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Podrobnejšie pravidlá rokovania 

Národnej rady Slovenskej republiky 

(schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. februára 1997 č. 522  

a doplnené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 22. marca 1999 č. 208) 

 

 

1. K § 17 ods. 2 

Návrh zákona sa nemôže prerokovať na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 

(ďalej len „národná rada“) zvolanej podľa tohto ustanovenia, ak nebola dodržaná 

pätnásťdňová lehota ustanovená v § 72 ods. 1.
1) 

 

2. K § 18 ods. 1 

Kapacita miest v budove národnej rady určených pre verejnosť sa ustanovuje v súlade  

s priestorovými podmienkami a so stavebno-bezpečnostnými predpismi. 

 

3. K § 24 ods. 6 

Bod programu „hodina otázok“ sa zaradí do programu schôdze národnej rady každý 

štvrtok, ak je rokovacím dňom národnej rady. Predseda vlády Slovenskej republiky 

môže v odôvodnených prípadoch podľa § 131 ods. 7 tretej vety určiť, ktorý 

podpredseda vlády bude počas jeho neprítomnosti odpovedať na jemu adresované 

otázky. 

 

4. K § 24 ods. 8 

Národná rada si môže uznesením určiť deň skončenia schôdze národnej rady 

kedykoľvek počas svojho rokovania. 

 

5. K § 26 ods. 1 poslednej vete 

Ak je navrhovateľom podľa osobitných predpisov iná osoba, môže ako prvý vystúpiť 

poverený člen vlády alebo poverený člen príslušného výboru, ak o to vopred požiada. 

O vystúpení inej osoby ako prvej a o jej vystúpení v rozprave rozhodne národná rada 

jedným uznesením.  

 

6. K § 27 ods. 2 

Poradie ústne prihlásených rečníkov do rozpravy musí byť totožné s poradím na 

zobrazovacích tabuliach hlasovacieho zariadenia. 

                                                 
1)

 Ustanovenie bolo premietnuté v zákone č. 86/2000 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, § 17 ods. 2 posledná veta. 
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7. K § 27 ods. 3 poslednej vete 

Strata poradia rečníka znamená, že rečník môže vystúpiť v rozprave len ako posledný. 

Ak viacerí rečníci stratia poradie, môžu vystúpiť až po všetkých prihlásených 

rečníkoch, ktorí poradie nestratili, a to v poradí, v akom toto poradie stratili.
2) 

 

8. K § 27 ods. 4 poslednej vete 

Vzdanie sa poradia v prospech iného rečníka znamená vzájomné vymenenie si poradia. 

 

9. K § 27 ods. 9 

Člen vlády ako zástupca navrhovateľa môže podľa tohto ustanovenia vystúpiť iba raz. 

Inak sa jeho vystúpenie považuje za otvorenie rozpravy podľa § 35 ods. 6. Po jeho 

vystúpení môže predniesť svoje stanovisko spravodajca. 

 

10. K § 29 ods. 1 a k § 129 

Pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy a interpelácie musia byť napísané čitateľne. 

 

11. K § 33 

Faktickou poznámkou nemožno reagovať na inú faktickú poznámku.
3) 

 

11a. K § 33 ods. 1 

Ustanovenie § 33 upravuje postup pri faktickej poznámke tak, aby sa faktická 

poznámka nezneužívala na rušenie poriadku a priebehu rokovania schôdze. Faktickou 

poznámkou reaguje poslanec na vystúpenie ostatného rečníka v rozprave. Poslanec má 

právo na jednu faktickú poznámku, v ktorej reaguje na vystúpenie ostatného rečníka  

v rozprave. Predsedajúci po vystúpení rečníka v rozprave umožní poslancom prihlásiť 

sa s faktickou poznámkou. Zistí počet a mená prihlásených a uzavrie možnosť ďalšieho 

prihlasovania sa s faktickou poznámkou k ostatnému rečníkovi v rozprave. 

 

12. K § 34 

Prednesenie procedurálneho návrhu môže trvať najviac jednu minútu, rovnako ako 

návrh podaný podľa § 24 ods. 2.
4)

 

 

                                                 
2)

 Ustanovenie bolo premietnuté v zákone č. 86/2000 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, § 27 ods. 3 štvrtá a piata veta. 
3)

 Ustanovenie bolo premietnuté v zákone č. 86/2000 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, § 33 ods. 1 druhá veta. 
4)

 Ustanovenie bolo premietnuté v zákone č. 86/2000 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, § 34 posledná veta. 
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12a. K § 34 

Podanie procedurálneho návrhu sa začína podaním návrhu, ktorý sa týka spôsobu 

prerokúvania veci, časového alebo vecného postupu rokovania národnej rady. Až po 

podaní procedurálneho návrhu uvedie poslanec dôvody, ktoré ho viedli k podaniu 

procedurálneho návrhu. Ak poslanec svoje vystúpenie podľa § 34 nezačne podaním 

procedurálneho návrhu podľa prvej vety tohto ustanovenia, predsedajúci mu odníme 

slovo. 

 

13. K § 63 ods. 2 a 10 

Na každý rokovací deň schôdze národnej rady sa vyhotovuje prezenčná listina osobitne 

na dopoludňajšiu časť rokovacieho dňa a na odpoludňajšiu časť rokovacieho dňa. 

Overovatelia určení na príslušnú schôdzu národnej rady uzatvárajú prezenčnú listinu  

o 11.00 h a o 18.00 h rokovacieho dňa. Účasť poslancov sa posudzuje podľa ich zápisu 

v prezenčnej listine z oboch častí rokovacieho dňa. Neospravedlnená neúčasť na časti 

rokovacieho dňa sa započítava do straty nároku poslanca. 

 

14. K § 63 ods. 2 poslednej vete 

Pôsobnosť predsedu výboru národnej rady sa vzťahuje len k účasti poslanca na 

zasadnutí výboru národnej rady. 

 

15. K § 63 ods. 5 poslednej vete 

Vyjadrenie poslanca musí byť vyhotovené písomne, inak sa naň neprihliada. Písomné 

vyjadrenie sa doručuje predsedovi národnej rady do piatich dní od skončenia 

kalendárneho mesiaca. 

 

16. K § 70 ods. 1 druhej vete 

Ak národná rada má rozhodnúť o tom, či návrh zákona spĺňa náležitosti podľa zákona, 

jeden výtlačok návrhu zákona sa doručí poslaneckým klubom. 

 

17. K § 72 ods. 2 poslednej vete 

Odkazom na ustanovenie § 24 sa rozumie odkaz na ustanovenie § 24 ods. 1. 

 

18. K § 73 ods. 1 poslednej vete 

Ak gestorský výbor neurčí spoločného spravodajcu, určí ho predseda tohto výboru, 

rovnako ako v druhom čítaní podľa § 80 poslednej vety. 

 

19. K § 82 ods. 2 a k § 85 ods. 3 

Súhlas aspoň pätnástich, resp. tridsiatich poslancov sa vyjadruje ich podpismi pod 

písomné a odôvodnené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ak poslanec zoberie svoj 

súhlas späť pred hlasovaním o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, takže chýba 
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potrebný počet poslancov, považuje sa pozmeňujúci a doplňujúci návrh za vzatý späť 

podľa § 26 ods. 5.
5)

 

 

20. K § 84 ods. 2 prvej časti vety pred bodkočiarkou 

O termíne tretieho čítania rozhoduje predsedajúci, pričom nesmie ísť o kratší termín, 

ako ho pre tretie čítanie určuje zákon. 

 

21. K § 85 

O návrhoch predložených podľa tohto ustanovenia sa koná rozprava, ktorá sa obmedzí 

len na ustanovenia návrhu zákona, ku ktorým boli v druhom čítaní schválené 

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 

 

22. K § 85 ods. 3 

V opakovanom druhom čítaní sa rokuje o návrhu zákona v znení doteraz schválených 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Tieto pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy 

možno ďalej meniť a dopĺňať; to sa vzťahuje aj na ustanovenia, ku ktorým neboli 

doteraz schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
6) 

 

23. Tam, kde zákon ustanovuje prideliť návrh všetkým výborom  okrem Mandátového  

a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady 

Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, návrh sa 

neprideľuje aj tzv. paralelným výborom, t. j. Výboru Národnej rady Slovenskej 

republiky pre európsku integráciu a osobitným kontrolným výborom. 

 

24. K § 35 ods. 3 

Ak poslanec prihlásený ústne podáva pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, začína 

svoje vystúpenie prednesením pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu. Až po 

podaní pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu poslanec uvedie dôvody, ktoré ho 

viedli k podaniu návrhu. Ak poslanec prihlásený ústne svoje vystúpenie podľa § 35 

ods. 3 nezačne podaním pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu podľa prvej vety 

tohto ustanovenia, predsedajúci mu odníme slovo. 

 

 

 

                                                 
5)

 Ustanovenie bolo premietnuté v zákone č. 86/2000 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, § 82 ods. 2 druhá a tretia veta. 
6)

 Ustanovenie bolo premietnuté v zákone č. 86/2000 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, § 85 ods. 4 prvá a druhá veta.  


