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VÝROČNÁ SPRÁVA
NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA ROK 2005

Slovensko je plnohodnotným členom Európskej únie. Nemalou mierou k tomu v roku 2005 prispela aj Národná
rada Slovenskej republiky. Model, ktorý sme na kontrolu rozhodnutí vlády Slovenskej republiky súvisiacich s Európskou úniou prijali v podobe novely Ústavy Slovenskej republiky, sa stal inšpiráciou pre mnohé parlamenty nových
členských krajín Únie. Počas roka 2005 sme dokázali aj na medzinárodnej úrovni formulovať význam a postavenie
národných parlamentov, a to v období po poslednom rozšírení Únie. Téma dôležitosti rozhodovania na úrovni zákonodarných zborov bola súčasťou našej diskusie aj pri schvaľovaní európskeho ústavného dokumentu. Jasné postoje
poslancov pri otázke začatia prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckom len potvrdili, že náš parlament je
nenahraditeľnou súčasťou tvorby zahraničnej politiky Slovenska. To isté platilo aj vtedy, keď sme rozhodovali o pôsobení našich vojakov v zahraničných misiách.
Národná rada Slovenskej republiky má za sebou náročné obdobie aj v súvislosti s realizáciou reforiem. Na ich zlepšovaní pracovali desiatky poslancov koalície, ale aj opozície. Som rád, že v prevažnej miere išlo o problémy vecného charakteru a že sa riešili najskôr na úrovni parlamentných výborov. Škoda, že o tento veľký kus práce, ktorý
sme urobili všetci spolu, nejavili médiá dostatočný záujem. Aj z tohto dôvodu napríklad verejnosť nevie, že v roku
2005 sme rokovali o najväčšom počte zákonov a že sme mali aj najviac schôdzí od začiatku volebného obdobia.
Tu by som rád vyslovil poďakovanie aj zamestnancom Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, bez ktorých by
sme náročné úlohy len ťažko zvládli.
Aj napriek spomínaným úspechom som presvedčený, že treba o našej práci hovoriť s občanmi oveľa viac. My poslanci by sme im mali dokázať, že naša práca má zmysel, že poznáme ich problémy a že ich vieme aj riešiť. Predčasné
ukončenie tohto volebného obdobia nám dáva novú príležitosť. Verím, že ju dokážeme využiť.

Béla Bugár
podpredseda
poverený zastupovaním predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
Apríl 2006

Predseda
NR SR
Pavol
Hrušovský

Podpredseda
NR SR
Béla
Bugár

Podpredseda
NR SR
Viliam
Veteška

1.
L E G I S L AT Í V N A , K O N T R O L N Á A K R E A Č N Á Č I N N O S Ť
NÁRODNE J RADY SLOVENSKE J REPUBLIKY V ROKU 2005

Rok 2005 bol tretím rokom III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Bol to rok plného členstva v Európskej
únii a NATO, rok realizácie a dolaďovania reforiem v oblasti sociálnej politiky (dôchodkovej reformy, reformy trhu práce a reformy sociálnej pomoci), rok dolaďovania reformy zdravotníctva, realizácie nových opatrení reformy verejných financií a fiškálnej
decentralizácie, rok prijatia zásadných zmien v trestných kódexoch, rok pokračujúcej reformy ozbrojených síl. V tomto roku vláda
SR a parlament mali prvý raz možnosť vyjadrovať sa k praktickým i strategickým otázkam prehĺbenia integračných procesov a
rozšírenia Únie.
Národná rada Slovenskej republiky pracovala ako efektívna inštitúcia a v zásade plnila svoje funkcie bez výraznejších obmedzení.
1.1.

Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

V roku 2005 riadil a organizoval činnosť Národnej rady Slovenskej republiky jej predseda Pavol Hrušovský a podpredsedovia Béla
Bugár a Viliam Veteška.
V tomto roku sa uskutočnilo 18 schôdzí (35. až 52. schôdza), z toho 5 schôdzí bolo zvolaných na základe žiadosti skupiny
poslancov.
Na žiadosť skupiny 37 poslancov (ĽS – HZDS, Smer – SD, KSS, N1) bola v januári 2005 zvolaná schôdza s bodom programu
„Dokončenie novostavby Slovenského národného divadla“. Na uvedenej schôdzi Národná rada SR prijala uznesenie, v ktorom
požiadala vládu Slovenskej republiky o predloženie viacerých správ a informácií týkajúcich sa dostavby novostavby SND a
žiadala zrušiť uznesenie k Memorandu o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Trutheim Invest LLC
za účelom dostavby a následnej prevádzky novostavby Slovenského národného divadla.
Ďalšia schôdza zvolaná na žiadosť 30 poslancov (ĽS – HZDS, KSS, N1) mala navrhovaný bod programu „Vnútorná politická situácia v Slovenskej republike“. Program tejto schôdze nebol schválený.
V roku 2005 sa konali 3 schôdze týkajúce sa vyslovovania nedôvery členom vlády SR. Vo februári 2005 skupina 33 poslancov
(Smer – D, KSS, N1) navrhla vysloviť nedôveru ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovítovi Kaníkovi. Ďalšia schôdza
na žiadosť skupiny 32 poslancov (Smer – SD, KSS, N1) bola zvolaná v máji 2005 s návrhom vysloviť nedôveru ministrovi školstva
1 Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho poslaneckého klubu (ďalej len „nezávislí“).
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SR Martinovi Froncovi. V júni skupina 37 poslancov (Smer – SD, KSS, N1) navrhla vysloviť nedôveru predsedovi vlády SR Mikulášovi Dzurindovi. Na uvedených schôdzach nebola vyslovená nedôvera predsedovi vlády SR ani uvedeným členom vlády SR.
V roku 2005 sa neuskutočnili 2 schôdze, ktoré boli zvolané (47. a 48. schôdza), pretože Národná rada SR nebola uznášaniaschopná. Národná rada SR v tomto roku zasadala spolu 64 rokovacích dní.2
V rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy SR a rokovacieho poriadku Národná rada SR v priebehu roka:
■
schválila Martina Barta za viceguvernéra Národnej banky Slovenska,
■
zvolila Emila Kočiša za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR,
■
zvolila 3 členov do Rady pre vysielanie a retransmisiu,
■
zvolila 1 člena do Dozornej rady Sociálnej poisťovne,
■
navrhla prezidentovi SR 2 kandidátov na vymenovanie členov regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Na 36. schôdzi 20. januára 2005 Národná rada SR vydala súhlas na trestné stíhanie poslankyne NR SR Libuše Martinčekovej,
a to na základe žiadosti špeciálneho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a Generálnej prokuratúry SR.
1.1.1. Poslanecké kluby Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2005 pôsobilo v Národnej rade SR 7 poslaneckých klubov. V priebehu roka dochádzalo k viacerým prestupom poslancov, pričom buď sa stali členmi iného poslaneckého klubu, alebo zostali pôsobiť ako nezávislí poslanci.
Prehľad o počte členov poslaneckých klubov k 31. 12. 2005
Klub

Predseda

Klub poslancov NR SR za ĽS – HZDS

Tibor Cabaj

22

Klub poslancov NR SR za SDKÚ

Milan Hort

23

Klub poslancov NR SR za Smer – SD

Robert Fico

27

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

Gyula Bárdos

20

Klub poslancov NR SR za KDH

Pavol Minárik

15

Klub poslancov NR SR za ANO

Ľubomír Lintner

10

Klub poslancov NR SR za KSS

Vladimír Ďaďo

Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu
2 Tento údaj nezahŕňa rokovania výborov.

Počet členov

9
24
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1.1.2. Zloženie výborov Národnej rady Slovenskej republiky
Na začiatku roka 2005 pracovalo v parlamente 18 výborov, z toho 11 vecne zameraných na jednotlivé oblasti a politiky (napr.
zdravotníctvo, financie, hospodárstvo, sociálne veci, životné prostredie a pod.), ktoré si zriaďuje Národná rada SR podľa vlastného uváženia. Štyri výbory boli zriadené priamo podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR č. 350/1996 Z. z. (mandátový a imunitný, pre nezlučiteľnosť funkcií, ústavnoprávny, pre európske záležitosti) a tri osobitné kontrolné výbory (na kontrolu činnosti
Slovenskej informačnej služby, na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu) boli zriadené na základe osobitných zákonov.
Na 40. schôdzi 9. februára 2005 Národná rada SR zriadila Výbor NR SR na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov ako 19. výbor NR SR, ktorý plnil úlohy v zmysle zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím
informačno-technických prostriedkov.

Mandátový a
imunitný výbor
NR SR
Ľubomír
Lintner

Výbor NR SR pre
financie, rozpočet a menu
Pál
Farkas

Výbor NR SR pre
nezlučiteľnosť
funkcií
Igor
Federič

Výbor NR SR pre
hospodárstvo,
privatizáciu
a podnikanie
Ján
Rusnák

Výbor NR SR pre
zdravotníctvo
Ján
Bielik

Výbor NR SR
pre európske
záležitosti
Tibor
Mikuš

Výbor NR SR pre
pôdohospodárstvo
Tibor
Cabaj

Výbor NR SR pre
obranu
a bezpečnosť
Robert
Kaliňák

Ústavnoprávny
výbor NR SR
Ján
Drgonec

Výbor NR SR pre
verejnú správu
Milan
Hort

Zahraničný
výbor NR SR
Pavol
Paška

Výbor NR SR
pre vzdelanie,
vedu, šport a
mládež, kultúru
a médiá
Ferdinand
Devínsky

Výbor NR SR pre
životné prostredie a ochranu
prírody
Mikuláš
Juščík

Výbor NR SR pre
ľudské práva,
národnosti a
postavenie žien
László
Nagy

Osobitný kontrolný výbor NR
SR na kontrolu
činnosti SIS
Viliam
Soboňa
Výbor NR SR
na kontrolu
použitia informačno-technických
prostriedkov
Roman
Vavrík

Osobitný kontrolný výbor NR SR na
kontrolu činnosti
Vojenského spravodajstva

Milan
Cagala

Výbor NR SR pre
sociálne veci
a bývanie
Július
Brocka
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Osobitný kontrolný výbor NR SR
na kontrolu
činnosti NBÚ
Robert
Kaliňák

09

Prehľad o zložení výborov Národnej rady SR k 31. 12. 2005
Klub

Predseda

Spolu

Koalícia

Opozícia

Nezávislí

Mandátový a imunitný výbor NR SR

Ľubomír Lintner

15

8

7

0

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Igor Federič

16

8

7

1

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Tibor Mikuš

11

5

6

0

Ústavnoprávny výbor NR SR

Ján Drgonec

11

5

4

2

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Pál Farkas

13

6

3

4

Výbor NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu
a podnikanie

Ján Rusnák

14

5

5

4

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo

Tibor Cabaj

11

6

4

1

Výbor NR SR pre verejnú správu

Milan Hort

14

7

5

2

Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie

Július Brocka

16

5

7

4

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Ján Bielik

11

6

3

2

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Robert Kaliňák

14

7

5

2

Zahraničný výbor NR SR

Pavol Paška

13

6

6

1

Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu, šport
a mládež, kultúru a médiá

Ferdinand Devínsky

16

8

6

2

Výbor NR SR pre životné prostredie
a ochranu prírody

Mikuláš Juščík

13

4

8

1

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti
a postavenie žien

László Nagy

13

8

4

1

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu
činnosti Slovenskej informačnej služby

Viliam Soboňa

13

6

5

2

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu
činnosti Vojenského spravodajstva

Milan Cagala

13

7

5

1

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu
činnosti Národného bezpečnostného úradu

Robert Kaliňák

11

6

5

0

Výbor NR SR na kontrolu použitia
informačno-technických prostriedkov

Roman Vavrík

11

6

5

0
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Legislatívna činnosť výborov v roku 2005
Výbor

Počet schôdzí

Počet uznesení

Počet prerokovaných zákonov

prijatých

neprijatých

spolu

gestor

Mandátový a imunitný výbor NR SR

5

5

0

0

0

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

9

34

0

2

0

Ústavnoprávny výbor NR SR

30

224

102

173

33

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

25

214

15

89

29

Výbor NR SR pre hospodárstvo,
privatizáciu a podnikanie

23

205

11

89

26

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo

18

143

8

49

10

Výbor NR SR pre verejnú správu

20

72

42

73

13

Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie

19

46

20

60

15

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

14

102

6

44

12

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

18

261

17

58

18

Zahraničný výbor NR SR

16

68

6

11

0

Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu,
šport a mládež, kultúru a médiá

22

139

10

30

12

Výbor NR SR pre životné prostredie
a ochranu prírody

16

102

10

38

10

Výbor NR SR pre ľudské práva,
národnosti a postavenie žien

16

113

11

46

6

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu
činnosti Slovenskej informačnej služby

3

11

0

0

0

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu
činnosti Vojenského spravodajstva

7

13

0

1

0

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu
činnosti Národného bezpečnostného úradu

3

5

0

0

0

Výbor NR SR na kontrolu použitia
informačno-technických prostriedkov

5

7

0

0

0
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Činnosť výboru pre EZ v roku 2005
Výbor

Počet schôdzí

Výbor NR SR
pre európske záležitosti

24

Počet uznesení

prijatých

neprijatých

118

1

Návrhy
stanovísk
SR

Návrhy
právne
záväzných
aktov a iných
aktov ES a EÚ

Predbežné
stanoviská
k návrhom
právne
záväzných
aktov a iných
aktov ES a EÚ

44

62

51

Výbory Národnej rady SR mali zriadených 20 komisií, ktoré sa podrobne venovali vybraným problematikám.

1.2.

Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky

V roku 2005 bolo do Národnej rady SR predložených 262 návrhov zákonov, z toho 14 ústavných zákonov. Najvýznamnejšími
zákonmi, ktoré Národná rada SR schválila, boli zákon o štátnom rozpočte a návrh rozpočtu verejnej správy, trestné kódexy
– Trestný zákon a Trestný poriadok. Medzi ďalšie prijaté zákony patria tieto zákony: o výkone trestu odňatia slobody, o výkone
trestu povinnej práce, o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii, o politických stranách a politických hnutiach, o hazardných hrách, o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, o autoškolách, o štátnej službe
profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR, o brannej povinnosti a ďalšie. Osobitná pozornosť v rámci legislatívnej činnosti
bola venovaná novelizáciám schválených reformných zákonov týkajúcich sa zdravotníctva, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia.
1.2.1. Zákony vrátené prezidentom Slovenskej republiky
Prezident SR Ivan Gašparovič vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie 11 zákonov. Išlo o zákon o rodine, o slobodnom
prístupe k informáciám, o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a iné.
1.2.2. Medzinárodné zmluvy
V roku 2005 Národná rada SR vyslovila súhlas s prijatím 33 medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov. Jedným z najvýznamnejších aktov Národnej rady SR v roku 2005 bolo 11. mája vyslovenie súhlasu so Zmluvou o Ústave pre Európu a rozhodnutie, že
ide o zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
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Prehľad o počte predložených a schválených návrhov zákonov v roku 2005
Predkladateľ

Predložené návrhy zákonov

Schválené návrhy zákonov

Vládne návrhy zákonov

129

116

Poslanecké návrhy zákonov

133

27

Spolu

262

143

1.3.

Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky

1.3.1. Správy a informácie
V rámci svojej kontrolnej činnosti Národná rada SR v roku 2005 prerokovala 84 správ a informácií.
Z toho v 20 prípadoch požiadala svojím uznesením vládu SR o predloženie správ, analýz a informácií, resp. o dodržanie určitých
záväzkov, či riešenie nedostatkov v rozličných oblastiach.
Na základe vyžiadaných správ a informácií sa Národná rada SR zaoberala napr. problematikou riešenia dôsledkov živelnej pohromy vo Vysokých Tatrách a v regiónoch postihnutých povodňami a požiarmi, ako aj obnovou postihnutých území. Ďalej
prerokovala konkretizáciu stratégie prijatia eura v SR, analýzu súčasného stavu prác na transformácii štátneho podniku Lesy
SR, správu o poľnohospodárstve a potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, správu o dostavbe 3. a 4. bloku Jadrovej
elektrárne Mochovce a o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR. Osobitnú pozornosť Národná rada SR
venovala správam o sociálno-ekonomickej úrovni v jednotlivých regiónoch Slovenska a zaoberala sa aj správou o systémovom
riešení negatívnych dôsledkov prechodu na nový dôchodkový systém. Parlament prerokoval aj koncepciu privatizácie Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, koncepciu osobnej autobusovej a železničnej dopravy a správu k problematike kórejských
investorov KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis.
V rámci svojej pravidelnej kontrolnej činnosti Národná rada SR prerokovala správy týkajúce sa rozpočtového hospodárenia
verejnej správy, menového vývoja v SR, činnosti prokuratúry SR, verejného ochrancu práv, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR a plnenia úloh Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva. Národná
rada SR v roku 2005 prerokovala a vyslovila súhlas s piatimi návrhmi týkajúcimi sa ozbrojených síl SR. Vyslovila súhlas s prítomnosťou irackých vojenských policajtov na území SR za účelom uskutočnenia ich výcviku, na vyslanie strážnej čaty do Bosny a
Hercegoviny a ženijnej stavebnej jednotky do Afganistanu, ďalej na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl do vojenského zastúpenia a vojenských štruktúr pri NATO/EÚ a na vyslanie čaty logistickej podpory do misie KFOR.
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Národná rada SR si vyžiadala svojím uznesením informáciu ministra vnútra Slovenskej republiky o priebehu vyšetrovania vraždy študenta Daniela Tupého a o postupe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri potláčaní prejavov rasizmu a
intolerancie na Slovensku.
1.3.2. Interpelácie poslancov
Z vecného hľadiska boli interpelácie v roku 2005 zamerané na rozličné oblasti spoločenského života, najmä na problematiku
školstva, úrovne vysokých škôl, zriaďovania súkromných univerzít, koncepcie maturitných skúšok, rušenia škôl. V oblasti kultúry sa zaujímali poslanci o dostavbu SND, poskytovanie finančných príspevkov, ochranu národných kultúrnych pamiatok. V
ďalších oblastiach sa poslanci zaujímali o nelegálny vývoz pamiatok, problematiku samosprávy, archívnictva, výstavbu diaľnic,
rozdelenie Železničnej spoločnosti, transformáciu cestného hospodárstva, problematiku zdravotníckych zariadení, záchrannej
zdravotnej služby, financovania kompetencií prenesených na samosprávu, zahraničného dlhu, finančného trhu, poskytovania odškodnenia, vytvárania pracovných miest a zamestnávania zdravotne postihnutých. Venovali pozornosť aj problematike
dôchodkovej reformy, nakladania s prostriedkami na dôchodkovú reformu, ochrane prírody a chránených území, protipovodňovým opatreniam, problematike dovozu nelegálneho odpadu a iným témam.
Poslanci opozície predložili 87 % interpelácií, poslanci koalície 8 % interpelácií a poslanci nezaradení v poslaneckých kluboch
5 % z celkového počtu interpelácií.

Prehľad o počte podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov v roku 2005
Klub

Počet interpelácií

Klub poslancov NR SR za ĽS – HZDS

46

Klub poslancov NR SR za Smer – SD

34

Klub poslancov NR SR za KSS

33

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

7

Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu

6

Klub poslancov NR SR za ANO

2

Klub poslancov NR SR za SDKÚ

1

Klub poslancov NR SR za KDH

0

Spolu

129
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Prehľad o počte interpelácií adresovaných predsedovi a členom vlády Slovenskej republiky v roku 2005
Členovia vlády Slovenskej republiky

Počet interpelácií

Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR

12

Martin Fronc, minister školstva SR

20

Vladimír Palko, minister vnútra SR

10

Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

10

Rudolf Zajac, minister zdravotníctva SR

10

František Tóth, minister kultúry SR od 15. 6. 2005

9

Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR

8

László Miklós, minister životného prostredia SR

8

Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR

6

Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR

5

Juraj Liška, minister obrany SR

4

László Gyurovszky, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

4

Pál Csáky, podpredseda vlády SR

3

Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva SR

3

Iveta Radičová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 17. 10. 2005

3

Jirko Malchárek, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR od 4. 10. 2005

1

Rudolf Chmel, minister kultúry SR do 24. 5. 2005

7

Pavol Rusko, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR do 25. 8. 2005

2

Ľudovít Kaník, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR do 17. 10. 2005

4

Spolu

129

1.3.3. Hodina otázok
V roku 2005 bola hodina otázok zaradená do programu schôdze 11-krát, poslanci spolu položili 251 otázok, z toho predsedovi
vlády SR 65 otázok, členom vlády SR a generálnemu prokurátorovi SR 186 otázok. Obsah položených otázok bol zameraný
na aktuálne prostredie v spoločnosti, a to na oblasť školstva, jeho financovania, koncepcie výučby, na oblasť kultúry, ochranu
kultúrnych pamiatok, zdravotníctva, oddlženie zdravotníckych zariadení, záchrannú zdravotnú pomoc, na vývoj ekonomiky,
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koncepciu energetickej politiky, privatizáciu elektrární, vývoj cien energií. Ďalej na problematiku zamestnanosti, invalidných
dôchodkov, regionálneho rozvoja, čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, bezpečnosť, kriminalitu a iné otázky týkajúce sa spoločnosti a života občanov. Poslanci opozície položili 61 % otázok, poslanci koalície 33 % a poslanci nezaradení v poslaneckých
kluboch 6 % otázok.

Prehľad o počte položených otázok podľa poslaneckých klubov
Klub

Počet položených otázok

Klub poslancov NR SR za ĽS – HZDS

76

Klub poslancov NR SR za SDKÚ

51

Klub poslancov NR SR za Smer – SD

47

Klub poslancov NR SR za KSS

31

Klub poslancov NR SR za KDH

26

Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu

14

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

6

Klub poslancov NR SR za ANO

0

Spolu

251
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Prehľad o počte otázok položených predsedovi a členom vlády Slovenskej republiky v roku 2005
Predseda a členovia vlády SR

Položených v roku 2005

Zodpovedaných v roku 2005

Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR

65

21

Martin Fronc, minister školstva SR

29

9

Rudolf Zajac, minister zdravotníctva SR

29

16

Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR

23

8

Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR

16

3

Pál Csáky, podpredseda vlády SR

14

1

František Tóth, minister kultúry SR od 15. 6. 2005

12

9

Vladimír Palko, minister vnútra SR

11

4

Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

10

2

Iveta Radičová, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
od 17. 10. 2005

9

3

Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR

8

4

Ľudovít Kaník, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
do 17. 10. 2005

7

6

Jirko Malchárek, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
od 4. 10. 2005

4

1

Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva SR

4

0

Juraj Liška, minister obrany SR

3

1

László Gyurovszky, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

3

1

László Miklós, minister životného prostredia SR

1

0

Pavol Rusko, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
do 25. 8. 2005

1

1

Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR

1

1

Ján Jasovský, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

0

0

Rudolf Chmel, minister kultúry SR do 24. 5. 2005

1

0

251

91

Spolu
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1.4.

Iniciatívna a kontrolná činnosť v ýborov Národnej rady Slovenskej republiky

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky okrem podrobného prerokúvania vecne príslušných zákonov sledovali dodržiavanie
a vykonávanie zákonov a súlad k nim vydaných predpisov. Výbory rokovali o zásadných otázkach hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Slovenskej republiky, najmä o priebežnom plnení programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v jednotlivých
rezortoch. Výbory tiež rokovali o návrhu štátneho rozpočtu, podrobne o jednotlivých rozpočtových kapitolách, o jeho plnení a
o štátnom záverečnom účte.
Na základe získaných poznatkov niektoré výbory NR SR alebo členovia výborov uplatnili svoje právo zákonodarnej iniciatívy a
predložili niekoľko návrhov zákonov, ktoré riešili najmä problémy súvisiace s aplikáciou zákonov v praxi (napr. Výbor NR SR pre
pôdohospodárstvo, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie
ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov a pod.). Výbory pri prerokúvaní návrhov zákonov sledovali aj ich súlad s právom ES/EÚ a zaoberali sa
vecnou správnosťou preberania právnych aktov ES/EÚ do vnútroštátneho právneho poriadku SR.
Vznik Výboru NR SR pre európske záležitosti na základe uznesenia NR SR č. 893 z 29. apríla 2004 a úpravy jeho pôsobnosti na
základe novelizácie rokovacieho poriadku NR SR zákonom č. 253/2005 Z. z. umožnil efektívne vykonávanie parlamentnej kontroly vlády v rozhodnutiach patriacich do rozhodovacieho procesu EÚ. Rok 2005 bol rokom plného výkonu práce výboru, počas
ktorého zasadal 24-krát, rokoval o návrhoch právne záväzných aktov ES/EÚ a schvaľoval stanoviská vlády k právne záväzným a
iným aktom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
Na požiadanie Výboru NR SR pre európske záležitosti jednotlivé výbory zaujali svoje stanoviská k návrhom aktov ES/EÚ, a to
najmä v tých prípadoch, v ktorých výbor pre európske záležitosti, ako reprezentant parlamentu v európskych záležitostiach,
stanovil priority záujmu SR. Išlo o dokumenty EÚ a stanoviská SR k nim, ktoré sa týkali
■
■
■
■
■
■

režimu nakladania s niektorými chemickými látkami (REACH),
oblastí spoločnej poľnohospodárskej politiky,
Lisabonskej stratégie,
finančnej perspektívy,
pozícií EÚ vo vzťahu k Turecku, Balkánu a európskej susedskej politiky,
oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Výbory NR SR sa aktívne zúčastňovali vzájomnej výmeny informácií ku konkrétnym diskusným témam organizovaným Európskym parlamentom, zúčastňovali sa spoločných rokovaní výborov parlamentov EÚ k strategickým dokumentom a jednotlivým politikám EÚ. Zabezpečovali tiež činnosti súvisiace s členstvom v medzinárodných partnerských zoskupeniach (COSAC,
V4, IPEX). Niektoré výbory NR SR sa zúčastnili projektu testovania aplikácie vykonávania kontroly subsidiarity k návrhom aktov
ES/EÚ, ktoré sa týkali tzv. tretieho železničného balíčka, ktorého gestorom bol Výbor NR SR pre európske záležitosti. Všetky výbory prerokovali Zmluvu o Ústave pre Európu, ktorú následne Národná rada SR schválila v máji 2005.
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Ústavnoprávny výbor NR SR venoval zvýšenú pozornosť reforme súdnictva, najmä rokovaniam o trestných kódexoch a zaujímal návrhy stanovísk ku konaniam vedeným na Ústavnom súde SR v prípadoch, v ktorých NR SR bola účastníkom konania.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo sa prioritne zaoberal čiastkovými novelizáciami “reformných zdravotníckych zákonov“ a s tým
súvisiacimi odbornými problémami týkajúcimi sa liekovej politiky, poskytovania zdravotnej starostlivosti a financovania zdravotného poistenia.
Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá venoval pozornosť najmä problematike dostavby novej
budovy SND, stavu vysokých škôl, úrovni výchovy, vzdelávania, priebehu nových maturít, stavu športu a opatreniam na nápravu
zistených nedostatkov v tejto oblasti. Výbor venoval osobitnú pozornosť rozvoju vedy a techniky na Slovensku.
Výbor NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie riešil predovšetkým koncepčné otázky hospodárskej a dopravnej
politiky, zaoberal sa problémami súvisiacimi s realizovaním výstavby automobiliek a riešil otázky privatizácie štátnych podnikov.
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie sa zameral najmä na rokovanie o koncepcii ochrany práv detí a mládeže, na prerokovanie návrhov zákonov, ktoré odstraňovali negatívne dosahy a nedostatky súvisiace s aplikáciou zákonov o sociálnom poistení,
o hmotnej núdzi a službách zamestnanosti. Výbor venoval pozornosť aj odstráneniu problému tzv. čiernej práce.
Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu sa zaoberal hlavne problematikou štátneho rozpočtu a rozpočtami celého okruhu
verejných financií, venoval sa financovaniu verejnej správy, menovému vývoju, problematike colníctva a daňovým otázkam. Na
základe poverenia predložil Národnej rade SR informáciu o výročných správach politických strán a hnutí za rok 2004, prerokoval
Finančnú perspektívu EÚ na roky 2007 – 2013, venoval sa reforme Paktu stability a rastu a ďalším otázkam.
Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien sa venoval najmä otázkam postavenia ombudsmana v našom
právnom poriadku, ochrany osobných údajov a otázkam súvisiacim s činnosťou Ústavu pamäti národa. Výbor úzko spolupracoval aj s mimovládnymi organizáciami, ktorých sa týka problematika postavenia žien v spoločnosti.
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť sa zaoberal predovšetkým problémom súvisiacim so zákonom o štátnej službe príslušníkov ozbrojených síl a so zákonom o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov, venoval sa aj koncepcii obrannej a bezpečnostnej stratégie SR a ďalším témam.
Výbor NR SR na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov, ktorý bol zriadený vo februári 2005, vypracoval
metodiku a spôsob kontroly použitia informačno-technických prostriedkov a plnil úlohy vyplývajúce zo zákona o ochrane pred
odpočúvaním.
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Výbor NR SR pre verejnú správu riešil otázky súvisiace najmä s miestnymi daňami a s problematikou fiškálnej decentralizácie
v oblasti verejnej správy.
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo podporoval riešenie problematiky udržateľného, ekonomicky vyváženého rozvoja poľnohospodárstva vrátane doriešenia vlastníckych vzťahov k pôde, k rozvoju trhu s pôdou, kontroloval priebeh odstraňovania
následkov živelnej pohromy vo Vysokých Tatrách a na ďalších územiach postihnutých veternou kalamitou a zaoberal sa uskutočňovaním reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky krajín EÚ a jej aplikácie v SR.
Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody vo svojej činnosti presadzoval uplatňovanie ochrany prírody, spolupracoval s mimovládnymi organizáciami na riešení tejto problematiky. Výbor sa zaoberal otázkami energetickej politiky a ochrany
vôd v krajinách EÚ, environmentálnymi fondmi v krajinách V4 a problematikou alternatívneho financovania Úradu jadrového
dozoru SR.
Zahraničný výbor NR SR sledoval oblasť zahraničnej politiky a okrem iného sa zameral na poskytovanie slovenskej humanitárnej a rozvojovej pomoci, na posilňovanie vzťahov s krajinami EÚ a na rozvíjanie vzťahov a poskytovanie pomoci krajinám
pripravujúcim sa na vstup do EÚ.
Mandátový a imunitný výbor NR SR, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu
činnosti SIS, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti VS a Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ plnili úlohy, ktoré im vyplývajú z osobitných zákonov. Príslušné výbory prerokovali aj návrhy kandidátov na voľby a
návrhy na schválenie funkcionárov do iných orgánov, ktoré pre NR SR vyplývajú zo zákonov (napr. návrh na voľbu členov Rady
pre vysielanie a retransmisiu, návrh na voľbu kandidátov na vymenovanie sudcov Ústavného súdu SR a pod.).
1.4.1. Kontrolná činnosť výborov Národnej rady Slovenskej republiky
Výjazdové zasadnutia, poslanecké prieskumy a činnosť komisií využívali výbory na získavanie poznatkov a podnetov pre svoju
prácu, ale najmä ako nástroj podporujúci ich kontrolnú činnosť.
V roku 2005 sa uskutočnilo niekoľko poslaneckých prieskumov, z ktorých možno spomenúť najmä:
■
preskúmanie okolností vstupu leteckej spoločnosti Austrian Airlines do spoločnosti Slovenské aerolínie, a. s.,
■
stav prác na projekte PSA Peugeot Citroën,
■
stav blokov V1 a V2 Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice,
■
priebeh odstraňovania následkov živelnej pohromy vo Vysokých Tatrách a na ďalších územiach poškodených veternou kalamitou,
■
chránené ložiskové územie perlitu v obci Malá Bara,
■
dostavba a následné prevádzkovanie novostavby Slovenského národného divadla,
■
problematika detí s chorobou autizmus,
■
získanie informácií o plánovanom znižovaní stavu zdravotníckych pracovníkov a možného ovplyvnenia liečeb-
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■

no-preventívnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti,
preskúmanie vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Výbory NR SR zaujímali aj stanoviská k doručeným petíciám, ktoré sa týkali napríklad:
■
návrhu na neprijatie zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov,
■
zachovania existencie a funkcie bývalého Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských
Biskupiciach v Bratislave,
■
postavenia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
■
odškodnenia klientov nebankových subjektov.
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2.

M E D Z I N Á R O D N É A K T I V I T Y N Á R O D N E J R A DY S LO V E N S K E J R E P U B L I KY

Národná rada Slovenskej republiky plnila v roku 2005 zahraničné úlohy v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej
republiky a v súlade so Zameraním zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2005.
Vstup Slovenska do Európskej únie a NATO kládol na parlamentnú zahraničnú politiku nové nároky nielen smerom dovnútra
týchto štruktúr, ale aj smerom k tretím štátom. Národná rada rozhodovala v roku 2005 nielen o rozšírení Únie, ale aj o predĺžení
mandátu slovenských vojakov v zahraničných misiách. Aktívnu úlohu SR prijala pri predsedníctve Stredoeurópskej iniciatívy, v
rámci zoskupenia Regionálneho partnerstva a Vyšehradskej štvorky.
Vo februári 2005 sa na Bratislavskom hrade uskutočnilo stretnutie najvyšších ústavných činiteľov USA a Ruskej federácie, prezidentov Georga W. Busha a Vladimíra Putina. Voľba miesta ich stretnutia symbolizuje fakt, že Slovensko svojou zahraničnou,
ale aj domácou politikou požíva úctu a rešpekt. Potvrdilo to aj zvolenie Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN
na obdobie rokov 2006 – 2007. Tým sa SR stala krajinou, ktorá dostala historickú šancu zasiahnuť do vývoja medzinárodných
vzťahov a možnosť vybudovať si pevné postavenie vo svete.
2.1.

Oficiálne návštevy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
v zahraničí

17. – 23. apríl 2005
15. – 17. máj 2005
7. – 9. jún 2005
15. – 16. jún 2005
18. – 19. október 2005

2.2.

Oficiálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského v Spojených štátoch amerických
Oficiálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského v Českej republike
Oficiálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského v Talianskej republike a San Maríne
Oficiálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského v Helénskej republike
Oficiálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského vo Svätej stolici a Zvrchovanom ráde
Maltézskych rytierov

Pracovné návštevy predsedu a podpredsedov Národnej rady
Slovenskej republiky v zahraničí

8. – 9. marec 2005
8. apríl 2005

Pracovná návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského v Európskom parlamente v Štrasburgu (Francúzsko)
Účasť predsedu NR SR Pavla Hrušovského a zástupcov poslaneckých klubov na pohrebe
Svätého Otca vo Vatikáne
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5. – 7. máj 2005
2. jún 2005
10. – 11. jún 2005
5. – 12. september 2005
24. – 25. október 2005

10. november 2005

2.3.

Účasť predsedu NR SR Pavla Hrušovského na Konferencii predsedov parlamentov členských
krajín EÚ v Budapešti (Maďarská republika)
Účasť predsedu NR SR Pavla Hrušovského na seminári o Kube v Bruseli (Belgické kráľovstvo)
Účasť predsedu NR SR Pavla Hrušovského na stretnutí predsedov parlamentov regionálnej
spolupráce v Blede (Slovinská republika)
Účasť predsedu NR SR Pavla Hrušovského na II. svetovej konferencii predsedov parlamentov
v New Yorku (Spojené štáty americké)
Účasť predsedu NR SR Pavla Hrušovského na otvorení novej budovy rakúskeho parlamentu
a na pracovnom stretnutí predsedov parlamentov Regionálnej spolupráce vo Viedni
(Rakúska republika)
Účasť predsedu NR SR Pavla Hrušovského na konferencii „Kuba na ceste k demokracii“
v Prahe (Česká republika)

Oficiálne a pracovné návštevy predsedov a podpredsedov
zahraničných parlamentov v Slovenskej republike

2. – 3. február 2005
16. – 17. marec 2005
21. – 22. marec 2005
29. – 30. marec 2005
4. – 5. apríl 2005
20. júl 2005
9. – 12. október 2005
23. – 26. október 2005
1. – 2. december 2005

Oficiálna návšteva predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky Přemysla Sobotku v SR
Pracovná návšteva prvej podpredsedníčky Národného zhromaždenia Bulharskej republiky
Kamelie Kasabovej v SR na pozvanie podpredsedu NR SR Viliama Vetešku
Pracovná návšteva predsedu Krajinského parlamentu Bádenska-Württemberska Petra Strauba v SR na pozvanie podpredsedu NR SR Bélu Bugára
Oficiálna návšteva maršálka Senátu Poľskej republiky Longina Pastusiaka v SR
Oficiálna návšteva predsedu Štátnej dumy Ruskej federácie Borisa V. Gryzlova v SR
Pracovná návšteva predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky Přemysla Sobotku v SR
Pracovná návšteva podpredsedníčky Národnej rady Parlamentu Švajčiarskej konfederácie
Christine Egerszegi-Obrist v SR na pozvanie podpredsedu NR SR Bélu Bugára
Oficiálna návšteva predsedu parlamentu Cyperskej republiky Demetrisa Christofiasa v SR
5. stretnutie predsedov parlamentov Regionálneho partnerstva rozšírené o predsedov parlamentov kandidátskych krajín Bulharskej republiky a Rumunska
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2.4.

Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady
Slovenskej republiky

2.4.1. Pracovné návštevy výborov v zahraničí
15. – 17. február 2005

1. – 3. marec 2005

2. – 3. marec 2005

14. – 15. marec 2005

11. – 12. apríl 2005
11. – 13. apríl 2005
18. – 20. apríl 2005
1. – 3. jún 2005

1. – 4. jún 2005

8. – 9. jún 2005
26. – 27. jún 2005

4. – 6. október 2005
4. – 6. október 2005

Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre európske záležitosti v Srbskej republike na
pozvanie predsedu Výboru parlamentu Srbskej republiky pre európsku integráciu.
Účasť: Pavol Kubovič, Klára Sárközy, Karol Ondriaš
Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru
a médiá v Českej republike. Účasť: Dušan Jarjabek, Sándor Albert, Beáta Brestenská, Dušan
Čaplovič, Erzsébet Dolník, Darina Gabániová, Ľubomír Lintner
Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť v Maďarskej republike
na pozvanie predsedu Výboru Národného zhromaždenia Maďarskej republiky pre obranu.
Účasť: Robert Kaliňák, Lajos Ladányi, Ján Pataky, Ladislav Polka, Jozef Šimko
Stretnutie predsedov zahraničných výborov národných parlamentov členských krajín EÚ,
Európskeho parlamentu a kandidátskych krajín v Luxemburgu.
Účasť: Pavol Paška, Pavol Kubovič
Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu v Luxemburskom
veľkovojvodstve. Účasť: Pál Farkas, Vladimír Horák, Jozef Mikuš, Milan Murgaš
Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie vo
Francúzskej republike. Účasť: Ján Rusnák, Ľubomír Vážny, Stanislav Janiš
Pracovná návšteva delegácie Ústavnoprávneho výboru NR SR v Talianskej republike.
Účasť: Ján Drgonec, Peter Miššík, Jana Laššáková, Jozef Miklušičák
Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru
a médiá vo Fínskej republike na pozvanie partnerského výboru. Účasť: Ferdinand Devínsky,
Sándor Albert, Beáta Brestenská, Dušan Jarjabek, Gustáv Krajči
Pracovná návšteva delegácie Zahraničného výboru NR SR v Tureckej republike na pozvanie
predsedu Zahraničného výboru parlamentu Tureckej republiky. Účasť: Pavol Kubovič, József
Kvarda, Stanislav Kahanec, Tibor Tóth, Boris Zala
Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo v Maďarskej republike.
Účasť: Richárd Hamerlik, János Szigeti, Ivan Varga, Gabriel Karlin
Pracovná návšteva delegácie Zahraničného výboru NR SR v Chorvátskej republike na pozvanie predsedu Zahraničného výboru parlamentu Chorvátskej republiky.
Účasť: Pavol Paška, Pavol Kubovič
Pracovná návšteva delegácie Ústavnoprávneho výboru NR SR vo Veľkej Británii (Škótsko).
Účasť: Ján Drgonec, Jozef Miklušičák, Jana Laššáková
Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre zdravotníctvo v Slovinskej republike na po-
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10. – 12. október 2005

12. – 14. október 2005

14. – 15. november 2005

14. – 16. november 2005
15. – 17. november 2005
16. – 17. november 2005

zvanie partnerského výboru. Účasť: Ján Bielik, Jaroslav Ivančo, Karol Džupa, Mária Majdová
Pracovná návšteva delegácie Ústavnoprávneho výboru NR SR v Českej republike na pozvanie partnerského výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.
Účasť: Ján Drgonec, Peter Miššík, Alexej Ivanko, Jozef Miklušičák
Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo v Českej republike
na pozvanie partnerského výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.
Účasť: Tibor Cabaj, Dušan Muňko, Andrej Hajduk, János Szigeti, Zoltán Horváth
Pracovná návšteva delegácie Zahraničného výboru NR SR v Ruskej federácii na pozvanie
predsedu Výboru Štátnej dumy pre medzinárodné otázky Ruskej federácie.
Účasť: Pavol Paška, Gyula Bárdos, Rudolf Žiak
Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre zdravotníctvo v Španielskom kráľovstve.
Účasť: Ján Bielik, Mária Majdová, Karol Džupa
Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie vo
Švédskom kráľovstve. Účasť: Ján Rusnák, Robert Nemcsics, Branislav Opaterný
Pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu v Českej republike.
Účasť: Pavol Minárik, Karol Fajnor, Pál Keszegh, Ján Dlhopolček

2.4.2. Pracovné návštevy poslancov zahraničných výborov
v Slovenskej republike
26. – 28. január 2005
16. – 18. marec 2005
19. – 21. máj 2005
24. – 25. máj 2005
30. máj – 1. jún 2005
31. máj – 1. jún 2005
9. november 2005
21. november 2005
22. – 24. november 2005
23. – 24. november 2005
11. – 13. december 2005

Pracovná návšteva podpredsedu Ústavnoprávneho výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jiřího Pospíšila
Pracovná návšteva poslanca Snemovne reprezentantov Michiganu (USA) Douga Harta
Pracovná návšteva delegácie Zahraničného výboru parlamentu Švajčiarskej konfederácie
Pracovná návšteva delegácie Výboru pre európske záležitosti parlamentu Slovinskej republiky
Pracovná návšteva delegácie Ústavnoprávneho výboru parlamentu Slovinskej republiky
Pracovná návšteva delegácie Výboru pre európsku integráciu parlamentu Chorvátskej
republiky
Pracovná návšteva delegácie Dolnej snemovne parlamentu Japonska
Pracovná návšteva delegácie Výboru pre európske záležitosti parlamentu Fínskej republiky
Pracovná návšteva delegácie Stálej komisie pre rozvoj vidieka Senátu Parlamentu Českej
republiky
Pracovná návšteva delegácie Výboru pre životné prostredie Národného zhromaždenia
Maďarskej republiky
Pracovná návšteva delegácie Výboru pre záležitosti Európskej únie Senátu Parlamentu
Českej republiky
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2.5.

Pôsobenie v rámci Európskej únie

2.5.1. Zastúpenie Slovenskej republiky v Európskom parlamente v roku 2005
Slovenskú republiku ako plnoprávneho člena Európskej únie reprezentujú v Európskom parlamente 14 europoslanci,
ktorí boli zvolení vo voľbách, ktoré sa na Slovensku prvýkrát konali 13. júna 2004.
Zastúpenie SR v Európskom parlamente v roku 2005
Poslanec

Politická strana v SR

Politická skupina v EP

Peter Baco

ĽS – HZDS

nezávislí poslanci

Edit Bauer

SMK – MKP

Skupina Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov

Irena Belohorská

ĽS – HZDS

nezávislí poslanci

Monika Beňová

Smer – SD

Socialistická skupina v EP

Árpád Duka-Zólyomi

SMK – MKP

Skupina Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov

Milan Gaľa

SDKÚ

Skupina Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov

Ján Hudacký

KDH

Skupina Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov

Miloš Koterec

Smer – SD

Socialistická skupina v EP

Sergej Kozlík

ĽS – HZDS

nezávislí poslanci

Vladimír Maňka

Smer – SD

Socialistická skupina v EP

Miroslav Mikolášik

KDH

Skupina Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov

Zita Pleštinská

SDKÚ

Skupina Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov

Peter Šťastný

SDKÚ

Skupina Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov

Anna Záborská

KDH

Skupina Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov
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Zastúpenie SR v Európskom parlamente v roku 2005
Poslanec

Výbor v EP

Delegácia v EP

Peter Baco

Spoločný parlamentný výbor
EÚ – Chorvátsko
Spoločný parlamentný výbor
EÚ – Rumunsko

Monika Beňová

Výbor pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka
Výbor pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci
Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
Výbor pre životné prostredie,
verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Výbor pre zahraničné veci – Podvýbor
pre ľudské práva
Výbor pre zahraničné veci

Árpád Duka-Zólyomi
Milan Gaľa

Podvýbor pre ľudské práva
Výbor pre kultúru a vzdelanie

Ján Hudacký
Miloš Koterec

Výbor pre priemysel,
výskum a energetiku
Výbor pre regionálny rozvoj

Sergej Kozlík
Vladimír Maňka
Miroslav Mikolášik

Výbor pre rozpočet
Výbor pre rozpočet
Výbor pre regionálny rozvoj

Zita Pleštinská

Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa
Výbor pre medzinárodný obchod
(podpredseda)
Dočasný výbor pre politické výzvy
a rozpočtové prostriedky rozšírenej
Únie v rokoch 2007 – 2013
Konferencia predsedov výborov,
Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
(predsedníčka)

Edit Bauer

Irena Belohorská

Peter Šťastný

Anna Záborská

3 Mercado Común del Sur - juhoamerická zóna voľného obchodu.
4 Afrika, Karibik, Tichomorie.

Delegácia pre vzťahy s krajinami
strednej Ameriky

Delegácia pre vzťahy s Izraelom
(podpredsedníčka)
Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
Delegácia pre vzťahy s krajinami
Golfského zálivu vrátane Jemenu
Delegácia pre vzťahy s krajinami
MERCOSUR3
Delegácia pre vzťahy
s Austráliou a Novým Zélandom
Delegácia pre vzťahy s parlamentným
zhromaždením NATO
Spoločný parlamentný výbor AKP – EÚ 4
Parlamentný výbor Európa –
Stredozemie
Parlamentný výbor pre
spoluprácu EÚ – Ukrajina
Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Spoločný parlamentný výbor AKP – EÚ
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Slovenskí europoslanci pôsobia celkovo v 13 stálych výboroch, 2 podvýboroch, 1 dočasnom výbore a v 21 medziparlamentných delegáciách, delegáciách zmiešaných parlamentných výborov a výboroch parlamentnej spolupráce.
2.5.2. Zahraničné aktivity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
týkajúce sa inštitúcií EÚ v roku 2005

Zahraničné aktivity poslancov NR SR týkajúce sa inštitúcií EÚ v roku 2005
Termín

Miesto konania

Názov aktivity

Zúčastnení členovia

31. január – 2. február

Brusel

Zasadnutie Rady EÚ

Tibor Mikuš, Pavol Kubovič

8. – 9. február

Luxemburg

Stretnutie predsedov
výborov COSAC

Tibor Mikuš

24. február

Brusel

Zasadnutie Rady EÚ

Ján Cuper

8. – 11. marec

Brusel

Európske fórum o vede
v spoločnosti

Ferdinand Devínsky, Sándor Albert

10. marec

Brusel

Zasadnutie Rady EÚ
pre životné prostredie

Juraj Blanár

16. – 17. marec

Brusel

Konferencia „Posilnenie
Lisabonskej stratégie“

Tibor Mikuš, Pavol Paška,
Július Brocka, Ferdinand Devínsky

4. – 5. apríl

Brusel

Seminár „Politické výzvy
a rozpočtové prostriedky
rozšírenej Únie na roky
2007 – 2013“

Edita Angyalová

25. – 26. apríl

Brusel

Stretnutie k téme „Európska
hospodárska politika“

Ján Rusnák, Pál Farkas,
Karol Ondriaš

16. jún

Brusel

Medziparlamentné
stretnutie v EP

Pál Farkas

1. september

Brusel

Konferencia „Budúcnosť
európskej politiky“

Petra Masácová

9. – 11. október

Londýn

XXXIV. konferencia COSAC

Pavol Kubovič, Mária Demeterová,
Karol Ondriaš, Ján Cuper
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2.6.

Stále parlamentné delegácie v multilaterálnych
parlamentných zhromaždeniach

2.6.1. Medziparlamentná únia (MPÚ)
V roku 2005 boli členmi Slovenskej skupiny MPÚ 135 poslanci. Predsedom skupiny bol predseda NR SR Pavol Hrušovský. Členmi
Výkonného výboru Slovenskej skupiny MPÚ boli Tibor Cabaj, Milan Hort, Boris Zala, Pál Farkas, Mária Demeterová, Vladimír Ďaďo
a Jirko Malchárek. 5
Slovenská skupina MPÚ vytvárala dvojstranné skupiny priateľstva so všetkými členskými štátmi MPÚ, ktoré boli následne z
dôvodu prehľadnosti a na základe geografickej blízkosti spájané do regionálnych skupín priateľstva.
Členovia dvojstranných skupín priateľstva boli súčasťou delegácie predsedu Národnej rady SR počas jeho oficiálnych a pracovných návštev v zahraničí. Boli prizývaní aj na oficiálne rokovania predsedu NR SR s jeho zahraničnými partnermi počas ich
návštevy v SR.
Poslanci ako členovia MPÚ sa zúčastňovali na konferenciách, seminároch a školeniach organizovaných MPÚ v spolupráci s
ostatnými medzinárodnými inštitúciami. Zvyčajne išlo o „parlamentné stretnutie“ alebo „parlamentný deň“, ktoré sa konali pri
príležitosti medzinárodnej konferencie organizovanej pod záštitou špecializovaných organizácií OSN k témam celosvetového
významu, ako napr. obnoviteľné zdroje energie, udržateľný rozvoj, nešírenie zbraní hromadného ničenia, problematika ľudských
práv a rovnosti pohlaví a pod.
V priebehu roka sa pravidelne konali dve zasadnutia Medziparlamentnej únie (na jar a na jeseň), na ktorých sa za Národnú radu
SR zúčastňovali členovia Výkonného výboru Slovenskej skupiny MPÚ.
■
■

V dňoch 31. marca – 9. apríla 2005 sa v Manile uskutočnilo 112. zhromaždenie MPÚ, na ktorom sa zúčastnili poslanci
NR SR Mária Demeterová, Milan Hort, Pál Farkas.
V dňoch 16. – 19. októbra 2005 sa v Ženeve uskutočnilo jesenné 113. zhromaždenie MPÚ, na ktorom sa zúčastnili
títo poslanci NR SR: Mária Demeterová (podpredsedníčka VV MPÚ), Milan Hort (člen VV MPÚ), Tibor Cabaj (člen VV
MPÚ), Pál Farkas (člen VV MPÚ), Boris Zala (člen VVMPÚ), Vladimír Ďaďo (člen VV MPÚ). Delegáciu NR SR viedol
predseda Slovenskej skupiny MPÚ Pavol Hrušovský, predseda NR SR.

5 Po jeho vymenovaní za ministra hospodárstva SR nebol vymenovaný žiaden náhradník.
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2 . 6 . 2 . P a r l a m e n t n é z h r o m a ž d e n i e N AT O

Z l o ž e n i e S t á l e j d e l e g á c i e N R S R d o P Z N AT O v r o k u 2 0 0 5
Meno

Funkcia v delegácii

Klub poslancov NR SR

Jozef Banáš

vedúci delegácie

SDKÚ

Diana Dubovská-Štrofová

členka delegácie

ĽS – HZDS

György Juhász

člen delegácie

SMK – MKP

Robert Kaliňák

člen delegácie

Smer – SD

Eva Černá

členka delegácie

ANO

R e a l i z o v a n é p o d u j a t i a P Z N AT O v r o k u 2 0 0 5
Termín

Názov podujatia

Miesto konania

Zúčastnení členovia

17. január

Zasadnutie predsedníctva PZ NATO

Brusel (Belgicko)

Jozef Banáš

23. – 29. január

Výjazdové zasadnutie
bezpečnostného výboru PZ NATO

Washington,
Saint Louis (USA)

Robert Kaliňák

19. – 21. február

Zasadnutie výborov PZ NATO

Brusel (Belgicko)

Jozef Banáš, György Juhász

1. – 3. apríl

Zasadnutie Stáleho výboru PZ NATO

Reykjavik (Island)

Jozef Banáš

11. apríl

Zasadnutie predsedníctva PZ NATO

Brusel (Belgicko)

Jozef Banáš

14. apríl

Konferencia GT NATO

Brusel (Belgicko)

Jozef Banáš

27. – 31. máj

Jarné zasadnutie PZ NATO

Ľubľana (Slovinsko)

Jozef Banáš, György Juhász,
Jozef Buček, Ján Kovarčík

9. – 13. júl

Študijný program PZ NATO
pre nových poslancov

Brusel (Belgicko)

György Juhász

16. – 20. október

Pracovná cesta predsedníctva
PZ NATO

Kyjev, Krym
(Ukrajina)

Jozef Banáš

Kodaň (Dánsko)

Jozef Banáš, György Juhász,
Diana Dubovská-Štrofová,
Jozef Buček, Ján Kovarčík

11. – 15. november Jesenné zasadnutie PZ NATO
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Členovia Stálej delegácie NR SR do PZ NATO sa zúčastnili na väčšine jeho podujatí. Cieľom bolo tiež získať skúsenosti z práce
NATO, vecne príslušných inštitúcií v členských krajinách NATO, ako aj oboznámiť sa s prípravou a situáciou v ostatných kandidátskych krajinách na vstup do NATO.
Počas jesenného zasadnutia v Kodani bol vedúci Stálej delegácie NR SR Jozef Banáš opätovne potvrdený vo funkcii podpredsedu Parlamentného zhromaždenia NATO.
2.6.3. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE)
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy malo v roku 2005 štyri pravidelné riadne zasadnutia: v januári, apríli, júni a októbri
2005. Delegáciu Stálej delegácie NR SR v PZ RE tvorilo spoločne 10 členov, z toho bolo 5 riadnych členov a 5 náhradníkov.
Vedúcou stálej delegácie bola poslankyňa Beáta Brestenská.
Zloženie stálej delegácie NR SR do PZ k 31. 12. 2005
Členovia

Náhradníci

Beáta Brestenská (nezávislá) – vedúca delegácie

Sándor Albert (SMK – MKP)

Iván Farkas (SMK – MKP)

Jozef Banáš (SDKÚ)

Vojtech Tkáč (Smer – SD)

Edita Angyalová (Smer – SD)

Ferdinand Devínsky (SDKÚ)

Jaroslav Jaduš (ĽS – HZDS)

Milan Urbáni (ĽS – HZDS)

Alojz Přidal (KDH)

Zastúpenie slovenskej delegácie v politických skupinách PZ RE v roku 2005

Skupina socialistov (SOC)

Vojtech Tkáč, Edita Angyalová

Skupina európskej ľudovej strany (EPP)

Sándor Albert, Ferdinad Devínsky, Jozef Banáš, Iván Farkas

Skupina liberálnych demokratov (LDR)

Beáta Brestenská

Skupina európskych demokratov (EDG)

bez zastúpenia

Skupina neregistrovaných poslancov

Milan Urbáni, Jaroslav Jaduš

Členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE pracovali veľmi aktívne. Okrem riadnych plenárnych zasadnutí sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach výborov. Ťažiskovými bodmi programu boli výzvy, ktorým v súčasnosti čelí európska spoločnosť, a to
európska jednota, európske hodnoty, európska architektúra, reforma Európskeho súdu pre ľudské práva, boj proti terorizmu a
obchodovaniu s ľuďmi a ďalšie aktuálne politické otázky.
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Zastúpenie slovenskej delegácie vo výboroch PZ RE v roku 2005
Výbor

Členovia

Náhradníci

Výbor pre politické otázky

Beáta Brestenská

Ferdinand Devínsky

Zmiešaný výbor

Beáta Brestenská

bez zastúpenia

Stály výbor

Beáta Brestenská

bez zastúpenia

Výbor pre právne otázky a ľudské práva

Vojtech Tkáč

Jozef Banáš

Výbor pre ekonomické otázky a rozvoj

Iván Farkas

Edita Angyalová

Výbor pre sociálne otázky, zdravie a rodinu

Milan Urbáni

Alojz Přidal

Výbor pre migrácie, utečencov a populáciu

Alojz Přidal

Ferdinand Devínsky

Výbor pre kultúru, vedu a vzdelanie

Ferdinad Devínsky

Sándor Albert

Výbor pre životné prostredie a poľnohospodárstvo

Jaroslav Jaduš

Iván Farkas

Výbor pre rovnosť šancí žien a mužov

Edita Angyalová

Alojz Přidal

Výbor pre rokovací poriadok a imunitu

Sándor Albert

Edita Angyalová

Výbor pre plnenie povinností a záväzkov
členských krajín Rady Európy (Monitorovací výbor) 6

Beáta Brestenská 7

bez zastúpenia

2.6.4. Návštevy spravodajcov Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
na Slovensku
V roku 2005 sa uskutočnili dve dôležité návštevy spravodajcov PZ RE:
■
v dňoch 8. – 11. júna 2005 návšteva spravodajcu PZ RE Mátyasa Eőrsiho v súvislosti s prípadom obce Veľké Slemence/Mali Slemenci. Na základe jeho správy „Zrušenie posledného kúska železnej opony v strednej Európe“ PZ RE
schválilo na zasadnutí Stáleho výboru PZ RE v Bukurešti 25. novembra 2005 rezolúciu 10 642 o usporiadaní pomerov
na slovensko-ukrajinskej hranici. Hraničný priechod bol otvorený 23. decembra 2005 pre peších a cyklistov;
■
v dňoch 21. – 24. septembra 2005 návšteva Hanne Severinsen, 1. podpredsedníčky Výboru pre plnenie povinností
a záväzkov členských krajín Rady Európy (Monitorovacieho výboru) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
Cieľom návštevy bolo ukončenie postmonitorovacieho dialógu Slovenskej republiky.

6 Členovia tohto výboru nie sú nominovaní národnými delegáciami, ale Byro PZ RE volí kandidátov na návrh politických skupín.
7 Za skupinu liberálnych demokratov.
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2.6.5. Stredoeurópska iniciatíva (SEI)

Zloženie stálej delegácie SEI v roku 2005
Meno

Funkcia v delegácii

Klub poslancov NR SR

Sándor Albert

vedúci stálej delegácie

SMK – MKP

Viliam Veteška

člen stálej delegácie

ĽS – HZDS

Jarmila Tkáčová

členka stálej delegácie

SDKÚ

Slovenská republika v januári 2005 prevzala predsedníctvo Stredoeurópskej iniciatívy od Slovinskej republiky. Medzi priority
slovenského predsedníctva patrilo:
■
posilnenie spolupráce a zintenzívnenie podpory ďalšieho rozvoja a zlepšenia SEI vo svetle rozšírenia EÚ a NATO,
■
transfer skúseností a vedomostí ako hlavné zameranie slovenského predsedníctva,
■
zabezpečenie zosúladenia priorít predsedníctva SEI s ostatnými regionálnymi zoskupeniami,
■
skvalitnenie práce SEI a EÚ.
Hlavnými cieľmi SEI boli aj v roku 2005 prehĺbenie a rozšírenie ekonomickej spolupráce medzi krajinami stredoeurópskeho regiónu. Významnou úlohou SEI bolo posilnenie mnohostrannej spolupráce medzi členskými štátmi SEI na parlamentnej úrovni.
Prehľad aktivít SEI v roku 2005
■
■

5. – 7. mája 2005 – zasadnutie parlamentného výboru SEI v Bratislave. Účasť: Stála delegácia NR SR v SEI, národné
delegácie SEI, pozorovatelia, zástupcovia diplomatického zboru SR a zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR
3. – 5. novembra 2005 – zasadnutie parlamentného zhromaždenia SEI v Bratislave. Účasť: Stála delegácia NR SR v SEI,
národné delegácie SEI, pozorovatelia, zástupcovia diplomatického zboru SR a zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR

Závery slovenského predsedníctva v roku 2005
Činnosť parlamentov nových členských krajín v záležitostiach EÚ je nová a stále sa vyvíja. Výmenou skúseností členských štátov
Stredoeurópskej iniciatívy sa vytvárali predpoklady na vznik nových modelov komunikácie parlamentov otvorených diskusií s
občanmi. Stredoeurópska iniciatíva sa stáva kvalitatívne novým zoskupením, ktoré je schopné efektívne pripravovať podmienky
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na budúce členstvo v EÚ. Členské štáty SEI musia pripravovať vhodné modely sociálnej politiky s ohľadom na súčasnú situáciu
a predpokladaný vývoj v Európe na začiatku 21. storočia.
Významným krokom pre rozvíjajúcu sa parlamentnú dimenziu bolo schválenie pravidiel rokovacieho poriadku SEI počas zasadnutia Parlamentného zhromaždenia SEI dňa 4. novembra 2005 v Bratislave.
2.6.6. Parlamentné zhromaždenie OBSE8

Zloženie stálej delegácie OBSE v roku 2005
Meno

Funkcia v delegácii

Klub poslancov NR SR

Viliam Novotný
Maroš Kondrót
Peter Muránsky

vedúci stálej delegácie
člen stálej delegácie
člen stálej delegácie

SDKÚ
Smer – SD
KDH

László Nagy

člen stálej delegácie

SMK – MKP

Spoločným cieľom účastníckych krajín OBSE bolo aj v roku 2005 vzájomnou spoluprácou udržať mier a bezpečnosť v oblasti
OBSE. Štáty sa zaviazali rešpektovať ľudské práva a základné slobody, demokraciu, princípy právneho štátu a zabezpečiť sociálnu
spravodlivosť a ochranu životného prostredia. Parlamentné zhromaždenie okrem monitorovania parlamentných volieb podporovalo, prehlbovalo a usmerňovalo implementáciu mechanizmov OBSE v štátoch OBSE.
Prehľad aktivít OBSE v roku 2005
■
■
■

24. – 25. februára 2005 – 4. zimné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia OBSE vo Viedni (Rakúska republika).
Účasť: Viliam Novotný
10. – 11. marca 2005 – 3. prípravný seminár k 13. ekonomickému fóru OBSE v Kyjeve (Ukrajina).
Účasť: Ivan Hopta
7. – 9. júna 2005 – Medzinárodná konferencia OBSE o antisemitizme a ostatných formách netolerancie v Córdobe
(Španielsko).
Účasť: László Nagy, Jozef Heriban

2.6.7. Vyšehradská štvorka (V4)
Vyšehradská štvorka je neoficiálne označenie pre štyri krajiny strednej Európy: Českú republiku, Maďarskú republiku, Poľskú
republiku a Slovenskú republiku. Po roku 1989 bola spolupráca týchto krajín dôležitá najmä pri prechode od totalitného režimu
k slobodnej, pluralitnej demokratickej spoločnosti.
8 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
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Prehľad aktivít členských krajín V4 v roku 2005
■

■

■

28. – 30. januára 2005 – spoločné stretnutie predsedov a členov výborov pre európske záležitosti krajín V4
v Zakopanom (Poľská republika).
Účasť: Mária Demeterová, Karol Ondriaš, Klára Sárközy
18. – 20. apríla 2005 – Konferencia predsedníctiev a členov výborov pre európske záležitosti krajín V4 v Častej- Papierničke (Slovenská republika).
Účasť: členovia výboru pre európske záležitosti
17. –18. novembra 2005 – spoločné stretnutie výborov pre európske záležitosti krajín V4 vo Vyšehrade (Maďarská
republika).
Účasť: Mária Demeterová, Karol Ondriaš, Klára Sárközy

2.6.8. Regionálne partnerstvo
Členské štáty: Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika, Rakúska republika, Slovinská republika, Slovenská republika. Iniciatíva na vytvorenie Regionálneho partnerstva vyšla od Rakúskej republiky v roku 2003.
Cieľom Regionálneho partnerstva bolo aj v roku 2005 vytvorenie strategického partnerstva a prehĺbenie parlamentnej spolupráce susedských krajín, koordinácia spoločnej budúcej spolupráce a spoločný postup prijímaný v inštitúciách EÚ.
Regionálne partnerstvo by v strednodobom horizonte malo nadobudnúť podobné postavenie ako skupina škandinávskych
krajín alebo Benelux. V priebehu roka 2005 nebola žiadnou stranou vyslovená vôľa inštitucionalizovať Regionálne partnerstvo,
príp. vytvoriť „konkurenčnú V4“ alebo podobnú štruktúru.
Prehľad aktivít Regionálneho partnerstva v roku 2005
Predsedovia parlamentov členských štátov sa stretávajú dvakrát ročne, a to vždy po summite Európskej rady. Stretnutia sa konajú v krajine, ktorá je určená podľa abecedného poriadku v originálnom jazyku.
■
■

10. júna 2005 – 4. stretnutie predsedov parlamentov Regionálneho partnerstva v Blede (Slovinská republika).
Účasť: Pavol Hrušovský, Tibor Mikuš
1. – 2. decembra 2005 – 5. stretnutie predsedov parlamentov Regionálneho partnerstva Českej republiky, Maďarskej
republiky, Rakúskej repubiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky rozšírené o predsedov
parlamentov kandidátskych krajín Bulharskej republiky a Rumunska v Bratislave.
Účasť: Pavol Hrušovský

35

2.7.

Ostatné zoskupenia

2.7.1. Zhromaždenie Západoeurópskej únie (Z ZEÚ)

Stála Delegácia NR SR v Z ZEÚ v roku 2005
Zástupca za NR SR

Funkcia v delegácii

Výbor Z ZEÚ

Diana Dubovská-Štrofová (ĽS – HZDS)

vedúca stálej delegácie

Politický výbor

Július Brocka (KDH)

člen stálej delegácie

Výbor pre obranu

Beáta Brestenská (nezávislá)

členka stálej delegácie

Výbor pre technológiu a vesmír

Milan Murgaš (Smer – SD)

člen stálej delegácie

Výbor pre vzťahy s verejnosťou
a parlamentmi

Jozef Mikuš (SDKÚ)

člen stálej delegácie

Stály výbor

Zhromaždenie Západoeurópskej únie je jediná európska parlamentná inštitúcia, ktorá umožňuje poslancom a senátorom
národných parlamentov monitorovať otázky spojené s bezpečnosťou a obranou. Poskytuje priestor na diskusiu parlamentárov
s lídrami členských a asociovaných štátov ZEÚ.
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Realizované podujatia Z ZEÚ v roku 2005
Termín

Názov podujatia

Miesto konania

Zúčastnení členovia

8. – 10. marec

Zasadnutie výborov ZEÚ

Brusel (Belgicko)

Karol Ondriaš

7. apríl

Zasadnutie Výboru ZEÚ
pre vzťahy s parlamentmi

Paríž (Francúzsko)

Karol Ondriaš

13. – 16. apríl

Rozšírené predsedníctvo
Zhromaždenia ZEÚ

Sankt Peterburg
(Ruská federácia)

Július Brocka

13. júl

Rozšírené predsedníctvo
Zhromaždenia ZEÚ

Paríž (Francúzsko)

Július Brocka

12. – 16. jún

1. časť 51. zasadnutia
Zhromaždenia ZEÚ

Paríž (Francúzsko)

Július Brocka, Karol Ondriaš

2.7.2.

Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie (ES PZ)

Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie je parlamentná inštitúcia Barcelonského procesu s konzultačnou právomocou
vytvorená na základe Barcelonskej deklarácie. Úlohou je priniesť parlamentnú podporu, podnety a prínos ku konsolidácii a
rozvoju Barcelonského procesu.
Členovia Stálej delegácie NR SR v Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení v roku 2005:
■
■
■

Pavol Hrušovský – predseda NR SR
Béla Bugár – podpredseda NR SR
Viliam Veteška – podpredseda NR SR

Aktivity v Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení v roku 2005
V dňoch 25. – 26. novembra 2005 sa konala Konferencia predsedov parlamentov členských krajín Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia v Barcelone (Španielsko); uskutočnila sa pri príležitosti 10. výročia Barcelonského procesu.
Účasť: Ján Valko, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Španielsku, ktorý zastupoval NR SR na základe splnomocnenia
predsedu NR SR Pavla Hrušovského.
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2.7.3. Čiernomorská hospodárska spolupráca (BSEC)
Cieľom Čiernomorskej hospodárskej spolupráce je aktívne využívanie zdrojov zúčastnených krajín v záujme zvyšovania ich
prosperity a životnej úrovne, ich integrácia do svetovej ekonomiky na princípoch trhového hospodárstva a demokracie a v
konečnej fáze voľný pohyb osôb, kapitálu, tovarov a služieb. Slovenská republika podporovala hlavnú myšlienku, a to usilovať
prostredníctvom multilaterálnej ekonomickej spolupráce o rozvoj mieru, stability, bezpečnosti a prosperity v regióne Čierneho
mora, a tým aj v Európe. NR SR nadviazala spoluprácu s Parlamentným zhromaždením BSEC a bol jej udelený štatút pozorovateľa pri parlamentnom zhromaždení BSEC.
Prehľad aktivít Čiernomorskej hospodárskej spolupráce v roku 2005
■
■

2.8.

8. – 9. júna 2005 – Jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia organizácie Čiernomorskej hospodárskej spolupráce v Kyjeve (Ukrajina). Účasť: Sándor Albert
23. – 24. novembra 2005 – Jesenné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia organizácie Čiernomorskej hospodárskej spolupráce v Tirane (Albánsko). Účasť: Sándor Albert
Aktivity mimo krajín EÚ

Pracovné návštevy poslancov NR SR v zahraničí:
■
5. marca 2005 – medziparlamentná konferencia v New Yorku (USA).
Účasť: Mária Demeterová
■
19. – 22. apríla 2005 – sympózium Svetovej obchodnej organizácie v Ženeve (Švajčiarsko).
Účasť: Vladimír Horák, Igor Šulaj
■
29. mája – 3. júna 2005 – pracovná návšteva v New Yorku (USA) v rámci kampane SR za voľbu nestáleho člena do
BR OSN.
Účasť: Robert Kaliňák, Pavol Paška
■
15. – 17. júna 2005 – pracovná návšteva Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou, Bieloruskom, Moldavskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom, Kazachstanom, Kirgizskom, Tadžickom, Turkménskom a Uzbekistanom v Moskve (Ruská federácia).
Účasť: Milan Cagala, Peter Biroš, Gábor Gál, Jozef Ševc, Ľubomír Vážny
■
18. – 19. októbra 2005 – konferencia o legislatívnych aspektoch boja proti terorizmu v Moskve (Ruská federácia).
Účasť: Dagmar Bollová, Jozef Šimko

3.

A K T I V I T Y N Á R O D N E J R A D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y V O V Z ŤA H U K V E R E J N O S T I

3.1.

Médiá v Národnej rade Slovenskej republiky

Účasť médií v NR SR má nielen informatívne poslanie, ale plní funkciu verejnej kontroly zákonodarnej moci a je formou kontroly
participatívnej demokracie.
3.1.1. Akreditácie
Ku koncu roka 2005 malo v parlamente trvalú akreditáciu 652 novinárov zo 6 spravodajských agentúr, 25 redakcií rozhlasu a
televízie, 35 redakcií tlače a 10 ďalších inštitúcií, vydavateľstiev a profesijných združení. Počas roka vrátilo preukaz s trvalou akreditáciou 87 novinárov najmä z dôvodu zániku periodika.
3.1.2. Tlačové stredisko
Akreditovaní redaktori pôsobili v tlačovom stredisku, kde disponovali 22 pracovnými miestami a 9 telefónnymi linkami. V stredisku, ktoré Kancelária NR SR vybavila 4 počítačmi s tlačiarňou, mohli novinári sledovať dianie v rokovacej sále aj na televíznej
obrazovke. Tlačové a informačné oddelenie distribuovalo do tlačového strediska pre spravodajcov a reportérov všetky parlamentné tlače v rovnakej podobe a rozsahu, ako ich dostávali poslanci, to znamená návrhy zákonov, spoločné správy výborov,
nevynímajúc poslanecké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Na balkóne rokovacej sály mala novinárska obec trvalo rezervovaných 14 stolíkov s 26 miestami na sedenie aj s možnosťou zaznamenávania zvukových nahrávok z jednotlivých plenárnych
zasadnutí.
3 . 1 . 3 . S p ravo d a j s ké a g e nt ú r y, e l e k t ro n i c ké a t l a če n é m é d i á
V Národnej rade SR pracovalo v roku 2005 vyše 70 zástupcov dvoch domácich spravodajských agentúr (TASR a SITA) a 14
zástupcov zo štyroch zahraničných spravodajských agentúr (Agence France Presse, Central-European News Agency, ČTK, Reuters). Okrem nich bolo ďalej akreditovaných 11 rozhlasových staníc a 12 televíznych staníc, všetky denníky s celoslovenskou
pôsobnosťou a tiež väčšina domácich mienkotvorných médií s týždennou a mesačnou periodicitou. V Národnej rade SR boli
akreditované aj zahraničné médiá, a to české (Česká televízia, TV Nova, Právo), maďarské (Kossuth radio, Duna TV, TV 2 Budapešť)
a nemecké (štúdio Nemeckého rozhlasu, štúdio televízie ARD).
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3.2.

Verejnosť v Náro dnej rade Slovenskej republiky

Otvorenie parlamentu verejnosti bola myšlienka, ktorej realizáciu považoval predseda NR SR Pavol Hrušovský za jednu z kľúčových úloh parlamentu v III. volebnom období.
3.2.1. Prehliadky
V rámci programu Otvorený parlament zamestnanci infocentra zabezpečili prehliadku budovy Národnej rady s odborným
výkladom pre 12 345 návštevníkov zo Slovenska aj zahraničia, pomohli zrealizovať 15 výstav a zabezpečiť viacero informačno-vzdelávacích akcií. V roku 2005 úspešne pokračovala služba pravidelných prehliadok pre jednotlivcov, v rámci ktorej môže
ktorýkoľvek občan absolvovať prehliadku budovy so sprievodcom každý pracovný deň o 14.00 hodine. Návštevníci parlamentu
využili túto príležitosť 38-krát. Individuálni návštevníci využívali aj právo sledovať verejné rokovanie parlamentu z balkóna rokovacej sály, alebo sa zúčastniť rokovaní výborov. Záujem o prehliadku parlamentu bol najmä zo strany študentov a žiakov, pričom
najväčší úspech mali osobné stretnutia s poslancami, ktorých bolo v roku 2005 až 157.
Návštevníci NR SR v roku 2005
Štruktúra

Počet

Podiel v %

Gymnáziá a stredné školy

4 492

36,4 %

Vysoké školy

1 076

8,7 %

Základné školy

4 421

35,8 %

Iné organizácie a združenia

1 195

9,7 %

Zahraniční návštevníci

1 161

9,4 %

12 345

100,0 %

Spolu
3.2.2. Výstavy a ďalšie podujatia

Od januára 2005 oddelenie komunikácie s verejnosťou organizovalo v priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu
výstavy, ktoré prispievali k propagácii Národnej rady Slovenskej republiky. Vystavovateľmi 15 expozícií boli predovšetkým charitatívne, mimovládne, neziskové, dobrovoľné organizácie a občianske združenia.
Okrem výstav sa oddelenie podieľalo na projekte Výboru pre rozvoj športu Rady Európy, keď zabezpečilo diskusné fórum mladých ľudí s bývalými a súčasnými vrcholovými športovcami na tému Športom proti drogám. Podieľalo sa aj na celoslovenskej
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prehliadke úspešného projektu Občianskeho združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Spoluorganizovalo Detskú univerzitu Komenského v Národnej rade SR, v rámci projektu FACE diskusiu mladých Európanov z 11 krajín s poslancami NR SR. Oddelenie sa podieľalo aj na príprave zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu (MEP) Slovensko 2005 za účasti poslancov
NR SR a študentov stredných škôl, ktorí zastupovali všetky členské krajiny Európskej únie. Pre stážistov pôsobiacich v Kancelárii
NR SR pripravilo cyklus stretnutí s podpredsedami NR SR, vytvorilo podmienky na diskusiu medzi stredoškolákmi a odborníkmi
o spoločenských a politických otázkach. Okrem toho zorganizovalo vo svojich priestoroch ďalších 10 stretnutí a prednášok na
témy súvisiace s prácou parlamentu a jeho kancelárie.
3.2.3. Žiadosti o informácie
Oddelenie komunikácie s verejnosťou ročne vybaví okolo 6 000 žiadostí o informácie. V roku 2005 bolo podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám podaných 571 žiadostí. Verejnosť mala záujem predovšetkým o návrhy zákonov alebo ich noviel,
o dôvodové správy alebo texty medzinárodných zmlúv a o termíny nadobúdania účinnosti zákonov. Všetky žiadosti boli vybavené v zákonnej lehote. V troch prípadoch bolo vydané rozhodnutie o nesprístupnení informácií v súlade s ustanovením § 11
ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak jej bola odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na
výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so sprístupnením informácie nesúhlasí.
3.3.

Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky

Národnej rade SR, jej výborom, funkcionárom a Kancelárii NR SR bolo doručených v roku 2005 celkovo 9 petícií a 250 sťažností
a iných podnetov občanov, ktoré sú evidované v ústrednej evidencii petícií a sťažností na odbore pre petície, sťažnosti a právne
služby Kancelárie NR SR.
3.3.1. Petície
V doručených petíciách občania požadovali bezplatnú zdravotnú starostlivosť v prípade platiacich poistencov zdravotných
poisťovní, možnosť platiť daň z nehnuteľnosti susednej obci, a nie obci, na ktorej katastrálnom území sa nachádza ich bydlisko, odstránenie diskriminácie časti poberateľov dôchodkov novelizáciou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
zlepšenie sociálneho postavenia sestier a pôrodných asistentiek, zachovanie existencie a funkcie Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave-Podunajských Biskupiciach a neschválenie vládneho návrhu zákona, ktorým sa
mal novelizovať zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a odstránenie diskriminácie policajtov
voči profesionálnym vojakom v odmeňovaní. Občania petíciami tiež protestovali proti listu ministra školstva SR v súvislosti
s opakovanými externými maturitnými skúškami, proti variantom výstavby náhradnej cesty v Spišskom Podhradí, ako i proti
údajnému prevádzkovaniu erotického salónu v Novej Lesnej.
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3.3.2. Sťažnosti a iné podnety
Sťažnosti a podnety občanov sa týkali viacerých oblastí. V sociálnej oblasti občania vyjadrovali najmä nesúhlas s výškou priznaných starobných a invalidných dôchodkov, výškou sociálnych príspevkov a príspevkov v nezamestnanosti. Sťažovali sa aj na
zvyšovanie životných nákladov a ťažkú sociálnu situáciu najmä dôchodcov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
V oblasti zdravotníctva občania vyjadrovali nesúhlas s úrovňou zdravotníckych služieb, s úpravou platieb za predpisované lieky
a ďalšie poplatky a vyjadrovali aj obavy nad dostupnosťou zdravotnej starostlivosti.
V oblasti súdnictva, prokuratúry a polície občania poukazovali na prieťahy v súdnych konaniach, vyjadrovali nesúhlas s rozhodnutiami súdov alebo s konaním konkrétnych sudcov. Kritizovali postup orgánov polície pri vyšetrovaní trestných oznámení, v
niekoľkých prípadoch doručili samotné trestné oznámenia priamo Kancelárii NR SR. Významná časť podnetov občanov sa týkala
oblasti uplatňovania základných práv a slobôd, prípadne ich možného porušovania zo strany orgánov verejnej správy. Niekoľko
občanov poukazovalo na údajné nevyhovujúce podmienky v ústavoch pre výkon väzby a ústavoch pre výkon trestu odňatia
slobody, ako i súvisiace nevhodné správanie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Veritelia zbankrotovaných nebankových subjektov sa v podnetoch domáhali odškodnenia od vlády SR a NR SR. Niektorí občania
vyjadrovali svojimi podnetmi výhrady voči politike štátu v oblasti daní a príslušných rozhodnutí daňových úradov a orgánov
samosprávy. Časť sťažností smerovala k činnosti samosprávy, kde občania poukazovali na nedostatočnú a nekvalitnú prácu
niektorých starostov a primátorov, na nedostatky v hospodárení s majetkom obcí a miest a vyjadrovali svoju nespokojnosť
s rozhodnutiami samosprávnych orgánov v oblasti miestnych poplatkov a stavebných konaní. Sťažnosti sa týkali aj problematiky bývania, najmä nesprávneho postupu vyúčtovania nákladov za služby a užívanie bytov zo strany správcovských spoločností.
Občania vyjadrovali nesúhlas s rušením jednotlivých škôl a poddimenzovaním normatívov na niektoré typy školských zariadení.
Viacero občanov vyjadrilo svoju nespokojnosť so zamietavými rozhodnutiami v správnych konaniach o priznaní finančných
príspevkov ako odškodnenia za krivdy spáchané bývalým totalitným režimom.
V súhrne bolo 53 sťažností postúpených na ďalšie prešetrenie príslušným orgánom a inštitúciám. Spolu 43 podnetov a sťažností
bolo postúpených na vedomie alebo ďalšie riešenie niektorému z výborov NR SR podľa nasledujúcej tabuľky (4 podnety boli
postúpené súčasne dvom výborom):
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Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

40,0 %

Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie

18,5 %

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

11,5 %

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo

9,0 %

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

7,0 %

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

7,0 %

Ostatné

7,0 %

3.4.

Internetová stránka Národnej rady Slovenskej republiky

V roku 2005 výrazne vzrástol záujem najmä o priame internetové vysielanie z rokovaní NR SR a o prístup do internetového
videoarchívu. Preto Kancelária NR SR zvýšila kapacitu pripojenia do internetu a zvýšila počet užívateľov, ktorí môžu súčasne
sledovať rokovanie NR SR prostredníctvom internetu, zo 100 na 200. Zvýšený záujem súvisí pravdepodobne aj s tým, že v roku
2005 sa výrazne rozšírila aj Česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica, ktorá obsahuje archív parlamentných dokumentov
v elektronickej podobe z parlamentov existujúcich na území Slovenska a Česka od roku 1848. V roku 2005 pribudli okrem iného
aj záznamy schôdzí Slovenskej národnej rady z rokov 1960 – 1968, záznamy Českého zemského snemu z rokov 1867 – 1869 a
1878 – 1881, ale aj ďalšie dokumenty SNR z rokov 1992 – 1994 (dokumenty výborov) a Národnej rady SR z rokov 1997 – 2002
(parlamentné tlače, návrhy zákonov, pozvánky).

4.

ORGANIZAČNÝ ROZVOJ K ANCELÁRIE NÁRODNE J R ADY SLOVENSKE J REPUBLIKY

4.1.

Postavenie, pôsobnosť a organizačné zmeny v Kancelárii N á r o d n e j ra d y
Slovenskej republiky

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je štátna rozpočtová organizácia zriadená na základe zákona 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 Slovenskej republiky, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií a tiež pri zabezpečovaní parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby. Kancelária plní aj ďalšie
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. Kancelária plní úlohy aj v oblasti spravovania pracovnoprávnych
a obdobných vzťahov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, poslancov Európskeho parlamentu zvolených na území Slovenskej republiky, štátnych zamestnancov a zamestnancov, ktorí v kancelárii vykonávajú práce vo verejnom záujme.
V roku 2005 mala Kancelária NR SR v rámci systemizácie schválených 170 štátnozamestnaneckých miest a 339 miest na výkon
prác vo verejnom záujme. V porovnaní s rokom 2004 to bolo viac o 5 miest, z toho 4 štátnozamestnanecké miesta a 1 miesto
na výkon prác vo verejnom záujme. Dôvodom zvýšenia počtu pracovných miest bola najmä potreba zabezpečenia nových
úloh kancelárie vyplývajúcich pre Národnú radu Slovenskej republiky z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. S týmto
cieľom bol vytvorený referát medzinárodnej spolupráce s inštitúciami Európskej únie a parlamentmi, v rámci ktorého pôsobí aj
Kancelária osobitného stáleho zástupcu Národnej rady SR pri Európskom parlamente a iných inštitúciách Európskej únie so sídlom v Bruseli. Jej úlohou je predovšetkým zabezpečovať výmenu informácií o činnosti Európskeho parlamentu a iných inštitúcií Európskej únie v oblasti tvorby európskej legislatívy pre Národnú radu SR, sledovať legislatívny postup pri príprave a prerokúvaní legislatívnych návrhov v Európskom parlamente alebo v iných inštitúciách EÚ a analyzovať výsledky týchto rozhodovacích
procesov vo vzťahu k Národnej rade SR. Úlohou kancelárie je úzko spolupracovať so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri
EÚ pri zabezpečovaní záujmov Slovenskej republiky v Európskej únii. Početne bol posilnený aj odbor pre európske záležitosti,
ktorý súčasne plní aj funkciu sekretariátu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.

4.2.

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako služobný úrad
s osobitným postavením

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky patrí medzi služobné úrady uvedené v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom až štvrtom
bode, v siedmom bode a ôsmom bode zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, ktoré majú osobitné postavenie. Má kompeten-
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ciu prijímať vlastné služobné predpisy upravujúce výkon štátnej služby v kancelárii, najmä pri určovaní odborov štátnej služby
vykonávaných v kancelárii, pri výbere štátnych zamestnancov, ich služobnom hodnotení a pri vzdelávaní.
V priebehu roka 2005 kancelária realizovala celkovo 14 výberových konaní na neobsadené miesta v štátnej službe. Vzdelávanie
zamestnancov sa orientovalo najmä na jazykovú prípravu a prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov a zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme formou kurzov, seminárov a konferencií.
4.3.

Aktivity Kancelárie N á r o d n e j ra d y S l o ve n s ke j r e p u b l i k y podporujúce
kvalitu práce poslancov

Kancelária svojimi odbornými službami prispieva ku kvalite práce poslancov tým, že im poskytuje podporu a spoluprácu hlavne
pri plnení legistlatívnych a kontrolných úloh. Odborné služby pre všetkých poslancov poskytujú predovšetkým odbor pre legislatívu a aproximáciu práva a odbor parlamentný inštitút.
4.3.1. Odbor legislatívy a aproximácie práva
Odbor legislatívy a aproximácie práva v roku 2005 prispieval k zlepšeniu kvality práce poslancov hlavne tým, že posudzoval všetky návrhy zákonov (v celkovom počte 262) predložených do Národnej rady Slovenskej republiky z hľadiska plnenia náležitostí
stanovených zákonom č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR. Následne ku všetkým návrhom zákonov,
ktoré postúpili do druhého čítania, odbor vypracoval stanovisko obsahujúce najmä posúdenie ich súladu s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými zákonmi, ich vyváženosti s celým právnym poriadkom, ich zlučiteľnosti s právom EÚ a ich súladu s
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tieto stanoviská mali k dispozícii všetci poslanci a výbory
NR SR. Ďalej poskytoval odbornú pomoc poslancom pri vypracúvaní konkrétnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
k predloženým návrhom zákonov z hľadiska požiadaviek, ktoré legislatívne pravidlá tvorby zákonov kladú na zákon. V prípade potreby poskytoval aj odbornú pomoc poslancom, ktorá sa týkala dodržiavania procedurálneho postupu pri prerokovaní
návrhov zákonov v druhom a treťom čítaní. V priebehu roka 2005 odbor spracoval okolo 200 odborných stanovísk k návrhom
zákonov predložených do Národnej rady SR.
Významnou činnosťou odboru v roku 2005 bola spolupráca pri tvorbe poslaneckého návrhu novely Ústavy Slovenskej republiky,
návrhu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a novely zákona o rokovacom
poriadku Národnej rady SR. Odbor sa v značnej miere podieľal na dopracúvaní návrhov reformných zákonov z oblasti sociálnych
vecí, zdravotníctva, verejných financií, fiškálnej decentralizácie a pri rekodifikácii trestných kódexov a zákona o rodine.
Pre konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, v ktorých je Národná rada SR účastníkom konania, odbor pripravil 25
návrhov stanovísk o súlade zákonov s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republi-
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ka viazaná (napr. k zdravotníckym zákonom, k zákonu o konkurze a vyrovnaní, k zákonu o voľbách do orgánov samosprávy obcí,
k antidiskriminačnému zákonu, k neratifikácii Zmluvy o Ústave pre Európu referendom, k zákonu o sudcoch a prísediacich, k
zákonu o usporiadaní vlastníctva k pozemkom).
Okrem toho vypracoval pre potreby funkcionárov Národnej rady SR viaceré odborné podklady k aktuálnym ústavnoprávnym
problémom (napr. postup prerokúvania návrhu zákona o štátnom rozpočte, nastupovanie náhradníka za poslanca, k otázke
kontrolnej právomoci Národnej rady SR podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním, k aplikácii ústavného zákona o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, k zvýšeniu platovej tarify podľa zákona o štátnej službe).
Zároveň sa odbor podieľal na príprave koncepčných materiálov, ako napríklad Ústavnoprávne aspekty postupu pri vyslovení
súhlasu so Zmluvou o Ústave pre Európu, Úlohy Národnej rady SR vyplývajúce zo Zmluvy o Ústave pre Európu a ich zabezpečenie Kanceláriou Národnej rady SR.
Odbor podľa požiadaviek jednotlivých výborov spracoval niekoľko odborných stanovísk k právnym problémom súvisiacim s ich
vecnou pôsobnosťou (napr. o registrácii odrôd rastlín, o vinárstve, o štátnej službe).
Počas roka 2005 zamestnanci odboru v čase konania schôdzí Národnej rady SR zabezpečovali konzultačnú službu so zameraním na odborné poradenstvo k prerokúvaným bodom programu a priebehu schôdze.
4.3.2. Odbor parlamentný inštitút
Odbor parlamentný inštitút poskytoval predsedovi a podpredsedom Národnej rady SR, výborom, zahraničným delegáciám a
poslancom v roku 2005 odborné analytické, koncepčné a informačné služby v troch oddeleniach a na viacerých pracoviskách.
Oddelenie analýz a parlamentného výskumu sa venovalo viacerým oblastiam, ktoré prispievali k zvýšeniu kvality práce
poslancov. K dôležitým novým úlohám patrilo sledovanie právne záväzných a iných aktov Európskej únie a spracúvanie materiálov týkajúcich sa jednotlivých politík Spoločenstva. Oddelenie pripravilo 11 samostatných materiálov sledujúcich právne
záväzné akty ES/EÚ – návrhy Európskej komisie prerokúvané v pracovných skupinách Komisie a Rady a následne vo výbore
stálych zástupcov jednotlivých krajín pri EÚ.
Zamestnanci oddelenia okrem toho spracúvali pre poslancov a výbory analýzy, koncepčné materiály, medzinárodné porovnania a sociálno-ekonomické rozbory a poskytovali odborné konzultácie. V roku 2005 bolo spracovaných 242 požiadaviek formulovaných predsedom a podpredsedami NR SR, zahraničnými delegáciami a partnerskými parlamentmi, 11 pravidelných mesačných správ k záležitostiam EÚ a 32 súhrnných informačných materiálov k návrhom zákonov. Osobitne na požiadanie predsedu,
podpredsedov a poslancov NR SR bolo spracovaných 65 medzinárodných porovnaní a analýz týkajúcich sa tém súvisiacich s
rokovaním parlamentu alebo s parlamentnou problematikou.
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Pre predsedu NR SR boli spracované napr. podklady na 5. konferenciu predsedov parlamentov Euro-stredomorského regiónu,
ktoré sa týkali Barcelonskej deklarácie a bezpečnosti a stability v regióne, materiály na 2. konferenciu predsedov parlamentov v
Moskve na tému boja proti terorizmu. Oddelenie spracovalo podklady pre predsedu Parlamentného zhromaždenia Stredoeurópskej iniciatívy na zasadanie v Bratislave týkajúce sa sociálnych modelov v podmienkach členských štátov SEI a úlohy národných parlamentov v komunikácii s verejnosťou o agende Európskej únie. Príspevok na výročnú konferenciu parlamentného
zhromaždenia NATO bol zameraný na otázky transformácie PZ NATO – politické a vojenské výzvy a iné.
Viaceré požiadavky predsedov výborov a poslancov NR SR sa týkali zložitého financovania z prostriedkov EÚ, napr. regionálna
politika v budúcom plánovacom období na r. 2007 – 2013, analýza čerpania finančných prostriedkov na školstvo z eurofondov.
Spracované boli podklady pre medziparlamentné stretnutie rozpočtového výboru EP s výbormi národných parlamentov, ktoré
sa týkali celkového rozpočtového rámca EÚ, vlastných zdrojov, priorít EÚ na rok 2006, smernice EÚ na dotácie na biopalivá a
pod.
Viacero požiadaviek poslancov sa týkalo spracovania analýz z oblasti ekonomickej a sociálnej situácie, ako napr. aktuálna situácia a právne postavenie bezdomovcov v SR, medzinárodné porovnanie systému sociálnej ochrany detí, analýza inflácie v rokoch
1993 – 2004, výdavky na zdravotníctvo v rokoch 2000 – 2005, ale aj iné, napr. systém parlamentnej kontroly tajných služieb vo
vybraných krajinách, vzťah europoslancov k národným parlamentom, systém vzdelávania vo Fínsku a pod. Ďalej bolo spracovaných 32 súhrnných informačných materiálov súvisiacich s návrhmi zákonov, ktoré boli zaradené na rokovanie jednotlivých schôdzí NR SR. Zamestnanci oddelenia sledovali vo výboroch prerokúvanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2006
– 2008 a zákona o štátnom rozpočte na rok 2006, spracúvali spoločnú správu, poskytovali poslancom a spoločnému spravodajcovi odbornú pomoc pri prerokúvaní na schôdzi NR SR a kontrolovali správnosť zapracovania pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov až po kontrolu celkového vyhotovenia zákona – číselných údajov v Zbierke zákonov.
Okrem pravidelnej mesačnej informácie o prijímanej legislatíve ES/EÚ boli každý mesiac vydávané informácie o ekonomickej
a sociálnej situácii v SR, ktoré využívali výbory hlavne na zahraničných cestách a v poslaneckej práci v teréne. Zamestnanci
oddelenia analýz a parlamentného výskumu spracovali viaceré podklady na vystúpenia poslancov na zahraničných odborných
podujatiach.
Pre kvalitu práce poslancov bolo významné zapojenie oddelenia analýz do siete analytických pracovísk európskych parlamentov prostredníctvom Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD). Uvedenou spoluprácou Kancelária
Národnej rady získavala rýchle a aktuálne informácie o spôsoboch riešenia problémov v partnerských parlamentoch. Prínosom
bola možnosť využívať informačné databázy centra, čo si vyžadovalo zo strany oddelenia recipročnú spoluprácu a spracovanie
odpovedí na rad otázok kladených zahraničnými parlamentmi. V roku 2005 bolo spracovaných 121 požiadaviek ECPRD (na
porovnanie: v roku 2004 ich bolo 96 a v roku 2003 iba 39).
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Odbor naďalej zabezpečoval aj pokračovanie programu stáží v Národnej rade SR. Zo 102 prihlásených bolo na základe náročných kritérií vybraných 39 študentov rôznych fakúlt vysokých škôl, ktorí pôsobili vo výboroch Národnej rady SR a na pracoviskách Kancelárie NR SR. V máji bol ukončený 7. ročník programu a v októbri sa začal úvodným školením 8. ročník. Program stáží
si získal značnú prestíž a je oň naďalej veľký záujem zo strany študentov.
Oddelenie parlamentnej knižnice podporovalo prácu poslancov tým, že v 3 študovniach sprístupňovalo profilové informačné zdroje a knižničné fondy. Knižničný fond, ktorý bol k dispozícii poslancom v počte 45 000 knižničných jednotiek, obsahoval
monografie, domáce a zahraničné denníky a týždenníky, odborné periodiká, databázy na nosičoch CD-ROM a ďalšie informačné materiály. V študovni dokumentov Európskej únie a práva bola k dispozícii špeciálna zbierka právnickej literatúry, dokumenty
EÚ, kompletná zbierka zákonov a súbor záznamov z rokovaní zákonodarných orgánov od roku 1918. Parlamentné dokumenty
sú od roku 2004 sprístupnené na internete a intranete v tzv. digitálnej knižnici. Ide o spoločnú Česko-slovenskú digitálnu knižnicu, archív parlamentných dokumentov, v ktorej sa nachádzajú dokumenty od roku 1848 po súčasnosť . Pomoc pri vyhľadávaní
od roku 2004 poskytuje aj zavedenie indexovania knižničných prírastkov a medzinárodných zmlúv schválených v Národnej
rade SR deskriptormi tezauru EUROVOC, multilingválneho slovníka vyvinutého a používaného na vyhľadávanie dokumentov v
krajinách EÚ.
Ku kvalite práce poslancov prispievalo aj spracúvanie tematicky zameraných rešerší a rešerší typu SDI. V roku 2005 bol počet
knižničných výpožičiek spolu 36 030, spracovaných bolo 91 bibliografií, rešerší a informačných materiálov. Na požiadanie bolo
poskytnutých 13 500 faktografických informácií. Počet knižničných prírastkov bol 4 057. Knižnica získavala na požiadanie poslancov informačné materiály aj z iných knižníc a informačných stredísk na Slovensku a zo zahraničných parlamentných knižníc
a informačných inštitúcií, najmä z krajín EÚ. Novinky a aktivity sa zverejňujú na webovej stránke Parlamentnej knižnice vrátane
on-line katalógu, prírastkov kníh, zoznamu periodík, plných textov tematických rešerší a knižničných projektov.
Oddelenie parlamentného archívu podporovalo prácu poslancov, ich asistentov, poslaneckých klubov i všetkých organizačných zložiek kancelárie poskytovaním materiálov prevzatých zo všetkých útvarov Národnej rady SR a Kancelárie Národnej rady
SR. Najžiadanejšie sú dôvodové správy k pôvodným návrhom zákonov, ale aj celé znenia zákonov prerokovaných na schôdzach
Národnej rady SR v rokoch 1990 – 2004. V roku 2005 bolo prijatých a vybavených 178 žiadostí o vydanie materiálov v písomnej
podobe, čo predstavuje 6 251 strán vo formáte A4.
Parlamentný archív orientoval svoje pracovné aktivity aj na moderné metódy práce s elektronickými dokumentmi. Zúčastňoval
sa na dvoch projektoch:
Od roku 2002 začal spolupracovať s Parlamentnou knižnicou na budovaní spoločnej Česko-slovenskej digitálnej knižnice. Zo
svojich fondov poskytoval na digitalizáciu materiály zo schôdzí Národnej rady SR a rokovaní výborov. V roku 2005 bolo poskytnutých na digitalizáciu 20 bežných metrov papierových dokumentov zo schôdzí Národnej rady SR z rokov 1997 – 1999, ktoré
sú už k dispozícii na webovej stránke.
Druhou oblasťou bolo budovanie elektronickej evidencie záznamov, kde má archív od roku 2004 metodicko-kontrolnú zodpo-
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vednosť za správnu aplikáciu na všetkých organizačných útvaroch Kancelárie NR SR.
Odbor parlamentný inštitút okrem už uvedených pracovných aktivít prispievajúcich k zvýšeniu kvality a komfortu práce poslancov poskytoval na požiadanie informácie o parlamentnom systéme a o Národnej rade SR renomovaným zahraničným univerzitám a prezentoval prácu parlamentu a jeho kancelárie aj 10 zahraničným študijným skupinám.
4.4.

Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky

V kancelárii pôsobí ako zástupca zamestnancov odborová organizácia. Vzájomné vzťahy medzi kanceláriou a zamestnancami
sa riešia prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. V roku 2005 bol v Kancelárii Národnej rady SR 37,5-hodinový pracovný
týždeň a 35-hodinový pracovný týždeň na pracoviskách s nepretržitým režimom práce.
Zamestnanci majú tiež možnosť využívať účelové zariadenia Kancelárie Národnej rady SR a v roku 2005 túto možnosť využilo
651 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
V záujme upevňovania vzťahov medzi zamestnancami a zlepšovania pracovnej klímy kancelária spolu s odborovou organizáciou pravidelne ročne organizujú tematickošportový deň, ktorého náplňou je športová súťaž o Putovný pohár vedúceho Kancelárie NR SR. V roku 2005 sa uskutočnil VIII. ročník a súťaže sa aktívne zúčastnilo takmer 100 zamestnancov kancelárie.
4.5.

Účelové zariadenia Národnej rady Slovenskej republiky a služby
poskytované poslancom

Kancelária NR SR spravovala v roku 2005 štyri účelové zariadenia:
ÚZ Tatranská Javorina zabezpečovalo pobyt pre najvyšších štátnych predstaviteľov iných štátov počas návštevy na Slovensku.
Využívalo sa aj na pracovné rokovania najvyšších ústavných činiteľov SR s predstaviteľmi Európskej únie a Severoatlantickej
aliancie.
ÚZ Častá-Papiernička poskytovalo služby na rokovanie poslaneckým klubom NR SR, parlamentným stranám a hnutiam. V rámci
akcií cestovného ruchu sa v ňom uskutočnili rôzne medzinárodné kongresy a konferencie. Pravidelne sa organizovali akcie
rôznych charitatívnych a humanitárnych organizácií.
ÚZ Tatranská Lomnica poskytovalo najmä ubytovacie služby počas výjazdových rokovaní jednotlivých výborov NR SR a pracovných ciest zamestnancov kancelárie.
ÚZ Stupy poskytovalo ubytovacie služby zamestnancom kancelárie počas rekreačných a víkendových pobytov.
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5.
FINANČNÉ HOSPODÁRENIE NÁRODNE J RADY SLOVENSKE J REPUBLIKY
Kancelária Národnej rady SR v roku 2005 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady SR č. 350/1996
Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov. Kancelária Národnej rady SR plnila úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a zriadila Kanceláriu osobitného stáleho zástupcu Národnej rady SR pri EP
a iných inštitúciách EÚ v Bruseli.
Kancelária Národnej rady SR venovala v rámci rozpočtového hospodárenia pozornosť hlavne zabezpečeniu stretnutia prezidentov Ruskej federácie a USA a ich bilaterálnych rokovaní s najvyššími predstaviteľmi SR na Bratislavskom hrade 23. až 25. februára
2005. Na túto akciu boli pre Kanceláriu Národnej rady SR účelovo vyčlenené finančné prostriedky v objeme 11 mil. Sk. V oblasti
kapitálových výdavkov Kancelária Národnej rady SR zabezpečovala najmä práce na rekonštrukcii budovy na Župnom námestí,
ktorej predpokladaný termín ukončenia je v máji 2006.
V ďalšej činnosti sa zamerala na plnenie programov, cieľov a ukazovateľov v rámci programového rozpočtovania. Kancelária
Národnej rady SR plnila úlohy súvisiace s prevádzkou a ochranou budov, účelových zariadení, správou a evidenciou majetku.
V roku 2005 vynaložila Kancelária Národnej rady SR na zabezpečenie rozpočtového programu Zákonodarná a kontrolná činnosť
parlamentu finančné prostriedky v objeme 733 983-tis. Sk.
5.1.

Rozpočtové príjmy

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 boli rozpočtové príjmy pre kapitolu Kancelária Národnej rady
SR určené vo výške 20 450-tis. Sk. K 31. decembru 2005 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 30 083-tis. Sk, t. j. 147,1 %
schváleného rozpočtu.
5.2.

Rozpočtové výdavky

Rozpočet výdavkov na rok 2005 rozpočtovej kapitoly (v kapitole boli určené prostriedky pre Národnú radu SR aj pre Kanceláriu
Národnej rady SR) bol schválený na program Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu vo výške 744 615-tis. Sk. Desiatimi
rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR bol upravený na 743 740-tis. Sk, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške
733 983-tis. Sk, t. j. 98,7 % upraveného rozpočtu.
Bežné výdavky na rok 2005 boli schválené vo výške 684 065-tis. Sk a upravené na 683 038-tis. Sk. Čerpanie výdavkov dosiahlo
výšku 673 944-tis. Sk, t. j. 98,7 % upraveného rozpočtu. Na celkovom čerpaní výdavkov v hodnotenom roku sa v najväčšej
miere podieľala kategória 630 – Tovary a služby, a to vo výške 42 % z celkových výdavkov. Výdavky boli použité na úhradu ces-
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Rozpočtové výdavky na rok 2005
Ukazovateľ

Bežné výdavky
01
Všeobecné verejné služby
01.1.1 Výdavky verejnej správy
01.1.1. Kancelária NR SR
1
01.1.1. Kancelária NR SR – poslanci
5
01.1.3 Zahraničná oblasť
Kapitálové výdavky
01
Všeobecné verejné služby
01.1.1 Výdavky verejnej správy
01.1.1. Kancelária NR SR
1
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08.2.0 Kultúrne služby
08.2.0. Pamiatková starostlivosť
7

Výdavky spolu

v tis. Sk

Rozpočet

Čerpanie

Plnenie

Index

schválený

upravený

k 31. 12. 2005

rozpčtu v %

2005/2004

684 065

683 038

673 944

98,7

104,96

684 065
682 349
340 644

683 038
681 322
344 697

673 944
672 530
337 346

98,7
98,7
97,9

104,96
105,00
96,59

341 705

336 625

335 184

99,6

115,08

1 716
60 550
46 508
46 508
46 508

1 716
60 702
38 404
38 404
38 404

1 414
60 039
37 762
37 762
37 762

82,4
98,9
98,3
98,3
98,3

88,04
42,36
30,80
30,80
30,80

14 042
14 042
14 042

22 298
22 298
22 298

22 277
22 277
22 277

99,9
99,9
99,9

116,35
116,35
116,35

744 615

743 740

733 983

98,7

93,64

tovného, energií, materiálu, dopravného, na údržbu, nájomné a služby. Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania a 620 – Poistné a príspevok do poisťovní predstavovali 57-percentný podiel na čerpaní výdavkov. Kategória
640 – Bežné transfery predstavuje príspevky za členstvo Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách, výdavky dispozičného fondu, plat po skončení výkonu funkcie, odstupné, odchodné a nemocenské dávky zamestnancom dosiahla 1,0 %
z celkových výdavkov.
Kapitálové výdavky na rok 2005 boli schválené vo výške 60 550 -tis. Sk a upravené na 60 702-tis. Sk. Kapitálové výdavky dosiahli
výšku 60 039-tis. Sk a boli čerpané vo výške 98,9 % upraveného rozpočtu. Použité boli predovšetkým na zabezpečenie rekonštrukcií stavieb a realizáciu stavebných úprav, čo predstavuje z celkových vykazovaných výdavkov 84,9 % a s tým súvisiacu
projektovú dokumentáciu 1,1 % výdavkov. Finančné prostriedky vo výške 14,0 % boli použité na nákup prevádzkových strojov
a prístrojov (5,6 %), pozemkov (3,3 %), softvéru (4,5 %) a dopravných prostriedkov (0,6 %).
Stavby a stavebné práce – kapitálové výdavky boli použité predovšetkým na pokračovanie v rekonštrukčných prácach v budove na Župnom námestí, na stavebné úpravy protipožiarnej ochrany v budove Národnej rady SR na Námestí A. Dubčeka a na
financovanie stavieb v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad. Pamiatková starostlivosť súvisela so zabezpečením
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rekonštrukcie podzemných priestorov pod Leopoldovým nádvorím, priestorov Bistra v objekte na Západnej terase, kanalizácie na spodnej Východnej terase, telefónnej ústredne ALCATEL a so stavebnými úpravami v budove na Severných hradbách,
v objekte pri Mikulášskej bráne a na rekonštrukčné práce v účelových zariadeniach.
Kapitálové výdavky boli použité aj na financovanie stavieb v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského hradu, medzi ktoré patrili príprava priestorov na summit Bush – Putin. Okrem toho investičná činnosť bola zameraná na financovanie
podporných činností, zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov (napr. rekonštrukcia výťahu v účelovom zariadení na
prepravu chlóru), odstránenie havarijných stavov budov v správe Kancelárie Národnej rady SR, ako aj odstránenie zatekania v
ubytovacom zariadení, spevnenie statiky oporných múrov, úprava priestorov pod Leopoldovým nádvorím a pod.
5.3.

Hlavné stavebné investície v roku 2005

5.3.1. Rekonštrukcia budovy Národnej rady Slovenskej republiky
na Župnom námestí – III. etapa
Rok 2005 bol druhým rokom rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky Župný dom, ktorá sa začala v roku 2004. V tomto
objekte od roku 1946 sídlila Slovenská národná rada a od roku 1992 Národná rada Slovenskej republiky. Zámerom bolo zrekonštruovanie administratívnej časti budovy vrátane východného a západného nádvoria. Zároveň s rekonštrukciou sa realizovalo aj
statické zosilnenie stropných konštrukcií, obnova historickej fasády s balkónom a tympanónom vrátane výmeny okien a dverí,
rekonštruovalo sa kúrenie, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a rozvody vzduchotechniky. Všetky tieto práce prebiehali pod
prísnym technickým a pamiatkovým dozorom v úzkej spolupráci so zástupcami Krajského pamiatkového úradu.
5.3.2. Rekonštrukcia podzemných priestorov pod Leopoldovým nádvorím
V dôsledku poškodenia hydroizolácie a skutočnosti, že celý objekt je umiestnený pod úrovňou terénu, boli značne poškodené aj
ďalšie časti objektu, čím sa ich technický stav naďalej zhoršoval. Z toho dôvodu sa pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii objektu, hlavne hydroizolácií a statiky. Zmenou účelu využitia nefunkčnej kotolne a následnou rekonštrukciou sa sústredili kapacity
technickej prevádzky budov do jedného objektu. Stavebné práce sa začali v polovici roka 2005 a ich ukončenie sa plánuje v
roku 2006.
5.3.3. Čiastková rekonštrukcia reprezentačných priestorov
Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad
Pri príležitosti usporiadania summitu USA a Ruskej federácie v Bratislave bolo potrebné zabezpečiť nevyhnutné rekonštrukčné
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práce vo vytypovaných priestoroch Bratislavského hradného paláca. Rozsah rekonštrukčných prác špecifikovali zástupcovia
Stáleho sekretariátu prípravného výboru Summitu USA a Ruskej federácie v súčinnosti s autorom projektu stavby v súlade so
zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorských právach. V rámci investičnej akcie sa architektonicky a bezpečnostne upravili reprezentačné priestory prízemia a prvého poschodia vrátane slávnostného a severného schodiska.
5 . 3 . 4 . R e k o n š t r u k c i a t e l e f ó n n e j ú s t r e d n e A L C AT E L
Častá poruchovosť, nedostupnosť náhradných dielov, nákladné a neefektívne opravy boli jedným z hlavných dôvodov rekonštrukcie starej telefónnej ústredne ALCATEL slúžiacej pre potreby Národnej rady a jej kancelárie. Rozšírením existujúcej telefónnej ústredne na Západnej terase sa vytvoril nový, modernejší, efektívnejší a spoľahlivejší systém, ktorý zabezpečuje bezporuchové spojenie a kompatibilitu všetkých pracovísk Národnej rady.
5.3.5. Bezpečnostný parlamentný informačný systém
V roku 2005 Kancelária Národnej rady zvýšila bezpečnosť parlamentného informačného systému zavedením čipových kariet,
ktoré slúžia na prihlasovanie používateľov do počítačov, zabezpečujú ich fyzickú identifikáciu a plnia aj funkciu zamestnaneckých preukazov. Použitá infraštruktúra verejných kľúčov vytvorila všetky predpoklady na budúce využívanie elektronického
podpisu pri elektronickej komunikácii poslancov Národnej rady SR a zamestnancov kancelárie.
5.4.

Zamestnanosť

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky dosiahla v roku 2005 priemerný evidenčný počet zamestnancov 630, z toho:

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2005

Poslanci NR SR a Európskeho parlamentu

164

Štátni zamestnanci

143

Zamestnanci vo verejnej službe s prevahou duševnej práce

98

Zamestnanci vo verejnej službe s prevahou fyzickej práce

225

Spolu

630
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Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za rozpočtovú kapitolu kancelárie
celkovo k 31. decembru 2005 bolo takéto:

Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy v roku 2005

Poslanci NR SR a Európskeho parlamentu
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
z toho:
- mzdy, platy
- OOV
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)
Priemerná mesačná mzda v Sk
Zamestnanci Kancelárie NR SR
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
z toho:
- mzdy, platy
- OOV
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)
Priemerná mesačná mzda v Sk

169 166-tis. Sk
103 561-tis. Sk
65 605-tis. Sk
164
52 622
138 681-tis. Sk
138 665-tis. Sk
16-tis. Sk
466
24 797

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 294 632-tis. Sk, upravený na 313 616-tis. Sk, bol v roku 2005 čerpaný vo výške 307 847-tis. Sk, t. j. 98,2 % upraveného rozpočtu.
Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 234 668-tis. Sk, upraveného na 247 532-tis. Sk, sa čerpalo 242 226-tis. Sk, t. j. 97,9 % upraveného rozpočtu. Zamestnancom kancelárie sa vyplatilo 138 665-tis. Sk na mzdy, z toho štátnym zamestnancom 60 180-tis. Sk,
zamestnancom pri výkone práce vo verejnej službe 78 485-tis. Sk. Poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 87 601-tis. Sk a
štrnástim poslancom Európskeho parlamentu 15 960-tis. Sk na poslanecké platy a funkčné príplatky.
Pri plnení úloh rozpočtu boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne, efektívne a účelne. Záväzné ukazovatele rozpočtu
na rok 2005 boli Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky dodržané a splnené.
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