA tak mohol k jej spoľahlivosti znovu 
vyjadriť výrok bez výhrad. Sumy, ktoré sa majú uhradiť za tento rok a budúce roky, však zostávajú 
veľmi vysoké. Komisia nevypracovala prognózu toku hotovosti na nasledujúcich sedem až desať 
rokov. 

Takáto prognóza by zainteresovaným stranám umožnila predvídať budúce potreby 
z hľadiska platieb a rozpočtové priority. V tejto súvislosti uviedol, že už v rámci predchádzajúcej 
výročnej správy EDA signalizoval oneskorený začiatok programového obdobia 2014 – 2020. Na 
konci roku 2015 bolo ustanovených menej než 20 % vnútroštátnych orgánov zodpovedných za 
európske štrukturálne a investičné fondy. Ide o dôležitý krok, lebo orgány členských štátov majú 
predkladať výkazy výdavkov Európskej komisii. V dôsledku toho vzniká riziko, že oneskorenia pri 
plnení rozpočtu na programové obdobie 2014 – 2020 budú dlhšie ako v období rokov 2007 – 2013. 
Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík priblížil spoluprácu s EDA. Taktiež 
informoval o konferencií najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov EÚ, ktorá sa konala 
20. a 21. októbra 2016 v SR za účasti zástupcov predvstupových krajín, ako aj predstaviteľov EDA. 
Ťažiskovou témou konferencie bola energetická politika EÚ a klíma. Výbor zobral výročnú správu 
Európskeho dvora audítorov za rok 2015 na vedomie.

Dňa 14. decembra 2016 sa konala 21. schôdza Výboru Národnej rady SR pre európske 
záležitosti, na ktorej poslanci rokovali o stanoviskách k rokovaniu Európskej rady, ktoré sa konalo 
v dňoch 15. a 16. decembra 2016. Informáciu predstavil predseda vlády SR Robert Fico. Z oblasti 
finančných záležitostí rokovali predsedovia vlád a hlavy štátov o rozšírení Európskeho fondu pre 
strategické investície, pričom uvítali dohodu o tomto rozšírení. Výbor schválil stanoviská 
Slovenskej republiky k rokovaniu Európskej rady.

3.3.4 Spravodlivosť a vnútorné veci

Hlavným aktérom pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktorý rozvíja spoluprácu a spoločné 
politiky vo viacerých cezhraničných otázkach a usiluje sa vybudovať celoeurópsky priestor 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci (JHA).

Prvý polrok roku 2016 sa venoval intenzívnym prípravám a úlohám Národnej rady 
Slovenskej republiky a Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky pri zabezpečení 
parlamentnej dimenzie predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Jednou 
z prioritných tém bola aj migrácia, v rámci ktorej zaujala Slovenská republika komplexný prístup 
k riešeniu migračnej krízy prepojením vnútorných a vonkajších aspektov.

83. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ktorá sa 
uskutočnila dňa 18. februára  2016 sa venovala informáciám o rokovaní Európskej rady, 18. a 19. 
február 2016, informáciu predložil predseda vlády SR Róbert Fico. Predkladateľ uviedol, že 
summit Európskej rady je zvolaný predovšetkým kvôli migračnej kríze. Pokiaľ ide o migráciu, 
stanovisko vlády SR sa nezmenilo – pokiaľ nebude fungovať ochrana vonkajších schengenských 
hraníc na úrovni Grécko – Tureckej hranice, budeme žiadať naplnenie plánu B, teda ochrana 
hranice na úrovni Macedónska a Bulharska.

Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na svojej 4. schôdzi dňa 28. apríla 2016 
prerokoval ex-post informáciu o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné 
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 21. apríla 2016 – časť vnútro. Podpredseda vlády a minister vnútra 
SR Robert Kaliňák zhrnul výsledky rokovania, ktoré spočívali najmä v prezentovaní tzv. Balíka o 
inteligentných hraniciach (Smart Borders Package), ktorého hlavným cieľom je zaviesť jednotný 
systém EÚ na kontrolu vstupu a výstupu cudzincov, ktorý bude implementovaný použitím 
moderných technológií na vonkajších hraniciach. Súčasťou balíka bol aj Program registrovaných 
cestujúcich (Registered Traveller Programme), ktorého hlavným účelom bolo uľahčiť 
prekračovanie vonkajších hraníc pre štátnych príslušníkov tretích krajín cestujúcich bona fide. 
Belgický minister vnútra tiež krátko informoval o teroristických útokoch v Bruseli spáchaných dňa 
22. marca 2016. V nadväznosti na informáciu o teroristických útokoch došlo v rámci Rady JHA k 
výmene názorov v otázke Systematického napĺňania a konzistentného využívania európskych 



a medzinárodných databáz. Komisia informovala o prijatí oznámenia Komisie o stave realizácie 
Stratégie vnútornej bezpečnosti s dôrazom na boj proti terorizmu. Pozornosť sa tiež venovala 
implementácií EU-TK vyhlásenia ako aj správe o pokroku Európskej pohraničnej a pobrežnej 
stráže.

Historicky prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ prebiehalo v období od 1. 
júla do 31. decembra 2016, preto Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske 
záležitosti na svojej 5. schôdzi dňa 13. mája 2016 schválil informáciu ministra zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prioritách predsedníctva Slovenskej republiky 
v Rade Európskej únie. Jedným z politicky najcitlivejších návrhov, ktoré sa počas SK PRES 
prerokovávali bola aj reforma Dublinského systému, keďže je v rozpore s dlhodobo 
presadzovaným odborným a politickým stanoviskom SR.

Na 7. schôdzi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti 19. mája 
2016 minister vnútra SR Robert Kaliňák informoval o Rade JHA, ktorá sa uskutočnila 20. mája 
2016. Program Rady JHA bol zameraný na stále rezonujúcu problematiku migrácie, a to na 
vykonávanie vyhlásenia EÚ a Turecka – 20. apríla 2016 vydala Komisia 1. správu o pokroku 
dosiahnutom pri vykonávaní vyhlásenia EÚ –Turecko. Vzájomné vyhlásenie v tom čase spĺňalo 
svoj primárny účel znižovania počtov prichádzajúcich migrantov do Grécka (od 20. marca bolo 
zaznamenaných 8600 nelegálnych príchodov, pričom v období od 29. februára do 20. marca 2016 
bolo zaznamenaných 26 575 nelegálnych príchodov). V rámci otázok vízovej politiky sa Rada JHA 
venovala návrhom na zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Turecka, Gruzínska, Kosova 
a Ukrajiny. Komisia dňa 4. mája 2016 schválila návrh revízie mechanizmu pozastavenia 
(bezvízového styku), návrh na zrušenie vízovej povinnosti pre Turecko, návrh na zrušenie vízovej 
povinnosti pre Kosovo. Ministri vnútra sa ďalej dohodli na rýchlej implementácií nariadenia 
o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži.

Výbor pre európske záležitosti sa na svojej 9. schôdzi dňa 8. júna 2016 venoval informácií 
o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 
9. a 10. júna 2016 – časť vnútro. Hlavnými bodmi programu bolo dosiahnutie všeobecného 
smerovania týkajúceho sa smernice o zbraniach, plán zlepšenia výmeny informácií a riadenia 
informácií v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, výmena názorov k vykonávaniu vyhlásenia 
EÚ a Turecka a na vývoj v centrálnom Stredozemí. Rada prerokovala aj liberalizáciu vízového 
režimu. Komisia predložila návrhy liberalizácie vízového režimu pre Kosovo a Turecko v máji 
2016 a pre Gruzínsko a Ukrajinu v marci a apríli 2016. V súvislosti s rokovaním Rady JHA – časť 
spravodlivosť, prerokoval Výbor pre európske záležitosti ex post informáciu o jej priebehu. Rada 
JHA schválila usmernenie pre ďalšiu prácu na návrhu smernice o digitálnom obsahu, ďalej bolo 
schválené rozhodnutie, ktorým sa povoľuje nadviazanie posilnenej spolupráce pre oblasť 
majetkových režimov medzinárodných párov. Slovenská republika sa v tomto prípade zdržala 
hlasovania o rozhodnutí, keďže ešte nebolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie 
k tomuto návrhu. Súčasťou programu bola aj diskusia o súbore ustanovení návrhu nariadenia Rady 
o zriadení Európskej prokuratúry (EPPO), ktorý predstavuje najdôležitejší návrh v oblasti 
trestného práva. K tomuto návrhu prebehla počas NL PRES intenzívna expertná diskusia ukončená 
širokou koncepčnou dohodou (formálne čiastočné všeobecné smerovanie). Počas SK PRES sa 
podarilo nadviazať na tento pokrok. Ministri tiež diskutovali o návrhu smernice o boji proti 
podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva (smernica PIF), 
ministri schválili závery Rady o zlepšení trestnej justície v kybernetickom priestore a závery Rady 
o Európskej justičnej sieti na boj proti počítačovej kriminalite.

Dňa 4. mája 2016 vydala Európska komisia návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za 
posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo 
osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie). Vzhľadom na 
rozsiahlosť návrhu nariadenia boli jazykové verzie doručené až začiatkom septembra 2016. Výbor 
pre európske záležitosti dňa 7. septembra 2016 schválil odôvodnené stanovisko k uvedenému 
návrhu nariadenia z dôvodu jeho nesúladu so zásadou subsidiarity a proporcionality ako aj 
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ako aj z dôvodu jeho rozporu s primárnym právom EÚ: ,,Primárne právo EÚ teda 
predpokladá, že spomínané krízové situácie budú riešené prijímaním dočasných opatrení a nie 
zavádzaním permanentného krízového mechanizmu ako navrhuje Komisia.“ V odôvodnenom 
stanovisku sa ďalej konštatovalo: ,,Prax už ukázala, že použitie nápravného alokačného 
mechanizmu upraveného v kapitole VII predloženého návrhu v podobe povinnej distribúcie osôb 
nepredstavuje účinné riešenie migračného tlaku a nie je v súlade s hodnotami, pravidlami 
a princípmi medzinárodného práva a práva EÚ. Vôbec nezohľadňuje fakt, že niektoré členské štáty 
nie sú cieľovou krajinou migrantov. Ich alokácia do členského štátu proti ich vôli predovšetkým 
nezabráni sekundárnym pohybom bez obmedzenia voľného pohybu osôb a môže vyvolávať aj 
bezpečnostné riziká. Navrhovaný mechanizmus je nevykonateľný.“ Jedným zo zásadných 
argumentov bolo porušenie zásady proporcionality: ,,Členský štát má mať možnosť, podľa článku 
37 návrhu nariadenia, dočasne sa nezúčastňovať na prerozdeľovaní, avšak v takom prípade by 
musel za každého žiadateľa, za ktorého by bol inak na základe mechanizmu na zaistenie 
spravodlivého rozdeľovania zodpovedný, zaplatiť príspevok solidarity vo výške 250 000 EUR 
členskému štátu, ktorému bude táto osoba nakoniec pridelená. Ustanovenia tohto článku 
nekorešpondujú so zásadou proporcionality.“

Spolu so Slovenskou republikou prijal k uvedenému návrhu nariadenia odôvodnené 
stanovisko Senát parlamentu Českej republiky, Poslanecká snemovňa parlamentu Českej 
republiky, maďarský parlament, taliansky Senát, obe komory poľského parlamentu, Poslanecká 
snemovňa Rumunska.

V dňoch 19. a 20. septembra 2016 sa v Bratislave uskutočnila tretia ministerská konferencia 
pražského procesu. Hlavným zámerom počas konferencie bolo vyhodnotiť úspešnosť splnenia 
hlavných cieľov Akčného plánu Pražského procesu na roky 2012-2016, politicky diskutovať 
o ďalšom smerovaní platformy Pražského procesu s dôrazom na aktuálnu migračnú situáciu 
a nakoniec prijať politickú deklaráciu o budúcnosti Pražského procesu. Táto konferencia mala 
položiť politické základy ďalšieho vývoja migračnej politiky smerom na východ od EÚ.

15. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti sa na 
rokovaní dňa 12. októbra 2016 venovala agende Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné 
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 13. a 14. októbra 2016 (časť vnútorné záležitosti). Ministri vnútra 
venovali osobitnú pozornosť vykonávaniu vyhlásenia EÚ – Turecko, situácii v Taliansku a Grécku, 
ako aj aktuálnemu stavu premiestňovania a presídľovania a žiadostiam agentúr o expertov. Ministri 
schválili prístup SK PRES k preskúmaniu balíka reforiem spoločného európskeho azylového 
systému počas jeho funkčného obdobia. Pokiaľ ide o nariadenie o systéme Eurodac, ministri 
potvrdili, že podporujú širší a jednoduchší prístup orgánov presadzovania práva k databáze. Čo sa 
týka Agentúry Európskej únie pre azyl, niektoré delegácie sa dohodli, že jej mechanizmus 
monitorovania by mohol byť podobný posudzovaniu zraniteľnosti v zmysle nariadenia o európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráži. 

Informáciu o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti - časť 
spravodlivosť, predložila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej 
republiky Lucia Žitňanská Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. 
Ministri spravodlivosti rokovali o dvoch úzko prepojených legislatívnych návrhoch: návrhu 
o zriadení Európskej prokuratúry a o smernici o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné 
záujmy Únie. Rada dosiahla predbežnú dohodu o poslednom súbore článkov nariadenia, ktoré 
neboli uzavreté počas predchádzajúcich predsedníctiev. Posledné otvorené články sa týkali 
pravidiel o súdnom preskúmaní, spolupráce s tretími krajinami a s nezúčastnenými členskými 
štátmi a vzťahov s Eurojustom.

Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico informoval Výbor pre európske záležitosti 
dňa 18. októbra 2016 (17. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske 
záležitosti) o stanoviskách Slovenskej republiky k rokovaniu Európskej rady (20. a 21. október 
2016). Jednou z hlavných tém bola téma migrácie. Vedúci predstavitelia EÚ uviedli, že je potrebné 
ešte viac obmedziť nelegálnu migráciu po trase cez centrálne Stredozemie a zvýšiť mieru návratu. 



V tejto súvislosti zdôraznili význam spolupráce s africkými krajinami pôvodu a tranzitu 
migrantov. Ďalej pripomenuli začatie činnosti pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ a úsilie členských 
štátov, ktoré sú dôležitými krokmi na posilnenie kontroly vonkajších hraníc EÚ a obnovenie 
fungovania schengenského priestoru prostredníctvom prispôsobenia dočasnej kontroly na 
vnútorných hraniciach súčasným potrebám. Rokovali tiež o ochrane vonkajších hraníc. Vyzvali na 
urýchlené prijatie revidovaných schengenských pravidiel v záujme posilnenia systematických 
kontrol na hraniciach EÚ. Požiadali tiež Komisiu, aby predložila návrh predpisu, ktorým by sa 
zriadil európsky systém vopred vykonávaných bezpečnostných kontrol cestujúcich oslobodených 
od vízovej povinnosti a umožnil zákaz vstupu v prípade potreby.

Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Robert Kaliňák predložil na 
19. schôdzi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti informácie 
o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, 8. a 9. december 2016 
(časť vnútorné záležitosti). Hlavnými bodmi programu boli návrhy nariadení upravujúce ich 
systém vstup/výstup, správa o aktuálnej situácií v oblasti migrácie, o stave implementácie 
prijatých opatrení s cieľom identifikovať aktuálne nedostatky a ich potenciálne riešenia, 
spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva a poskytovateľmi elektronických komunikačných 
služieb, riešenie problému vracajúcich sa, zahraniční teroristickí bojovníci, zvládanie dôsledkov 
teroristických útokov, reforma spoločného európskeho azylového systému a presídľovanie. 

Časť spravodlivosť sa podrobne venovala nariadeniu o EPPO (nariadenie o zriadení 
Európskej prokuratúry). Veľká väčšina ministrov potvrdila svoj záväzok zriadiť Európsku 
prokuratúru. Predsedníctvo však vzalo na vedomie odlišné pozície delegácií a dospelo k záveru, že 
z nich jasne vyplýva postup, ktorý by mal zaručiť pozitívne uzavretie tohto spisu. Rada dosiahla 
dohodu o smernici o ochrane finančných záujmov EÚ a pripravila tak pôdu pre formálne prijatie jej 
znenia v nadchádzajúcich týždňoch. Ministri poskytli usmernenia pre ďalšiu technickú prácu na 
smernici o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti dňa 14. decembra 2016 
(21. schôdza) rokoval o stanoviskách Slovenskej republiky k rokovaniu Európskej rady (15. a 16. 
december 2016), ktoré výboru predložil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Jednou 
z prerokovávaných otázok bola aj otázka migrácie. Lídri EÚ rokovali o pokroku pri vykonávaní 
dohôd, tzv. „paktov“ s piatimi africkými krajinami tranzitu a pôvodu. Taktiež potvrdili svoj 
záväzok v plnej miere vykonávať vyhlásenie EÚ a Turecka v oblasti migrácie. Lídri uviedli, že je 
potrebné zvýšiť podporu líbyjskej pobrežnej stráži v boji proti prevádzačom. Lídri zároveň 
zdôraznili, že je potrebné, aby európska pohraničná a pobrežná stráž a Európsky podporný úrad pre 
azyl mali k dispozícii primerané zdroje.

3.3.5 Doprava, telekomunikácie a energetika

S cieľom nahradiť dvojstranné dohody v oblasti leteckej dopravy, ktoré majú členské štáty 
v súčasnosti uzavreté s tretími krajinami prijala Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku 
(TTE)/Doprava na svojom zasadnutí 7. júna 2016 mandáty umožňujúce Komisii začať rokovania 
o komplexných dohodách o leteckej doprave so štyrmi kľúčovými partnermi: Združením národov 
juhovýchodnej Ázie, Spojenými arabskými emirátmi, Katarom a Tureckom. Schválila tiež 
všeobecné smerovanie, pokiaľ ide o nové pravidlá uznávania odborných kvalifikácií v oblasti 
vnútrozemskej vodnej dopravy. V návrhu smernice sa pre EÚ ustanovuje jednotný systém 
osvedčení pre celú posádku. Návrh ďalej podporuje cezhraničnú pracovnú mobilitu a zabezpečuje 
lepšie kariérne vyhliadky.

1. decembra 2016 schválila Rada TTE/Doprava svoju pozíciu k revízii bezpečnostných 
pravidiel v oblasti civilného letectva. Návrh nariadenia obsahuje nový mandát pre Európsku 
agentúru pre bezpečnosť letectva. Zahŕňa aj prvé celoeurópske pravidlá pre bezpečné lietanie 
civilných dronov v európskom vzdušnom priestore a na podporu tohto rýchlo sa rozvíjajúceho 
odvetvia. Rada TTE/Doprava zároveň prijala svoju pozíciu k dvom návrhom, ktoré sú súčasťou 
preskúmania bezpečnosti osobných lodí: revidovanej „všeobecnej“ smernice o pravidlách 
v oblasti bezpečnosti osobných lodí a smernice o jednoduchšom systéme inšpekcií pre prievozné 
lode ro-ro a osobné vysokorýchlostné plavidlá.
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26. mája 2016 Rada TTE/Telekomunikácie schválila dohodu týkajúcu sa prvých pravidiel 
EÚ v oblasti prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií; s cieľom preklenúť digitálnu 
priepasť a umožniť účinné rozširovanie inovačných služieb odsúhlasila 2. decembra 2016 
všeobecné smerovanie v súvislosti s návrhom o prideľovaní frekvenčného pásma 700 MHz pre 
bezdrôtové širokopásmové služby. Rada TTE/Telekomunikácie takisto prijala všeobecné 
smerovanie k novým pravidlám pre veľkoobchodné roamingové trhy ako aj čiastočné všeobecné 
smerovanie k návrhu, na základe ktorého bude EÚ financovať zriaďovanie bezplatného 
internetového pripojenia WiFi4EU v miestnych komunitách. V oblasti telekomunikácií sa ďalej 
pokračovalo v riešení agendy týkajúcej sa prepojenia, 5G, regulačného dohľadu, transparentnosti 
cien v oblasti služieb cezhraničného dodávania balíkov, voľného toku údajov a ich kontroly. 

V oblasti energetiky sa politika EÚ, v zmysle záverov Európskej rady z októbra 2014, 
zameriavala na bezpečnosť dodávok energie, znižovanie emisií skleníkových plynov, zvyšovanie 
podielu energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšovanie energetickej efektívnosti. V súlade s tým 
korešpondovali priority holandského predsedníctva v rade EÚ na rok 2016, ktoré na schôdzi 
Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti konanej 18. februára 2016, predložil 
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec J. E. Richard van Rijssen. V oblasti klimatickej 
a energetickej politiky zdôraznil potrebu energetickej bezpečnosti a zníženia energetickej 
závislosti Európy, a to hlavne prostredníctvom väčšieho prepojenia energetických sietí a nového 
systému cenotvorby pre energetické zdroje zohľadňujúceho náklady CO  emisií. 2

O víziách predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ hovoril 13. mája 2016 na schôdzi 
Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti minister zahraničných vecí M. Lajčák. 
Podčiarkol pritom význam projektu energetickej únie a jeho ambície poskytovať bezpečnú a čistú 
energiu za dostupné ceny pre spotrebiteľov. Vyzdvihol jeden z cieľov projektu, ktorým je 
dosiahnuť, aby každá členská krajina mala na výber tri zdroje a tri trasy, čím by podľa jeho slov 
prestala byť energetika politickou témou. Minister deklaroval podporu projektu zo strany 
Slovenskej republiky a  pripomenul potenciál energetickej únie ušetriť až 40 miliárd EUR ročne 
v prípade, že sa podarí naplniť plány jej dobudovania a teda aj zjednotiť energetické prostredie EÚ 

Uvedenému záveru napomohlo zasadnutie Rady TTE/Energetika 6. júna 2016, v rámci 
ktorého sa ministrom podarilo dohodnúť na všeobecnom smerovaní v súvislosti s návrhom 
rozhodnutia o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody 
a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Cieľom 
navrhovaného rozhodnutia, ktoré je jedným zo základných prvkov stratégie energetickej únie, je 
zvýšiť transparentnosť a súdržnosť vonkajších vzťahov EÚ v oblasti energetiky a posilniť jej 
pozíciu pri rokovaniach s tretími krajinami. Legislatíva tiež prispeje k riadnemu fungovaniu 
vnútorného trhu s energiou.

Ministri zodpovední za oblasť energetiky a životného prostredia sa stretli aj 12. júla 2016 
v Bratislave, kde rokovali o otázkach energetickej bezpečnosti, znižovaní cien, ich dopade na 
konkurencieschopnosť EÚ a o spôsoboch transformácie na nízko uhlíkové hospodárstvo.

5. decembra 2016 Rada TTE/Energetika uskutočnila diskusiu o smerovaní týkajúcu sa 
návrhu nariadenia o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu. Cieľom tohto nariadenia 
je vytvoriť nákladovo efektívny regionálny rámec EÚ, čím by sa minimalizoval vplyv prípadného 
prerušenia dodávok plynu, pričom by sa takto zlepšila bezpečnosť dodávok v celej EÚ. Posilnená 
regionálna spolupráca a koordinácia sú dôležitými nástrojmi dosiahnutia väčšej solidarity a dôvery 
medzi členskými štátmi a na posilnenie vnútorného trhu s energiou. Rada TTE/Energetika si tiež 
vypočula dlho očakávanú prezentáciu Komisie o jej rozsiahlom balíku opatrení pre oblasť čistej 
energie v rámci vykonávania stratégie energetickej únie. Zahŕňa právne predpisy týkajúce sa 
energetickej efektívnosti, koncepcie trhu s elektrinou, obnoviteľných zdrojov energie a riadenia 
v oblasti energetiky. Podpredseda Komisie pre energetickú úniu, Maroš Šefčovič, predstavil 
opatrenia aj na konferencii o energetickej únii, ktorú predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade 
Európskej únie zorganizovalo 1. – 2. decembra 2016 v Bratislave. 

15. decembra 2016 Európska rada opätovne zdôraznila význam rozličných stratégií 
jednotného trhu, ako aj význam energetickej únie, ktoré by sa mali dobudovať a realizovať do roku 
2018.



3.3.6 Konkurencieschopnosť

29. februára 2016 prijala Rada pre konkurencieschopnosť (COMPET) závery o stratégii 
jednotného trhu so službami a tovarom, ktoré sú zamerané na kľúčové oblasti pre podporu rastu 
a tvorbu pracovných miest: podporu pre miestne samosprávy, začínajúce a inovačné podniky, 
uvoľnenie nevyužitého potenciálu služieb a účinné vykonávanie, dodržiavanie a presadzovanie 
pravidiel jednotného trhu. 13. mája 2016 na schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske 
záležitosti minister zahraničných vecí M. Lajčák informoval o zámere predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade EÚ podporovať projekty akými je jednotný digitálny trh. V rámci rozpravy 
o digitálnom trhu ubezpečil o dôraze, ktorý bude predsedníctvo klásť na odstraňovanie bariér 
a rozvoj digitálnej ekonomiky.

Na svojom zasadnutí 25. – 26. mája 2016 schválila Rada COMPET hlavné zásady zamerané 
na zabezpečenie prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu, prijala závery 
o technológiách jednotného digitálneho trhu a modernizácii verejných služieb, o lepšej právnej 
regulácii a prechode k systému otvorenej vedy. Prijala tiež závery o skúsenostiach získaných pri 
plnení 7. rámcového programu pre výskum a o vyhliadkach do budúcnosti. 

Iniciatívy pre vybudovanie slobodného a bezpečného digitálneho jednotného trhu podporili 
aj lídri EÚ na stretnutí Európskej rady 28.-29. júna 2016. Svoju podporu vyslovili zavedeniu pasu 
služieb, ktorý by podnikom v kľúčových oblastiach uľahčil ponúkanie ich služieb v iných 
krajinách EÚ, opatreniam zameraným na úniu kapitálových trhov a úsiliu o lepšiu právnu 
reguláciu. 

Podpora mladých výskumníkov, atraktívnosti vedeckých kariér a investícií do ľudského 
potenciálu vo výskume a rozvoji bola hlavnou témou neformálneho stretnutia ministrov 
zodpovedných za konkurencieschopnosť, ktoré sa uskutočnilo 19. júla 2016 v Bratislave. Ministri 
sa tiež zaoberali otázkou rozvoja európskeho výskumu a inovácií ekosystémov pre inovatívne 
miestne samosprávy. 

Na svojom zasadnutí 29. septembra 2016 poukázala Rada COMPET na význam zdieľaného 
hospodárstva pre spotrebiteľov i podniky. Vyjadrila podporu opatreniam zameraným na zvýšenie 
konkurencieschopnosti oceliarskeho sektora a sústredila sa na spôsoby zlepšenia prístupu 
podnikov k financiám.

Zasadanie Rady COMPET 28. – 29. novembra 2016 patrilo predovšetkým téme 
geografického blokovania. Rade COMPET sa podarilo schváliť všeobecné smerovanie v súvislosti 
s touto prekážkou elektronického obchodovania. Ministri na zasadaní posúdili pokrok v stratégii 
jednotného trhu, rokovali o programe v oblasti zručností pre Európu v súvislosti s previerkou 
konkurencieschopnosti a vymenili si názory na systém jednotnej patentovej ochrany. 
V neposlednom rade uvítali novú stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru. 

Na schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti konanej 13. mája 2016 označil 
minister zahraničných vecí M. Lajčák za víziu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ 
ďalší rozvoj projektov akými sú Jednotný digitálny trh. V rámci digitálneho trhu sa bude klásť 
dôraz na odstraňovanie bariér a rozvoj digitálnej ekonomiky.

3.3.7 Poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a životné prostredie

16. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti sa 
venovala rokovaniu Rady Európskej únie pre životné prostredie, ktorá sa uskutočnila 17. októbra 
2016. Správu ex ante predložil minister životného prostredia Slovenskej republiky László 
Sólymos. Ministri rokovali o nových právnych predpisoch zameraných na zníženie emisií 
skleníkových plynov v sektoroch, na ktoré sa nevzťahuje systém obchodovania s emisiami (ETS), 
ako je doprava, stavebníctvo a odpadové hospodárstvo. Rada prijala závery o udržateľnom 
hospodárení s vodami. Ministri odsúhlasili aj závery Rady o biodiverzite v rámci prípravy na 
zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a jeho protokolov 4. – 17. decembra 
2016 v Cancúne (Mexiko).
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Medzi najdôležitejšie návrhy v oblasti životného prostredia patril návrh rozhodnutia Rady o 
podpise v mene Európskej únie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene klímy. Významným návrhom v oblasti 
pôdohospodárstva bol návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a 
záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného 
hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií 
skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy.

Predseda vlády Slovenskej republiky informoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky 
pre európske záležitosti dňa 18. októbra 2016 o stanoviskách Slovenskej republiky k rokovaniu 
Európskej rady. Vedúci predstavitelia EÚ uvítali, že EÚ ratifikovala Parížsku dohodu o zmene 
klímy, čím táto dohoda nadobudla platnosť.

3.3.8 Zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a ochrana spotrebiteľov

Výbor NR SR pre európske záležitosti dlhodobo venuje svoju pozornosť rôznym aspektom 
sociálnej dimenzie EÚ, čo bolo aj dôvodom na zaradenie tejto témy do programu Konferencie 
predsedov parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej 
únie (COSAC) 10. – 11. júla 2016 v Bratislave. 

V oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky reagoval Výbor NR SR pre európske záležitosti 
na aktivity Európskej komisie, ktoré sa v roku 2016 realizovali hlavne prostredníctvom snáh o 
vytvorenie Európskeho piliera sociálnych práv. V marci 2016 Komisia uverejnila prvý predbežný 
návrh piliera a začala verejnú konzultáciu, ktorá prebiehala počas celého roka 2016. 

Návrh je rozdelený do 3 hlavných oblastí: 

1. Rovnaké príležitosti (týkajú sa prístupu na trh práce, rozvoja zručností, celoživotného  
 vzdelávania, aktívnej podpory zamestnanosti).

2. Sociálne práva na pracovisku - spravodlivé pracovné podmienky (rovnováha práv 
 a povinností medzi pracovníkmi a zamestnávateľmi, ako aj medzi flexibilitou a istotou,                       
 nové flexibilnejšie druhy pracovných zmlúv, podpora sociálneho dialógu).

3. Primeraná sociálna ochrana, udržateľné systémy sociálneho zabezpečenia (prístup 
 k  základným službám vrátane starostlivosti o deti, zdravotnej a dlhodobej starostlivosti).

Z prvej oblasti Komisia v júni 2016 uverejnila Nový program v oblasti zručností pre Európu. 
Navrhuje v ňom 10 opatrení, ktoré by sa mali prijať počas nasledujúcich dvoch rokov. V roku 2016 
boli prijaté tieto opatrenia: 

ź Záruka získania zručností, ktorá má dospelým s nízkou kvalifikáciou pomôcť získať 
minimálnu úroveň gramotnosti, matematických a digitálnych zručností –uverejnené ako 
Odporúčanie Rady týkajúce sa vytvorenia záruky získania zručností.

ź Revízia európskeho kvalifikačného rámca pre lepšie využitie zručností na európskom 
trhu práce (uľahčuje preukázania vzdelania aj praxe pri zamestnaní v inom členskom štáte 
EÚ) - bolo uverejnené ako Odporúčanie Rady týkajúce sa európskeho kvalifikačného 
rámca pre celoživotné vzdelávanie. 

ź Koncepcia sektorovej spolupráce v oblasti zručností na zlepšenie informovanosti medzi 
členskými štátmi pri riešení problému nedostatkových zručností v konkrétnych 
hospodárskych odvetviach.

ź Nástroj v oblasti zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín na stanovenie 
kvalifikácie žiadateľov o azyl, utečencov a ďalších migrantov.

ź Revízia rámca Europass, ktorý zamestnancom ponúka lepšie nástroje na prezentáciu ich 
zručností v rámci EÚ.

VEZ o týchto návrhoch rokoval na svojej 15. schôdzi 12. októbra 2016.



Do druhej oblasti sociálnych práv na pracovisku patrí aj zabezpečenie ochrany zdravia a 
bezpečnosti pri práci. Komisia v máji 2016 uverejnila návrh smernice  o ochrane pracovníkov pred 
rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci KOM (2016)248.  Návrh 
je súčasťou balíčka návrhov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (spolu ich bude 24), 
ktorými chce Komisia novelizovať už existujúce právne predpisy v súlade s najnovšími 
poznatkami vedy. Návrh zavádza tri významné zmeny:

1. zaradenie respirabilného prachu kryštalického oxidu kremičitého (kremeňa) medzi 
  karcinogénne látky (spôsobuje silikózu pľúc napr. u baníkov),

2. zaradenie limitných hodnôt pre desať ďalších karcinogénov,

3. prehodnotenie súčasných limitných hodnôt pre prach z tvrdého dreva a monomér 
  vinylchloridu.  

VEZ o návrhu rokoval na svojej 15. schôdzi 12. októbra 2016.

V rámci tretej oblasti bol uverejnený najdôležitejší a zároveň najkontroverznejší návrh 
v oblasti zamestnanosti v roku 2016:  návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa 
mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní 
pracovníkov v rámci poskytovania služieb (KOM(2016)128.

Návrh reaguje na zmenené ekonomické a sociálne podmienky na pracovnom trhu EÚ po 
pristúpení nových členských štátov. Podľa doteraz platných pravidiel musia vysielajúce 
spoločnosti (poskytovatelia služieb) dodržiavať súbor základných pracovných podmienok 
hostiteľskej krajiny (tzv. povinné, tvrdé jadro smernice 96/71/ES) vrátane minimálnych mzdových 
taríf. Toto ustanovenie spôsobuje výraznú mzdovú diferenciáciu medzi vyslanými a miestnymi 
pracovníkmi v hostiteľských krajinách, ktorá sa odhaduje na 10 % až 50 % v závislosti od krajiny 
a odvetvia. 

Podľa názoru Komisie odlišné pravidlá vyplácania narúšajú rovnaké podmienky medzi 
spoločnosťami tým, že vysielajúcim spoločnostiam v porovnaní s miestnymi spoločnosťami 
v hostiteľských členských štátoch poskytujú výhodu lacnej pracovnej sily. Preto Komisia navrhla 
zmenu v odmeňovaní vyslaných pracovníkov. V návrhu sú minimálne mzdové tarify nahradené 
slovom odmeňovanie. Týmto sa zavádza princíp, podľa ktorého sa má na rovnakom pracovnom 
mieste uplatňovať rovnaký spôsob odmeňovania za rovnakú prácu, a teda na vyslaných 
pracovníkov sa budú vzťahovať tie isté pravidlá týkajúce sa odmeny za vykonanú prácu ako na 
domácich pracovníkov, ak sú stanovené v právnych alebo správnych predpisoch alebo vo 
všeobecne uplatniteľných kolektívnych zmluvách. Na jednej strane síce zvýšia mzdy pre 
vyslaných pracovníkov, na strane druhej sa zníži počet vyslaných pracovníkov, a teda cezhraničná 
zamestnanosť. Pracovníci SR sú zvyčajne vysielaní do krajín s vyššími priemernými zárobkami 
ako sú na Slovensku. 

Návrh smernice rozdelil členské štáty EÚ do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria štáty, ktoré 
patria medzi najviac prijímajúce štáty, ako Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, 
Luxembursko, Holandsko a Švédsko, ktoré  spoločným listom z júna 2015 požiadali komisárku 
M. Thyssen o modernizáciu smernice, zavedenie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu na 
tom istom pracovisku, a tým zamedzeniu sociálnemu dumpingu.

Druhú skupinu tvoria štáty, ktorí sú najväčšími poskytovateľmi služieb a teda vysielajúcimi 
štátmi ako Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko 
a Rumunsko. Tieto štáty spoločným listom z augusta 2015 argumentovali, že revízia smernice 
z roku 1996 je predčasná a mala by sa posunúť na obdobie po transpozícii smernice o presadzovaní 
(smernica 2014/67/EÚ) a po starostlivom zhodnotení jej vplyvov.

Výbor NR SR pre európske záležitosti o návrhu rokoval a prijal k nemu odôvodnené 
stanovisko na svojej 6. schôdzi 10. mája 2016. 

Vo svojom odôvodnenom stanovisku VEZ konštatoval, že Komisia porušila čl. 5 Protokolu 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, pretože neodôvodnila súlad návrhu so zásadou 
subsidiarity a nepreukázala nevyhnutnosť navrhovaných zmien. Nepredložila dôvody podložené 
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kvalitatívnymi a kvantitatívnymi ukazovateľmi, ktoré ju viedli k záveru, že cieľ Únie sa dá lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie. Komisia taktiež porušila svoju povinnosť podľa čl. 2 Protokolu 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, podľa ktorého je povinná, predtým ako navrhne 
legislatívny akt, uskutočniť rozsiahle konzultácie, v rámci ktorých zohľadní regionálny a miestny 
rozmer zamýšľaných opatrení. 

Odôvodnenie použitia zvoleného právneho základu (čl. 53 ods.1 a čl. 62 Zmluvy o fungovaní 
EÚ) považuje VEZ za vágne a nezodpovedajúce úplne obsahu návrhu. Predloženie návrhu 
smernice vidí ako predčasné, keďže ešte  neuplynula lehota na transpozíciu smernice 2014/67/EU 
o vykonávaní smernice o vysielaní pracovníkov z roku 1996 a nemohlo sa uskutočniť ani 
hodnotenie jej pôsobenia. Tiež by pri príprave návrhu uvítal vyváženejší prístup, ktorý by vzal do 
úvahy rozdielny stupeň vývoja jednotlivých členských štátov a zohľadnil aj špecifiká nových 
členských štátov.

Výbor uznáva, že je potrebné zachovať spravodlivé konkurenčné podmienky pre všetkých 
poskytovateľov služieb, ale nepovažuje za správne ich obmedziť len na jednostranné vyrovnanie 
úrovne miezd, keď iné rozdiely zostanú nedotknuté. Vychádza z názoru, že profitovanie podnikov 
zo mzdových rozdielov medzi členskými štátmi a vysielanie pracovníkov ako spôsob využívania 
týchto rozdielov nebolo nikdy označované za diskriminujúce, naopak, bolo vždy považované za 
konanie typické pre trhovú ekonomiku. V tejto súvislosti by výbor uvítal celoeurópsku diskusiu 
o definovaní pojmov sociálny dumping a diskriminácia v odmeňovaní, aby sa predišlo právnej 
neistote pri ich používaní.

Odôvodnené stanovisko poslalo Komisii 14 komôr národných parlamentov z 11 členských 
krajín EÚ, čo je dostatočný počet na udelenie tzv. žltej karty.  Komisie napriek tomu zastáva názor, 
že návrh na revíziu smernice nepredstavuje porušenie zásady subsidiarity a pokračuje v rokovaní 
bez zmeny návrhu.

Tak ako každý rok sa VEZ venoval hodnoteniu Európskeho semestra a odporúčaniam Rady 
pre Slovensko na základe hodnotenia Národného programu reforiem a programu stability. VEZ 
o nich rokoval  na svojej 11. a 15. schôdzi 28. júna a 12. októbra 2016.

V oblasti zamestnanosti sa v odporúčaní Rady konštatuje, že „napriek zlepšeniam na trhu 
práce, ktoré sú výsledkom značného hospodárskeho oživenia a nedávnych politických opatrení, 
zostáva dlhodobá nezamestnanosť problémom aj naďalej. Miera dlhodobej nezamestnanosti je 
stále jedna z najvyšších v EÚ (7,6 % v porovnaní so 4,3 % v EÚ ako celku v treťom štvrťroku 2015). 
Týka sa predovšetkým marginalizovaných Rómov, osôb s nízkou kvalifikáciou a mladých ľudí. 
Účasť Rómov na slovenskom trhu práce je naďalej veľmi nízka a zvyšovanie miery ich 
zamestnanosti napreduje len pomaly. Nízky stupeň vzdelania a úroveň zručností spolu 
s diskrimináciou sú faktormi, ktoré ovplyvňujú ich nízku účasť na trhu práce. Nízka miera 
zamestnanosti žien v plodnom veku odzrkadľuje dlhú materskú dovolenku (až tri roky), nedostatok 
zariadení starostlivosti o deti (najmä v prípade detí do troch rokov), vysoké náklady na 
starostlivosť o dieťa a obmedzené využívanie pružného pracovného času. Okrem toho pretrvávajú 
aj regionálne rozdiely – miera nezamestnanosti na východnom Slovensku je stále dvakrát taká 
vysoká ako v Bratislave“. 

Rada Slovensku odporúča zlepšiť aktivačné opatrenia pre dlhodobo nezamestnané osoby 
a iné znevýhodnené skupiny, vrátane individualizovaných služieb a cielenej odbornej prípravy 
a uľahčiť zamestnávanie žien rozšírením poskytovania cenovo dostupnej a kvalitnej starostlivosti 
o deti.

V rámci procedúry zelenej karty VEZ na svojej schôdzi 18.2. 2016 zaujal stanovisko 
k návrhu francúzskeho parlamentu (Národného zhromaždenia) týkajúcej sa spoločenskej 
zodpovednosti podnikov.

V návrhu francúzsky parlament vyzýva Európsku komisiu na prijatie jednotnej a záväznej 
legislatívy upravujúcej  spoločenskú zodpovednosť podnikov (SZP). Navrhovaná legislatíva by sa 
mala týkať všetkých podnikov so sídlom v členských štátoch EÚ bez ohľadu na to, v ktorom 
odvetví pôsobia. Mala by zahŕňať aj materské spoločnosti a holdingy. Mala by obsahovať presný 



zoznam povinností podnikov, ich dodávateľov a subdodávateľov týkajúcich sa povinnej 
starostlivosti o zamestnancov tak, aby sa predchádzalo ľudským, sociálnym a enviromentálnym 
rizikám. Taktiež by mala obsahovať efektívne sankcie, ktoré budú uplatnené v prípade 
nedodržovania stanovených povinností.

VEZ sa rozhodol podporiť návrh francúzskeho parlamentu, keďže v súčasnosti neexistuje 
právne záväzný nástroj jednotný pre celú EÚ, ktorý by upravoval spoločenskú zodpovednosť 
všetkých podnikov bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobia. Vnútroštátne opatrenia prijaté 
členskými štátmi sa od seba odlišujú v obsahu aj rozsahu. Iniciatíva francúzskeho parlamentu je 
výrazom potreby regulovať SZP jednotne pre všetky podniky a pre celú EÚ.

3.3.9 Vzdelávanie, mládež, kultúra a šport

V rámci procedúry zelenej karty VEZ na svojej schôdzi 18.2. 2016 zaujal stanovisko 
k návrhu lotyšského  parlamentu o zmene smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. 
Cieľom návrhu bolo rozšíriť geografický dosah smernice aj na prevádzkovateľov audiovizuálnych 
mediálnych služieb so sídlom mimo EÚ v prípade, že majú dosah na prijímateľov v rámci EÚ. Ide 
o poskytovateľov, ktorí šíria svoje služby prostredníctvom satelitov a internetu, pričom nie je 
možné určiť, kde je ich sídlo a preto nie je možné zakročiť proti nim, ak ich vysielanie obsahuje 
nenávistné vyjadrenia, propagandu a nabádanie k intolerancii.

VEZ sa rozhodol nepodporiť návrh lotyšského parlamentu z niekoľkých dôvodov. V roku 
2016 prebiehala verejná konzultácia s cieľom preskúmania a prehodnotenia pôvodnej smernice 
z roku 2010, tak aby do júna 2016 Komisia mohla predložiť návrh revidovaného textu. Komisia 
deklarovala ochotu zohľadniť pri revízii smernice aj špecifické požiadavky pobaltských krajín. 
Keďže predloženie revidovaného textu spadalo do obdobia predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, 
bolo žiadúce aby SR ostala na pozícii neutrálneho aktéra. Návrh taktiež narážal  na technické 
problémy a na problémy týkajúce sa jurisdikcie, pretože nešpecifikoval, akým spôsobom by bolo 
možné lokalizovať sídlo prevádzkovateľa mediálnych služieb mimo EÚ. Aj v prípade, že by sa to 
podarilo, nebolo by možné aplikovať právo EÚ na prevádzkovateľov mimo jurisdikcie EÚ.

Návrh revidovanej smernice bol uverejnený  25. mája 2016 pod názvom  návrh smernice 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii  niektorých 
ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením 
v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (AVMS) 
s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu KOM (2016)287. Vzhľadom na dôležitosť návrhu 
VEZ požiadal o stanovisko Výbor NR SR pre kultúru a médiá, ktorý o ňom rokoval 5. októbra 
2016. 

Návrh  je  súčasťou implementácie Stratégie jednotného digitálneho trhu a jeho cieľom je 
prispôsobiť súčasné pravidlá v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb technologickým 
a trhovým zmenám. Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré návrh obsahuje patria:  rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti smernice o audiovizuálne platformy (napr. Youtube),  vyrovnanie podmienok regulácie 
pre televízne vysielanie a mediálne služby na požiadanie v  oblasti ochrany maloletých,  zavedenie 
povinnej 20 % kvóty pre európske diela v katalógoch a povinnosti propagovať európske diela pre 
mediálne služby na požiadanie,  zavedenie možnosti pre členské štáty vyžadovať finančné 
príspevky od prevádzkovateľov služieb na požiadanie usídlených v iných členských štátoch, 
čiastočná liberalizácia pravidiel pre reklamu pre televízne služby, zavedenie povinnosti pre 
členské štáty zabezpečiť nezávislosť národných regulačných orgánov a zlepšiť ich vzájomnú 
spoluprácu.

VEZ taktiež požiadal Výbor NR SR pre kultúru a médiá o stanovisko k  návrhu rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva, KOM(2016)543. Výbor 
NR SR pre kultúru a médiá o ňom rokoval 15. novembra 2016. 

Európska komisia vyhlásila rok 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Kultúrne 
dedičstvo tvorí jednu zo štyroch priorít európskej spolupráce v oblasti kultúry na obdobie rokov 
2015 – 2018, ako sa uvádza v aktuálnom pracovnom pláne pre kultúru. Kultúrne dedičstvo 
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v súčasnosti taktiež disponuje značnými finančnými prostriedkami EÚ z viacerých programov: 
program Kreatívna Európa, európske štrukturálne a investičné fondy, Horizont 2020, Erasmus+, 
program Európa pre občanov. V rámci programu Kreatívna Európa sa financujú tri činnosti EÚ, 
ktoré sú osobitne venované kultúrnemu dedičstvu: Dni európskeho dedičstva, Cena EÚ za kultúrne 
dedičstvo, značka „Európske dedičstvo“. Spoločné kultúrne dedičstvo tak nielen prispieva 
k zjednoteniu Európy ale je aj dôležitým zdrojom tvorby pracovných miest a hospodárskym 
prínosom pre členské štáty EÚ.

VEZ požiadal Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o stanovisko k návrhu 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj 
odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 
KOM(2016)532. Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o návrhu rokoval 
10. novembra 2016. 

Cedefop (European Centre for the Development of Vocational. Training) – Európske 
stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania je jednou z decentralizovaných agentúr Európskej 
únie. Bolo založené v roku 1975, sídlo má v Solúni v Grécku. Slúži ako európske referenčné 
centrum pre oblasť odborného vzdelávania – podporuje a rozvíja odborné vzdelávanie v EÚ. 
Cieľom predloženého  návrhu nariadenia bolo zrevidovať nariadenie o zriadení Európskeho 
strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) z roku 1975 tak, aby sa aktualizovali ciele 
a úlohy Cedefop vzhľadom na meniaci sa spoločenský a hospodársky vývoj od roku 1975. Návrh 
presnejšie vymedzuje úlohu agentúry pri podpore tvorby a realizácie odborného vzdelávania 
a prípravy, zručností a politík v oblasti kvalifikácií. Aktualizuje sa ňou mandát agentúry ako centra 
pre analýzu, výskum a monitorovanie politiky v týchto politických oblastiach. Na rozdiel od 
svojho založenia v roku 1975 činnosti agentúry Cedefop presahujú oblasť odborného vzdelávania 
a prípravy a agentúra sa venuje aj práci v oblasti kvalifikácií, predovšetkým európskeho 
kvalifikačného rámca, v oblasti analýzy a prognóz a validovania neformálneho vzdelávania 
a informálneho učenia. Kvôli tomuto presahu do oblasti zamestnanosti bol návrh predmetom 
rokovania rady EPSCO a Výbor NRSR pre európske záležitosti sa mu venoval na svojej 
21. schôdzi 14. decembra 2016.



Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR v záujme 
vytvárania pozitívnych vzťahov poskytuje verejnosti informácie o činnosti Národnej rady SR 
a Kancelárie Národnej rady SR. Pre rýchle sprostredkovanie udalostí využíva dobrú spoluprácu 
s médiami a vlastné webové sídlo.

4.1 Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky

Rok 2016 bol pre Kanceláriu NR SR z pohľadu návštevnosti verejnosti opäť úspešný. 
Kancelária NR SR aj v roku 2016 s úspechom pokračovala v napĺňaní programu „Otvorený 
parlament“, ktorého hlavným cieľom je sprístupňovať budovu parlamentu pre verejnosť, priblížiť 
návštevníkom prácu zákonodarného zboru SR, poskytovať občanom základné informácie 
o kompetenciách NR SR, o harmonograme schôdzí a výborov NR SR, o histórii parlamentarizmu 
a pod.

Prostredníctvom prehliadok, exkurzií, besied a seminárov pre verejnosť napĺňa Kancelária 
NR SR – Informačné centrum – úlohu budovať a šíriť dobré meno parlamentu, popularizovať 
prácu zákonodarného zboru, kreovať a rozvíjať dobré vzťahy s verejnosťou  formou poskytovania 
základných, ale aj rozšírených odborných  informácií pre zvýšenie informovanosti, vzdelanosti 
a odbornosti návštevníkov.

Priestory parlamentu sa celý rok 2016 stali centrom návštev, exkurzií a prehliadok rôznych 
skupín domácej verejnosti, ale aj zahraničných návštevníkov. Zahraničná dimenzia bola výrazne 
posilnená vplyvom polročného predsedníctva SR v Rade EÚ.

Z hľadiska domácej návštevnosti boli opäť najpočetnejšou skupinou  základné školy, ktoré 
navštívili NR SR v počte 6515 v rámci 171 prehliadok. Žiaci ZŠ pravidelne a  radi chodia do 
parlamentu s cieľom získať informácie o fungovaní štátu, o princípoch parlamentarizmu, 
základoch legislatívneho procesu. Veľmi atraktívne sú pre nich stretnutia s poslancami, ktoré sú 
sprevádzané živými otázkami a obľúbeným fotografovaním.

Častými návštevníkmi boli aj študenti stredných škôl a gymnázií, pre ktorých je okrem 
prehliadky priestorov s odborným výkladom, účasti na balkóne počas schôdzí NR SR, ako aj počas 
hlasovania, zaujímavý aj kontakt s poslancami v rámci organizovaných besied na rôzne témy. 

4    Aktivity Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu 
     k verejnosti a médiám
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 V roku 2016 navštívilo NR SR 5293 stredoškolákov v rámci 144 prehliadok a bolo 
zorganizovaných 40 besied s poslancami NR SR. 

Vysokoškoláci z rôznych VŠ a fakúlt prichádzali väčšinou cielene so žiadosťou o konkrétnu 
tému, o diskusiu so zástupcami zákonodarného zboru, najmä s dosahom na  perspektívy ich 
budúceho uplatnenia v živote.

Treba povedať, že sa nedali zahanbiť ani deti materských škôl, ktorých počet sa pomaly na 
chodbách parlamentu zvyšuje a poskytuje veľmi pekný pohľad na našich malých občanov s ich 
zvedavosťou, pozornosťou a ochotou dozvedieť sa čo najviac. MŠ sú zastúpené číslom 293 detí 
v rámci 9 prehliadok.

Stabilnou a veľmi dobrou skupinou návštevníkov sú naši seniori, z ktorých prišlo počas roka 
2016 do NR SR 1044 v rámci 27 prehliadok. U  dôchodcov rezonujú  najmä krásne a bohaté dejiny 
vzniku parlamentu, štátne symboly, významné osobnosti  a všetky otázky súvisiace s históriou 
vzniku budovy parlamentu a s vývojom parlamentarizmu na Slovensku. Vedia tiež veľmi oceniť 
hodnotné výtvarné a grafické umelecké diela významných slovenských autorov, ktoré zvyšujú 
dôstojnosť parlamentných priestorov.

Súčasťou prehliadok u mnohých skupín, okrem obľúbených besied s poslancami NR SR, 
býva aj premietanie dokumentárneho filmu o histórii parlamentarizmu na Slovensku.

Na zložení a štruktúre návštevníkov sa odrazilo aj predsedníctvo SR v Rade EÚ a to 
zvýšením počtu zahraničných hostí. Prichádzali skupiny zo zahraničných parlamentov 
z Brusselu, Rakúska, Nemecka, Ruska, skupina starostov z Bavorska, študenti z Izraelu, 
Bieloruska, Nemecka, Poľska, Česka, ale aj rôzne skupiny návštevníkov napríklad z Dánska, 
Indie, Veľkej Británie, Austrálie. Zaujímavou bola prehliadka pre 45 nepočujúcich hostí zo štyroch 
krajín, kde sa v rámci výkladu prekladalo zo slovenského do  anglického jazyka, ale okrem toho 
ešte do štyroch odlišných posunkových rečí.

Domáci aj zahraniční účastníci exkurzií oceňujú dobrú organizáciu, odbornosť výkladu, 
ľudský i profesionálny prístup a hlavne množstvo informácií o histórii, základných princípoch 
parlamentu a jeho súčasnom fungovaní. Pozitívna spätná väzba od verejnosti, pochvalné ohlasy na 
vysokú úroveň realizácie exkurzií je faktor, ktorý sa podieľa na popularizácii práce zákonodarného 
zboru, šírení a budovaní dobrého mena NR SR vo verejnosti a aj na zvýšení počtu žiadaných 
návštev.

Prehliadky budovy 
Národnej rady SR

v roku 2016

Počet 
návštevníkov

Počet 
prehliadok

NR SR

Diskusie 
s poslancami

Premietanie filmu
o histórii

Prehliadka 
reprezentačných 
priestorov Hradu

Základné školy 6 515 171 25 18  3

Stredné školy
a gymnáziá

 5 293  144 40 13  1

Vysoké školy  868  25 15  3  1

Dôchodcovia  1 044  27  8  3   8

Iné inštitúcie
a združenia  1 069  61  8   3  8

Materské školy  293  9  2  0    0

Zahraničný 
návštevnici  1 171  67 10  7 11

Spolu  16 253  504        108  47      29

Štatistika prehliadok a návštev Národnej rady SR a Bratislavského hradu v roku 2016



4.2 Žiadosti o informácie

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej 
republiky, okrem komunikácie s verejnosťou na štandardnej báze, vykonáva úlohy Národnej rady 
Slovenskej republiky a  Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti sprístupňovania 
informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

Za rok 2016 bolo na odbore evidovaných 347 žiadostí o sprístupnenie rôznorodých 
informácii. V 22 prípadoch bolo vydané rozhodnutie o čiastočnom alebo úplnom odmietnutí 
sprístupniť informácie. V dvoch prípadoch využil žiadateľ o informácie prostriedok odvolania sa 
proti tomuto rozhodnutiu. V 21 prípadoch odbor komunikácie s médiami a verejnosťou postúpil 
žiadosť alebo časť žiadosti o sprístupnenie informácie inej povinnej osobe, v ktorej pôsobnosti boli 
žiadateľmi žiadané informácie.

Najčastejšie žiadanými informáciami boli v roku 2016 aktuálne znenia zákonov, dôvodové 
správy k zákonom či informácie k schôdzam Národnej rady Slovenskej republiky. Žiadatelia 
taktiež požadovali informácie súvisiace s poslancami, výbormi či inými štruktúrami Národnej rady 
Slovenskej republiky a s ich činnosťou. Záujem bol tak o aktuálne dianie v Národnej rade 
Slovenskej republiky, ako aj o historické skutočnosti a zákony z obdobia pred vznikom 
samostatnej Slovenskej republiky. Žiadateľmi o informácie boli v tomto roku nielen občania 
Slovenskej republiky, ale aj cudzinci. 

4.3 Výstavy a ďalšie podujatia

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou asistoval v roku 2016 pri organizácii 
15 kultúrnych podujatí a výstav. Záujem o prezentáciu, prevažne umeleckej tvorby, na pôde 
Národnej rady Slovenskej republiky je veľký. Dejiskom týchto výstav, či podujatí boli v prevažnej 
miere výstavne priestory na Západnej terase Bratislavského hradu, ako aj vo foyer budovy 
Národnej rady Slovenskej republiky.

Vo výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu boli zorganizované 
tematicky aj formou rozmanité výstavy, či už išlo o maliarske alebo sochárske umenie, ale aj 
fotografické výstavy a prezentácie kníh. Priestor na prezentáciu využili prevažne domáci autori,  
avšak nechýbali ani prezentácie zo zahraničia. Návštevníci výstavných priestorov mali možnosť 
navštíviť a prezrieť si počas roka umelecké výstavy olejomalieb, výstavu slovenských maliarok 
„Stretnutie na hrade,“ v ktorej prezentovali svoj náhľad na historické aj dnešné príbehy ako aj 
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abstraktne ladené motívy, ale aj fotografické umenie počas výstavy fotografií „Kraków Košice,“ či 
vernisáž k umeleckým dielam zo spekaného skla, v ktorých sa odzrkadľovala nosná tematika 
celého projektu – Milujem Slovensko – moje vnútorné ja.  Autori slovenskej moderny a umelcov 
venujúcich sa téme humanizmu v umení prezentovali svoje diela počas výstavy „ŽENA – ŽENY“ 
dotýkajúcej sa otázky krásy a jej vnímania.

Pri príležitosti výročia Dňa nezávislosti Indickej republiky sa konala výstava „India 
v priestore a čase,“ prostredníctvom ktorej sa mohli návštevníci oboznámiť s vybranými  
špecifikami tohto štátu. Významnou akciou bola aj prezentácia fotografických diel pod názvom 
„Amazing Planet,“ počas ktorej boli vystavené fotografie zobrazujúce prírodné krásy zo všetkých 
kontinentov.

Výstavné priestory na Západnej terase Bratislavského hradu boli aj v roku 2016 dejiskom 
tradičného podujatia „Dni vidieka v Národnej rade SR“. Hlavnou myšlienkou tejto akcie, ktorá sa 
uskutočnila už po šestnásty krát, bola prezentácia vybraných regiónov Slovenska 
a sprostredkovanie diskusie medzi delegátmi jednotlivých vidieckych organizácií, poslancami 
Národnej rady SR a zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky. 

Už tradične sa konala v závere kalendárneho roka výstava „Vianočná pohľadnica“ 
najkrajších pohľadníc detí z európskych krajín, ktoré sa zúčastnili medzinárodnej výtvarnej 
súťaže. 

Vo foyeri budovy Národnej rady SR bola v druhej polovici novembra zorganizovaná výstava 
s názvom „Bariéry a diverzity“. Zúčastnení z radov občianskej spoločnosti i verejnej správy 
v rámci nej diskutovali na tému prístupnosti spoločnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

4.4 Kontakt s médiami 

Aj v roku 2016 bol v platnosti systém akreditácií pre zástupcov médií, ktorý bol úspešne 
zavedený ešte v roku 2014 a počas jeho používania v práci s médiami na pôde parlamentu sa 
osvedčil. Zavedený systém akreditácie vyžaduje, aby mediálni pracovníci, ktorí majú záujem 
pokrývať spravodajstvo z parlamentu, požiadali o udelenie akreditácie a následné vydanie 
akreditačného preukazu prostredníctvom webového formulára. Po doručení vyplneného 
webového formulára, je osoba žiadateľa bezpečnostne preverovaná na základe uvedených údajov 
v žiadosti. Zároveň je Kancelária NR SR oprávnená vyžiadať si od žiadateľa o akreditáciu prehľad 
jeho publikačnej činnosti a novinárskych aktivít, ktoré sa týkajú informovania o dianí a činnosti 



Národnej rady SR. Na základe poskytnutých materiálov sa následne posudzuje jeho žiadosť 
o akreditáciu. Vstup do budovy parlamentu je povolený len zástupcom médií s platnou 
akreditáciou. 

Akreditačný preukaz, ktorý je vydávaný na redakciu, a nie na meno mediálneho pracovníka 
ako tomu bolo predtým, si redaktori, kameramani, fotoreportéri a technickí pracovníci vyzdvihujú 
pri každom vstupe do budovy parlamentu na recepcii na základe overenia totožnosti podľa čísla 
občianskeho preukazu, resp. pasu. Akreditačný preukaz je neprenosný, preto je nutné preukaz pred 
opustením budovy parlamentu vrátiť, tak aby mohol byť vydaný pri najbližšej návšteve ostatným 
akreditovaným kolegom z redakcie. Mediálny pracovník je povinný pri zmene redakcie zažiadať 
o novú akreditáciu, čím sa dosiahol prehľad a aktuálnosť v udelených novinárskych akreditáciách. 

V zmysle uvedeného, 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

Na základe požiadavky z roku 2015 je v platnosti upravený počet redaktorov špeciálne pre 
Tlačovú agentúru Slovenskej republiky z pôvodných 5 osôb na 7. 

K 31. decembru 2016 Kancelária NR SR vydala v súhrne 594 akreditácií pre 
5 spravodajských agentúr, 16 redakcií printových médií s dennou, týždennou i mesačnou 
periodicitou, 17 redakcií webových denníkov a 10 redakcií audio-vizuálneho spravodajstva 
vrátane domáceho Rozhlasu a televízie Slovenska, Českej televízie a maďarskej MTVA. 

4.5 Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky

V roku 2016 bolo Národnej rade SR, jej výborom, funkcionárom a Kancelárii NR SR 
doručených 6 petícií a 50 sťažností a iných podnetov občanov, ktoré sú evidované v ústrednej 
evidencii petícií a ústrednej evidencií sťažností na referáte pre petície a sťažnosti pri 
Komunikačnom odbore Kancelárie NR SR.

4.5.1 Petície

Národnej rade Slovenskej republiky bolo v roku 2016 doručených 6 petícií alebo informácií 
o petícii, z ktorých žiadna nespĺňala ustanovenie § 133 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom 
poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, podľa ktorého petíciu, ktorú podpísalo 
aspoň 100 000 občanov, prerokuje národná rada. 

V doručených petíciách občania požadovali vydanie nehnuteľností v bývalom Vojenskom 
obvode Javorina, okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov 
v poľnohospodársko-urbánnej krajine (ako napríklad pri vodných tokoch, v parkoch, lesoparkoch, 
alejach a cestách) na celom Slovensku, ďalej tiež zvýšenie koncesionárskych poplatkov, úpravu 
cestnej komunikácie I/57 v lokalite „Slaninková“ úseku Nemšová – Horné Srnie, ako aj zmenu 
dopravného značenia obce Šarišská Poruba.

Občania vyjadrili tiež protest proti skladovaniu odpadov v katastrálnom území obce 
Kysucký Lieskovec.  

V piatich prípadoch boli na vybavenie vlastnej petície vecne príslušné iné ústredné alebo 
odvetvové orgány štátnej správy (ministerstvá, okresné úrady).
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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 dotýkala oblasti uplatňovania základných práv a slobôd, prípadne ich 
možného porušovania zo strany orgánov verejnej správy, občania v niekoľkých prípadoch 
poukazovali na údajné nevyhovujúce podmienky v ústavoch pre výkon väzby a ústavoch pre 
výkon trestu odňatia slobody. Občania vyjadrovali námietky voči činnosti orgánov činných 
v trestnom konaní, najmä voči postupu polície. Niekoľkí občania vyjadrili tiež nesúhlas 
s rozhodnutiami súdov alebo s konaním konkrétnych sudcov, prípadne tiež exekútorov a notárov. 
V sociálnej oblasti občania vyjadrovali najmä nesúhlas s výškou priznaných starobných, 
vdovských a invalidných dôchodkov.

Viacerí občania vyjadrovali tiež svoje pripomienky a námietky voči ustanoveniam 
niektorých zákonov, ako napríklad zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia 
slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom 
a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Časť podnetov a sťažností smerovala k činnosti orgánov samosprávy, zvlášť pri výkone 
prenesených funkcií štátnej správy, kde občania poukazovali na nedostatočnú a nekvalitnú prácu 
niektorých starostov a primátorov, nedostatky v hospodárení s majetkom obcí a miest a vyjadrovali 
svoju nespokojnosť najmä s rozhodnutiami samosprávnych orgánov v oblasti stavebných konaní.  

Celkovo deväť sťažností a iných podaní bolo postúpených na ďalšie prešetrenie iným vecne 
príslušným orgánom a inštitúciám. Šesť podnetov a sťažností bolo adresovaných, prípadne 
postúpených na vedomie alebo ďalšie konanie, niektorému z výborov NR SR podľa nasledujúcej 
tabuľky: 

Počet sťažností a podnetov na jednotlivé výbory NR SR

Ústavnoprávny výbor NR SR    1

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť    1

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj    1

Výbor NR SR pre financie a rozpočet    1

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien    1

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody    1



5   Organizačný rozvoj Kancelárie Národnej rady 
     Slovenskej republiky

5.1 Postavenie, pôsobnosť a organizačné zmeny v Kancelárii Národnej rady  
 Slovenskej republiky

Kancelária Národnej rady 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 Národnej rady 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 
Národnej rady SR vykonávajú práce vo verejnom záujme. 

Na začiatku roka 2016 mala Kancelária Národnej rady SR schválený počet 378  miest (z toho 
156 štátnozamestnaneckých miest a 222 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 organizačných 
útvarov Kancelárie Národnej rady SR. Organizačná štruktúra ani funkcionalita organizačných 
útvarov sa nezmenila. V priebehu kalendárneho roka bolo prijatých do štátnej služby alebo 
preradených z iných služobných úradov do kancelárie  29 štátnych zamestnancov, 32 štátnych 
zamestnancov skončilo štátnozamestnanecký pomer alebo boli preradení z Kancelárie Národnej 
rady SR do iných služobných úradov. S 20 zamestnancami bol skončený pracovný pomer a do 
pracovného pomeru bolo prijatých 37 nových zamestnancov. V priebehu roka 2016 Kancelária 
Národnej rady SR realizovala dve výberové konania na funkcie vedúcich štátnych zamestnancov 
a päť výberov na prijatie štátneho zamestnanca do stálej štátnej služby. 

5.2 Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR a jej účelové 
 zariadenia

V Kancelárii Národnej rady SR pôsobí dlhodobo ako zástupca zamestnancov odborová 
organizácia. Vzájomné vzťahy medzi Kanceláriou Národnej rady SR, štátnymi zamestnancami 
a zamestnancami sa riešia na základe zákonnej úpravy a prostredníctvom kolektívneho 
vyjednávania. Kolektívna zmluva bola dohodnutá v januári 2016 na obdobie najbližšieho roka 
a následne v priebehu roka upravená dodatkom. 

Zamestnanci a štátni zamestnanci majú možnosť využívať účelové zariadenie Kancelárie 
Národnej rady SR v Častej – Papierničke. V záujme upevňovania vzťahov medzi zamestnancami 
a štátnymi zamestnancami a zlepšovania pracovnej atmosféry Kancelária Národnej rady 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 
Národnej rady SR vo viacerých športových disciplínach. V roku 2016 sa v Častej – Papierničke 
uskutočnil už jeho XIX. ročník a zúčastnilo sa ho 130 zamestnancov a štátnych zamestnancov 
Kancelárie Národnej rady 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 16. ročník sa uskutočnil v novembri. Pobyt v zariadení 
bol umožnený aj deťom z detských domovov, ktoré sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky 
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detských vystúpení s názvom „Najmilší koncert roka“.  Okrem spomenutých pobytov na základe 
pozvania predsedu NR SR sa uskutočnil pobyt detí z východnej Luhanskej časti Ukrajiny, najviac 
postihnutej vojnou. Zariadenie využila i spoločnosť Williamsovho syndrómu. 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 – OLAP

Do výlučnej pôsobnosti Národnej rady SR patrí najmä uznášať sa na ústave, ústavných 
zákonoch a zákonoch [čl. 86 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky]. Podľa čl. 87 ods. 1 Ústavy 
Slovenskej republiky, môžu návrh zákona podať (zákonodarná iniciatíva) výbory Národnej rady 
SR, poslanci a vláda Slovenskej republiky. Pri výkone týchto oprávnení poslancov Národnej rady 
SR zastával významnú úlohu aj Odbor legislatívy a aproximácie práva. Spolu s ďalšími 
organizačnými útvarmi Kancelárie Národnej rady SR sa aj v roku 2016 podieľal na zabezpečovaní 
odbornej, organizačnej a technickej podpory práce poslancov, výborov a funkcionárov Národnej 
rady SR. 

Odbor legislatívy a aproximácie práva v rámci svojich hlavných činností, posudzoval všetky 
podané návrhy zákonov z hľadiska splnenia ich formálnych a obsahových náležitostí 
ustanovených v § 68 a 69 zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku 
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. V roku 2016 (z dôvodu začiatku 
nového volebného obdobia až v marci a predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku) to bolo 
239  návrhov zákonov. K návrhom zákonov, ktoré boli schválené do druhého čítania, vypracúvali 
štátni zamestnanci odboru podrobné odborné stanoviská, ktoré slúžili ako podklad na rokovanie 
výborov Národnej rady SR o nich. V týchto stanoviskách sa predovšetkým zaoberali posúdením 
súladu prerokúvaných návrhov zákonov s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 
zákonmi, Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.), medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zlučiteľnosťou s právom Európskej únie. 
V prípade zistenia legislatívnotechnických alebo formálnych nedostatkov, príp. vnútorných 
rozporov v navrhovanej úprave alebo v kontexte platnej úpravy, či protichodnosti s inou právnou 
úpravou (aj súbežne navrhovanou), zároveň navrhovali aj ich odstránenie formulovaním 
konkrétnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Taktiež v nich upozorňovali aj na možné 
systémovo - vecné a aplikačné problémy a na potrebu ich riešenia v predkladaných návrhoch. 
V rámci posudzovania súladu s právom Európskej únie, okrem detailného porovnania jednotlivých 
navrhovaným ustanovení s relevantnými právnymi aktami EÚ, sa skúmalo aj rešpektovanie 
ustanovení zakladajúcich zmlúv EÚ, judikatúry Súdneho dvora EÚ, a oznámení Európskej 
komisie. Vo viacerých prípadoch sa tak zamestnanci odboru v značnej miere podieľali na 
dopracovaní a skvalitnení znenia návrhov zákonov, napr. zákon o štátnej službe, zákon o odpadoch, 
zákon o metrológii, zákon o hazardných hrách, zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov, 
zákon o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva 
a ľudských buniek alebo zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 
vnútornom trhu. 

Štátni zamestnanci odboru sa priamo zúčastňovali prerokúvania návrhov zákonov v 2. a 3. 
čítaní, sledovali jeho priebeh a čas prednesu pozmeňujúcich návrhov, ktoré posudzovali z hľadiska 
ich legislatívno-technickej stránky, ako aj ich obsahovej súvislosti (§ 94 ods. 3 rokovacieho 
poriadku NR SR) a ich prípadnej kolízie navzájom, či s predloženým návrhom zákona. Po 
schválení návrhov zákonov vypracúvali ich čistopisy (zapracovaním všetkých schválených 
pozmeňujúcich návrhov), zabezpečovali ich podpísanie príslušnými ústavnými činiteľmi, 
vykonávali ich korektúry a zabezpečovali ich uverejnenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
(v roku 2016 bolo schválených 56 zákonov). 

Štátni zamestnanci odboru vo viacerých prípadoch intenzívne spolupracovali 
s navrhovateľmi pri príprave návrhov zákonov, poskytovali permanentnú kvalifikovanú pomoc 



poslancom a výborom pri vypracúvaní a legislatívno-právnej úprave konkrétnych pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov k predloženým návrhom zákonov, poskytovali súčinnosť gestorským 
výborom pri príprave spoločných správ a sledovali aj dodržiavanie procedurálneho postupu pri 
prerokúvaní návrhov zákonov, ako aj iných záležitostí patriacich do pôsobnosti Národnej rady SR.

Ďalšou významnou časťou činnosti Odboru legislatívy a aproximácie práva bolo 
vypracúvanie návrhov stanovísk, za Národnú radu SR ako účastníka konania, ku konaniam 
vedeným na Ústavnom súde Slovenskej republiky o súlade zákonov s Ústavou Slovenskej 
republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. V roku 2016 bol 
ich počet 15. Štátni zamestnanci odboru zároveň priebežne sledujú judikatúru Ústavného súdu 
Slovenskej republiky ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ, na základe 
rozhodnutí ktorých, v prípade potreby, aj upozorňovali na požiadavky zmeny právnej úpravy.

Okrem vyššie uvedených činností, sa štátni zamestnanci odboru aktívne zúčastňovali aj na 
spracúvaní viacerých odborných podkladov pre potreby vedenia Národnej rady SR (napr. 
k možnému konfliktu novozvolených poslancov s ich doterajšou funkciou alebo k novele 
rokovacieho poriadku Národnej rady SR), posudzovali po právnej stránke návrhy interných 
predpisov, poskytovali odborné konzultácie k aktuálnym právnym a spoločenským problémom 
a spolupracovali aj s inými organizačnými útvarmi Kancelárie Národnej rady SR pri výkone ich 
špecifických, napr. informačno-dokumentačných a vzdelávacích úloh.

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 
Národnej rady SR, ako jeden z odborných útvarov, poskytuje poslancom a pracovníkom 
Kancelárie Národnej rady SR kvalifikované informácie, podklady, analýzy, medzinárodné 
porovnania, knižničné a archívne služby v súvislosti s parlamentnou dimenziou práce poslancov 
a výborov Národnej rady SR.

Parlamentný inštitút je odborom v rámci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky 
a pozostáva z Oddelenia parlamentného výskumu a vzdelávania, oddelenia Parlamentná knižnica 
a oddelenia Parlamentný archív.

5.3.2.1 Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania

Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania v roku 2016:

ź spracovalo 303 materiálov, z toho osem Krátkych informácií, tri Informačné materiály, 
štyri Parlamentné štúdie, štyri publikácie zamerané na Aktuálnu ekonomickú a sociálnu 
situáciu v SR, 197 materiálov iniciovalo Európske centrum pre parlamentný výskum 
a dokumentáciu (ECPRD) a zahraničné inštitúcie, 67 analýz predseda Národnej rady SR, 
podpredsedovia Národnej rady SR, poslanci a výbory Národnej rady SR (oddelenie 
zabezpečovalo súčasne aj analýzy, ktoré si poslanci vyžiadali individuálne vo väzbe na 
prerokúvané návrhy zákonov alebo aktuálne otázky ich poslaneckej práce) a 20 analýz 
iniciovali odbory K NR SR a verejnosť;

ź kontinuálne zabezpečovalo podklady nadväzujúce na rokovania výborov a na schôdze 
Národnej rady SR, ale aj na ďalšie dôležité podujatia, ktoré sa uskutočnili v priebehu roka 
2016 na pôde Národnej rady SR, najmä v súvislosti PD SK PRES, 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 najmä krajín západného Balkánu;

ź rozvíjalo tradičnú a veľmi užitočnú spoluprácu 70-tich komôr parlamentov v rámci 
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;

93



94

ź organizovalo a zabezpečovalo odbornú náplň programu stáže študentov vysokých škôl 
v Kancelárii Národnej rady SR, pričom stáž absolvovalo v akademickom roku 2015/16 44 
stážistov a v akademickom roku 2016/17 30 stážistov na rozličných pracoviskách v rámci 
Kancelárie Národnej rady SR;

ź okrem dlhodobej stáže sa v roku 2016 uskutočnila aj tzv. krátkodobá stáž (priebeh trvania 
cca 3 mesiace), a to na základe Memoranda o spolupráci medzi Kanceláriou Národnej 
rady SR a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci predmetu 
Právne klinické vzdelávanie sa v letnom semestri 2015/2016 tejto krátkodobej stáže 
zúčastnili dvaja študenti a v zimnom semestri akademického roku 2016/2017 sa stáže 
zúčastnil jeden študent.

V oblasti vzdelávania pripravilo oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania v roku 
2016 školenia pre poslancov národnej rady a ich asistentov a viacero výchovno-vzdelávacích akcií 
pre odbornú, ale i laickú verejnosť (stredné a vysoké školy, rómski aktivisti, záujmové skupiny, 
neziskové organizácie a pod.). Čo sa týka školenia pre poslancov národnej rady a ich asistentov, tak 
bolo vyškolených 66 poslancov a 51 asistentov zo 7 poslaneckých klubov. Zaujímavou aktivitou 
bola príprava simulovaného zasadnutia výboru Národnej rady SR, ktoré pripravili zamestnanci 
oddelenia parlamentného výskumu a vzdelávania spolu s pedagógmi z Právnickej fakulty 
Univerzity Komenského pre študentov druhého ročníka vysokých škôl v rámci vzdelávacieho 
procesu (výučba predmetu Teória a prax legislatívy). Z dôvodu záujmu o túto aktivitu bola 
simulácia zasadnutia výboru uskutočnená aj na iných vzdelávacích aktivitách a podujatiach, na 
ktorých Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania participovalo. Parlamentný inštitút 
okrem toho zorganizoval aj školenie pre študentov VŠ, ktorí boli vybraní na stáž do Bundestagu.

Významnú úlohu zohrávalo Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania aj v oblasti 
koordinácie príprav na parlamentnú dimenziu slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom 
polroku roku 2016. V rámci tejto prípravy zorganizovalo aj seminár k základným úlohám 
parlamentu v tejto oblasti, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia DG pre spoluprácu s národnými 
parlamentmi Európskeho parlamentu a viacerí zástupcovia parlamentov krajín, ktoré v posledných 
rokoch boli predsedníckymi krajinami a tiež sa podieľalo na organizácii a hladkom priebehu 
všetkých medzinárodných konferencií parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva 
v Rade EÚ.

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 (účasť našich expertov na 
seminároch a prednáškových pobytoch v Kosove, Bosne a Hercegovine a v Macedónsku). Okrem 
toho PI zorganizoval v spolupráci s NDI seminár na tému otvorenosť a transparentnosť 
legislatívneho procesu, na ktorom sa zúčastnili poslanci a zamestnanci parlamentov krajín 
Západného Balkánu, krajín V4 a Pobaltských krajín.

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.

V rámci svojich publikačných aktivít v roku 2016 Oddelenie parlamentného výskumu 
a vzdelávania vydalo publikáciu –Ako pracuje parlament, Praktická príručka prácou poslanca 
a začalo s prípravou publikácie Malý parlamentný slovník. 

5.3.2.2 Oddelenie Parlamentná knižnica 

Oddelenie Parlamentná knižnica má podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení 
neskorších predpisov postavenie špeciálnej knižnice; knižničné, informačné, referenčné 
a rešeršné služby poskytovala poslancom Národnej rady SR, zamestnancom Kancelárie Národnej 
rady SR, študentom vysokých škôl a vybranému okruhu používateľov v súlade s Knižničným 
a výpožičným poriadkom Parlamentnej knižnice. 

Pre novozvolených poslancov NR SR a ich asistentov realizovala knižnica školenia 
o knižničných, výpožičných, rešeršných a referenčných službách.

Knižničný fond v roku 2016 obsahoval 80 141 monografií, knižný prírastok bol 3311 titulov. 
Knižnica spracovala 787 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 21 587 výpožičiek, spracovaných 89 rešerší 
a poskytnutých 8 814 referenčných a faktografických informácií. 
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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. 

V súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach Parlamentná knižnica vykonala 
plánovanú čiastkovú revíziu knižničného fondu. 

Novinky a aktivity boli zverejňované na webovom sídle Parlamentnej knižnice, vrátane on-
line katalógu PROFLIB, 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 (www.nrsr.sk, 
kniznica.nrsr.sk). Každoročné zasadnutie redakčnej rady zástupcov krajín V 4 pre sprístupňovanie 
Portálu digitálnych knižníc V 4 na webových stránkach našich parlamentov bolo pripravené 
v Prahe. 

Parlamentná knižnica naďalej spolupracovala pri výmene informácií so zahraničnými 
inštitúciami a partnermi, najmä v rámci Sekcie knižníc a výskumných centier pre parlamenty IFLA 
(International Federation of Library Associations) a s parlamentnými knižnicami predovšetkým 
v krajinách EÚ. 

Knižnicu v priebehu roka 2016 navštívilo päť zahraničných delegácií. Knižnica sa aktívne 
zapojila aj do projektu spolupráce s balkánskymi krajinami a pomohla pri zriaďovaní 
parlamentných knižníc a poskytovaní knižničných služieb v Albánsku, Kosove, Macedónsku, 
Čiernej Hore a v Libanone.

5.3.2.3  Oddelenie Parlamentný archív

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 rozpravy v stenografických záznamoch zo schôdzí NR SR, v menšej miere sa 
vyhľadáva spisová dokumentácia z produkcie útvarov a projektová technická dokumentácia 
stavieb.

V r. 2016 archív poskytoval konzultačnú pomoc útvarom Kancelárie NR SR  najmä pri  
príprave a odovzdávaní  materiálov do registratúrneho strediska. V spolupráci s odborom 
informačných technológií sme operatívne zabezpečovali úpravu systému elektronickej evidencie 
spisov „Registratúra“ a zaškoľovanie nových zamestnancov. 

Archív  zabezpečoval  a dohliadal aj na technickú stránku prípravy vyraďovacieho konania 
(skartácie) na útvaroch K NR SR a aj tých, ktoré neodovzdávajú svoje dokumenty do nášho 
archívu. V uplynulom roku Ministerstvo vnútra schválilo vyradenie materiálov dvoch útvarov 
Kancelárie Národnej rady SR z rokov 2009 – 2010 pri ktorých Parlamentný archív poskytoval 
metodickú podporu.

V máji 2016 sa konali v Tatranskej Lomnici jubilejné XX. celoslovenské archívne dni, ktoré  
pre slovenských aj zahraničných archivárov organizovala Slovenská spoločnosť archivárov, ktorej 
sme tiež členmi. Zúčastnili sa jej zástupcovia parlamentného archívu. Na konferencii rezonovali  
aktuálne problémy a situácia v slovenskom archívnictve.

V kontakte so zahraničím – poskytoval odpovede na odborné archívne otázky z parlamentnej 
oblasti posielané z ECPRD (Európske centrum pre výskum a dokumentáciu) a ICA (Medzinárodná 
rada archívov). Náš archív navštívili delegácie zo zahraničných parlamentov a Poslaneckej 
snemovne parlamentu Českej republiky.  

Počas roka 2016 sa pracovalo na novelizácii Registratúrneho poriadku Kancelárie NR SR, 
ktorý bol zaslaný na pripomienkové konanie odboru archívov a registratúr MV SR. Priebežne sa  
riešili problémy ktoré sa vyskytovali pri evidencii a práci v systéme Registratúra.

V roku 2016 boli v parlamentnom archíve traja stážisti, ktorí pomáhali pri tvorbe archívnych 
pomôcok a kontrole uloženia materiálov v digitálnom archíve. 

Parlamentný archív v roku 2016 vybavil spolu 103 žiadostí o vyhľadanie archívnych 
materiálov zo strany poslancov, asistentov, zamestnancov K NR SR a verejnosti. Do 
registratúrneho strediska bolo zo 17 útvarov K NR SR prevzatých 2130 balíkov archívneho 
materiálu zo VI. volebného obdobia a boli k nim vyhotovené vyhľadávacie pomôcky. 
Z V. volebného obdobia boli dodatočne odovzdané zo sekretariátov podpredsedov NR SR a zo 
sekretariátu vedúceho kancelárie NR SR 15 balíkov archívneho materiálu.  Do referátu archív bolo 
z registratúrneho strediska odovzdaných 400 bežných metrov archívneho materiálu z III. a IV. 
volebného obdobia (r. 2002-2010). V referáte archív sa vyskartovalo 50 bežných metrov spisového 
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materiálu z II. volebného obdobia, z ktorého vzniklo 105 krabíc archívneho materiálu určeného na 
trvalú úschovu. V archíve projektovej dokumentácie bolo prevzatých a spracovaných 217 balíkov 
projektovej dokumentácie. 



6    Finančné hospodárenie Národnej rady 
     Slovenskej republiky

Kancelária Národnej rady SR v roku 2016 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo 
zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení 
neskorších predpisov. Plnila aj úlohy súvisiace s parlamentnou dimenziou Predsedníctva SR 
v Rade  Európskej únie, ako aj úlohy vyplývajúce z členstva Národnej rady SR v medzinárodných 
organizáciách a inštitúciách.

V rámci rozpočtového hospodárenia bola pozornosť venovaná plneniu programu 06M 
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu a medzirezortnému podprogramu 0D4 SK PRES 
2016, ktorého cieľom bolo zabezpečenie 6 protokolárnych reprezentačných podujatí parlamentnej 
dimenzie Predsedníctva SR v Rade EÚ. Ďalej Kancelária Národnej rady SR zabezpečovala všetky 
činnosti potrebné pre plynulý chod Národnej rady SR a plnila úlohy súvisiace so zasadnutiami 
z á k o n o d a r n é h o  z b o r u ,  s  p r e v á d z k o u ,  s p r á v o u  a  o c h r a n o u  b u d o v 
a účelových zariadení. V roku 2016 sa na zabezpečenie  programu a podprogramu vynaložili 
finančné prostriedky v objeme 39 704 tis. €. 

6.1 Rozpočtové príjmy

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 boli rozpočtové príjmy 
pre rozpočtovú kapitolu Kancelárie Národnej rady SR určené  vo výške 1 280 tis. €.

 K 31. decembru 2016 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 443 tis. €, t. j. 112,7 % 
schváleného rozpočtu. 

6.2 Rozpočtové výdavky 

Rozpočet výdavkov na rok 2016 rozpočtovej kapitoly Kancelárie Národnej rady SR bol 
schválený na program „Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu“ vo výške 32 430 tis. €.  
Rozpočtovým opatrením bol do programovej  štruktúry  zaradený medzirezortný  podprogram: „ 
SK PRES 2016 – NR SR “ v sume 123 tis. eur. Pätnástimi rozpočtovými opatreniami Ministerstva 
financií SR bol rozpočet upravený na 39 666 tis. €, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 
39 704 tis. €, t. j. 100,1 % upraveného rozpočtu.

Bežné výdavky na rok 2016 boli schválené vo výške 25 598 tis. € a upravené na 26 233 tis. €. 
Čerpanie výdavkov v roku 2016 dosiahlo výšku 26 271 tis. €, t. j. 100,1 % upraveného rozpočtu.

Vyššie percento plnenia rozpočtu bežných výdavkov ovplyvnilo využitie prostriedkov 
z darov a úhrad stravy v súlade s § 23 ods. 1 písm. a), f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ukazovateľ
Rozpočet Čerpanie 

k 31. 12. 2016

Plnenie 
upraveného

rozpočtu v %

Index 
2016/2015schválený upravený

Bežné výdavky 25 598 26 233 26 271 100,1 109,4

01 Všeobecné verejné služby 25 598 26 233 26 271 100,1 109,4

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 25 598 26 233 26 271 100,1 109,4

Kapitálové výdavky 6 832 13 433 13 433 100,0 95,4

01 Všeobecné verejné služby 6 832 13 433 13 433 100,0 95,4

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 6 832 13 433 13 433 100,0 95,4

Výdavky spolu 32 430 39 666 39 704 100,1 104,2

Rozpočtové  výdavky  na rok  2016 (v tis. €)
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Na celkovom čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom roku sa  podieľala kategória 610  
Mzdy, platy, služobné  príjmy a ostatné  osobné  vyrovnania vo výške 48,1 %, kategória 620 
Poistné a príspevok do poisťovní 14,2 %. Kategória 630 – Tovary a služby predstavovala podiel na 
čerpaní výdavkov 35,4 %. 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, na úhradu platu poslancom po zániku poslaneckého mandátu v súvislosti s ukončením 
VI. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky a na nemocenské dávky 2,3 %. 

Kapitálové výdavky na rok 2016 boli schválené vo výške 6 832 tis. € a upravené na 
13 433 tis. €. V roku 2016 dosiahli výšku 13 433 tis. €, t.j. 100,0 % upraveného rozpočtu a použité 
boli predovšetkým na obnovu zimnej jazdiarne, rekonštrukciu exteriérových plôch, výstavbu  
objektu podzemnej parkovacej garáže a rekonštrukciu budov v správe Kancelárie Národnej rady 
SR, čo predstavuje z celkových vykazovaných kapitálových výdavkov 89,4 % a s tým súvisiaca 
projektová dokumentácia 1,2 %. Ďalej sa na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov podieľal 
nákup softvérov, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, 
prístrojov a interiérového vybavenia (6,9 %), modernizácia softvérov, výpočtovej techniky, 
špeciálnych strojov a komunikačnej infraštruktúry (2,5 %). 

Kapitálové výdavky boli použité predovšetkým na realizáciu rekonštrukčných prác objektov 
v areáli Národnej kultúrnej pamiatky  Bratislavský hrad. 

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 2016 bolo 
nasledovné: 

Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania vo výške 11 962 tis. €, upravený na 12 625 tis. € bol v roku 2016 čerpaný vo výške 
12 625 tis. €, t. j. 100 % upraveného rozpočtu. 

Z rozpočtu  prostriedkov  na  mzdy a platy  vo výške 9 183 tis. €, upraveného na 9 995 tis. € sa 
čerpalo 9 995 tis. €, z toho poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 3 571 tis. € a zamestnancom 
Kancelárie Národnej rady SR sa vyplatilo 6 424  tis. € na mzdy a platy. Z rozpočtu ostatných 

Poslanci Národnej rady SR 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. € 6 185

z toho:

- mzdy, platy 3 571

- OOV 2 614

Priemerný evidenčný počet poslancov (osoby) 149

Priemerná mesačná mzda poslanca v € 1 997

Zamestnanci Kancelárie Národnej rady SR

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. € 6 440

z toho:

- mzdy, platy 6 424

- OOV 16

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby) 363

Priemerná mesačná mzda v € 1 475



osobných vyrovnaní vo výške 2 779 tis. €, upraveného na 2 630 tis. €  sa čerpalo 2 630 tis. €, z toho 
poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 2 614 tis. € a zamestnancom Kancelárie  Národnej rady 
SR sa vyplatilo 16 tis. € na paušálne náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie. 

Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Kancelárie Národnej rady SR boli finančné 
prostriedky vynakladané hospodárne, efektívne a účelne. Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 
2016 boli Kanceláriou Národnej rady SR dodržané a splnené. 
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