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Slovo na úvod
Osmičkové roky boli pre Slovensko vždy
osudové. Historickými míľnikmi, ktoré náš národ
formovali, sa to doslova hemží. Môžem začať
Slovenským povstaním v roku 1848, ktoré vyústilo
do vyhlásenia autonómie Slovenska, vznikom
Slovenskej národnej rady. Alebo významnou
udalosťou z roku 1918, ktorá urobila za jednou etapou
dejín hrubú čiaru – pád monarchie a vznik ČeskoSlovenska. Alebo temnejšie obdobia našej minulosti
– „Mníchovská zrada“ v roku 1938, okupácia
vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968, potlačenie
sviečkovej manifestácie v ´88. Smutnú tradíciu
neporušil ani rok 2018. Začiatok toho vlaňajšieho
poznačila obrovská tragédia, vražda dvoch mladých
ľudí. Násilná smrť novinára a jeho snúbenice
nezasiahla hlboko len občanov, premietla sa aj do
politického života. Po rekonštrukcii vlády sme preto
stáli pred veľkou výzvou a hľadali sme nové cesty ako
znovu obnoviť dôveru ľudí v štát.
Národná rada sa v roku 2018 podpísala pod
množstvo dobrých zákonov, urobilo sa veľa kvalitnej
práce v zákonodarnej ako aj reprezentatívnej oblasti. S bratmi Čechmi sme si spoločne pripomenuli
100. výročie vzniku Česko-slovenskej republiky, oslávili sme 25 rokov našej samostatnosti. Vo
Francúzsku sme zasa nadviazali na 25 rokov úspešných bilaterálnych vzťahov. Oslávili sme aj
100. výročie podpisu Martinskej deklarácie, podpisu Pittsburgskej dohody. Po dlhých šiestich
rokoch sme znovuotvorili dialóg s Rakúšanmi. Na skvalitňovaní potrebného dialógu sme pracovali
tiež s partnermi z Luxemburska, Nemecka, Lotyšska, Grécka. Po Maďarsku sme v júni prebrali
predsedníctvo v parlamentnej dimenzii Vyšehradskej štvorky. Hlavná myšlienka, ktorú sa pokúšam
presadzovať aj s partnermi z V4, ale rovnako aj na každom bilaterálnom rokovaní, je potreba
otvoreného dialógu. Dialógu na všetky svetové strany. Slovensko je síce malá, no hrdá krajina.
Máme tu množstvo šikovných, inovatívnych ľudí, ktorí nás posúvajú dopredu. A práve preto je
dôležité mať otvorené dvere všade. Aby sme ten náš slovenský potenciál vedeli uplatniť na čo
najviac svetových trhoch.
Národná rada bola zároveň dejiskom vážnych diskusií. Aj keď je ideový a hodnotový konﬂikt
medzi politickými stranami prirodzenou súčasťou parlamentnej diskusie, som rád, že poslanci
opozície ako aj koalície povedali jasné „Nie“ globálnemu paktu OSN o migrácii a vypočuli tak hlas
väčšiny obyvateľstva Slovenska. Zároveň sa nám spoločne podarilo jasne odsúdiť antisemitizmus.
Proces prijímania zákonov sa zrýchlil, zefektívnil, kultúra v našom zákonodarnom pléne sa
pozdvihla. A to aj vďaka dodržiavaniu zavedeného rokovacieho poriadku, ktorý sa postupne stáva
vzorom aj pre parlamenty okolitých štátov.
Som rád, že sa nám darí naďalej približovať národnú radu občanom a pokračujeme v tradícii
Dňa otvorených dverí. Zaviedli sme aj nové tradície, tými sú napríklad šachový turnaj, rovnako aj
Vianočné trhy. Na Bratislavskom hrade sme po viac ako 200 rokoch opäť otvorili hradnú kaplnku,
ktorú sme zasvätili patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii. Všetky tieto aktivity by sa
nepodarilo zorganizovať bez pomoci a účasti mojich kolegov, poslancov naprieč politickým
spektrom. A samozrejme, ani bez často až obety všetkých zamestnancov Kancelárie Národnej rady
SR, ktorí sa podpisujú aj na každodennom chode parlamentu a patrí im moja úprimná vďaka.

11

Čaká nás náročný rok, predvolebný, plný kampane a predvolebných sľubov. No aj napriek
tomu verím, že poslanci nadviažu na dobre odvedenú prácu, poučia sa z nedostatkov, a naďalej budú
konštruktívne rokovať o zákonoch, ktoré Slovákom pomôžu a zlepšia im každodenný život.
V tomto roku nám všetkým prajem veľa síl a zodpovedných rozhodnutí!

Andrej Danko
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
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1. Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.1 Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky
Na základe výsledkov volieb do Národnej rady SR, konaných 5. marca 2016, bolo zloženie
Národnej rady SR v VII. volebnom období takéto:

SIEŤ

14

MOST – HÍD

15

SME RODINA

19

ĽSNS

21

OĽANO

49

SNS

Počet
poslancov
NR SR

SaS

Politický
subjekt

SMER – SD

Zloženie Národnej rady SR v VII. volebnom období

11

11
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V roku 2018 Národná rada SR pracovala a rokovala pod vedením predsedu Národnej rady SR
Andreja Danka a podpredsedov Národnej rady SR Bélu Bugára, Martina Glváča, Andreja
Hrnčiara a Lucie Ďuriš Nicholsonovej.
Zmeny v poslaneckom zbore v roku 2018:
ź Poslankyňa Erika Jurinová sa 5. januára 2018 vzdala mandátu poslankyne Národnej rady

SR z dôvodu jej zvolenia za predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja, na zaniknutý
mandát nastúpila 17. januára 2018 náhradníčka Elena Červeňáková (OĽANO), ktorá sľub
poslankyne zložila 30. januára 2018 na 26. schôdzi Národnej rady SR.
ź Poslanec Jozef Viskupič sa 5. januára 2018 vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR

z dôvodu jeho zvolenia za predsedu Trnavského samosprávneho kraja, na zaniknutý
mandát nastúpila 17. januára 2018 náhradníčka Natália Milanová (OĽANO), ktorá sľub
poslankyne zložila 30. januára 2018 na 26. schôdzi Národnej rady SR.
ź Poslanec Juraj Droba sa 30. januára 2018 vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR

z dôvodu jeho zvolenia za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, na zaniknutý
mandát nastúpil 31. januára 2018 náhradník Radoslav Pavelka (SaS), ktorý sľub poslanca
zložil 1. februára 2018 na 26. schôdzi Národnej rady SR.
ź Poslanec Marek Maďarič (SMER-SD) po prijatí jeho demisie na funkciu člena vlády SR

povereného riadením Ministerstva kultúry SR si uplatnil mandát poslanca Národnej rady
SR 7. marca 2018. Mandát poslanca zanikol jeho náhradníčke Márii Janíkovej.
ź Poslanec Viktor Stromček, ktorého mandát poslanca bol neuplatňovaný počas výkonu

funkcie štátneho tajomníka, sa 13. marca 2018 vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR,
na zaniknutý mandát poslanca nastúpil 14. marca 2018 poslanec Ján Kvorka (SMER-SD)
a na neuplatňovaný mandát poslanca Petra Kažimíra nastúpil poslanec Augustín
Hambálek (SMER-SD).
ź Poslanec František Šebej sa 16. marca 2018 vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR, na

zaniknutý mandát poslanca nastúpila 22. marca 2018 poslankyňa Edita Pfundtner (MOSTHÍD) a na neuplatňovaný mandát poslanca Árpáda Érseka nastúpil náhradník Ladislav
Balódi (MOST-HÍD), ktorý sľub poslanca zložil 23. marca 2018 na 30. schôdzi Národnej
rady SR.
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ź Po prijatí demisie vlády SR a vymenovaní novej vlády SR prezidentom SR 22. marca 2018

sa novými členmi vlády SR stali poslanci Richard Raši (SMER-SD) a Gábor Gál (MOSTHÍD) a mandát poslanca si uplatnili Robert Fico (SMER-SD), Robert Kaliňák (SMER-SD)
a Lucia Žitňanská (MOST-HÍD). Uplatnením ich mandátu zanikol mandát poslanca
náhradníkom Milanovi Mojšovi a Darine Gabániovej.
ź Na neuplatňovaný mandát poslanca Gábora Gála nastúpil poslanec Péter Vӧrӧs (MOST-

HÍD) 22. marca 2018 a na neuplatňovaný mandát poslanca Richarda Rašiho nastúpila
náhradníčka Mária Janíková (SMER-SD) 22. marca 2018, ktorá zložila sľub poslanca
23. marca 2018 na 30. schôdzi Národnej rady SR.
ź Poslanec Jaroslav Ridoško bol vymenovaný za štátneho tajomníka Ministerstva

zdravotníctva SR dňom 11. apríla 2018, na jeho neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil
20. apríla 2018 náhradník Juraj Soboňa (SNS), ktorý zložil sľub poslanca 9. mája 2018 na
31. schôdzi Národnej rady SR.
ź Poslanec Igor Federič (SMER-SD) po odvolaní z funkcie vedúceho Úradu vlády SR si

uplatnil mandát poslanca Národnej rady SR 1. júla 2018. Mandát poslanca zanikol jeho
náhradníkovi Petrovi Náhlikovi.
ź Poslankyňa Edita Pfundtner bola vymenovaná za štátnu tajomníčku Ministerstva

spravodlivosti SR dňom 23. augusta 2018, na jej neuplatňovaný mandát poslankyne
nastúpil 3. septembra 2018 náhradník Štefan Vavrek (MOST-HÍD), ktorý zložil sľub
poslanca 11. septembra 2018 na 34. schôdzi Národnej rady SR.
ź Poslanec Robert Kaliňák (SMER-SD) sa 31. decembra 2018 vzdal mandátu poslanca

Národnej rady SR a jeho mandát poslanca zanikol dňom 31. decembra 2018.

1.1.1. Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2018 pôsobilo v Národnej rade SR 7 poslaneckých klubov Národnej rady SR, na
začiatku roka bolo 12 poslancov, ktorí neboli členmi poslaneckého klubu a k 31. decembru 2018 to
bolo 17 poslancov, ktorí neboli členmi poslaneckého klubu.
1. januára 2018 – prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu Sloboda
a Solidarita poslanec Martin Poliačik.
15. februára 2018 –prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslanec Richard Vašečka.
2. marca 2018 – sa predsedníčkou Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti stala poslankyňa Veronika Remišová.
2. marca 2018 – prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu MOST- HÍD
poslanec Igor Janckulík.
23. marca 2018 – sa predsedom Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu MOST-HÍD stal
poslanec Tibor Bastrnák.
2. mája 2018 – sa predsedom Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu SMER-sociálna
demokracia stal poslanec Robert Fico.
18. júna 2018 – sa členkou Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita stala
poslankyňa Zuzana Zimenová.
21. septembra 2018–prestala byť členkou Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu MOSTHÍD poslankyňa Lucia Žitňanská.
25. októbra 2018 – prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu SMER sociálna demokracia poslanec Marek Maďarič.
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6. novembra 2018 – prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko poslanec Juraj Kolesár.
Ďalšie zmeny v kluboch poslancov Národnej rady SR v roku 2018 boli spojené so zmenami
v poslaneckom zbore:
Stav k 1.1. 2018

Stav k 31.12. 2018

Klub
Predseda

Počet členov

Predseda

Počet členov

Klub poslancov NR SR
za SMER-SD

Martin Glváč

49

Robert Fico

48

Klub poslancov NR SR
za SaS

Natália Blahová

20

Natália Blahová

20

Klub poslancov NR SR
za OĽANO

Richard Vašečka

17

Veronika Remišová

16

Klub poslancov NR SR
za SNS

Tibor Bernaťák

15

Tibor Bernaťák

15

Klub poslancov NR SR
za ĽS Naše Slovensko

Marian Kotleba

14

Marian Kotleba

13

Klub poslancov NR SR
za SME RODINA

Boris Kollár

8

Boris Kollár

8

Klub poslancov NR SR
za MOST-HÍD

Gábor Gál

15

Tibor Bastrnák

13

Poslanci, ktorí nie sú
členmi poslaneckého
klubu

–

12

–
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1.1.2. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2018 pôsobilo v Národnej rade SR 19 výborov Národnej rady SR. Zmeny vo výboroch
Národnej rady SR v roku 2018 boli spojené so zmenami v poslaneckom zbore, pričom vo funkcii
predsedov výborov Národnej rady SR v roku 2018 nastali tieto zmeny:
Poslanec Martin Poliačik sa vzdal funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej
republiky pre nezlučiteľnosť funkcií k 1. januáru 2018. Za predsedu výboru bol zvolený poslanec
Vladimír Sloboda (SaS) na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 30. januára 2018.
Vzdaním sa mandátu poslankyne 5. januára 2018 Erike Jurinovej zanikla aj funkcia
predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Za predsedníčku výboru bola zvolená poslankyňa Anna Verešová (OĽANO) na 26. schôdzi
Národnej rady Slovenskej republiky 30. januára 2018.
Poslanec Richard Vašečka sa vzdal funkcie predsedu Osobitného kontrolného výboru
Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu Vojenského spravodajstva 15. februára 2018. Za
predsedu výboru bol zvolený poslanec Eduard Heger (OĽANO) na 28. schôdzi Národnej rady
Slovenskej republiky 14. marca 2018.
Vzdaním sa mandátu poslanca 16. marca 2018 Františkovi Šebejovi zanikla aj funkcia
predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za predsedníčku výboru bola
zvolená poslankyňa Katarína Cséfalvayová (MOST-HÍD) na 30. schôdzi Národnej rady Slovenskej
republiky 23. marca 2018.
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Mandát poslanca Richarda Rašiho sa stal neuplatňovaný vymenovaním za člena vlády
Slovenskej republiky a tým mu zanikla i funkcia predsedu Mandátového a imunitného výboru
Národnej rady Slovenskej republiky. Za predsedu výboru bol zvolený poslanec Juraj Blanár
(SMER-SD) na 30. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 23. marca 2018.
Ostatné zmeny vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky boli spojené so zmenami
v poslaneckom zbore, prípadne s požiadavkami klubov poslancov Národnej rady SR.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky – prehľad k 31. 12. 2018
Výbor

Predseda

Mandátový a imunitný výbor NR SR

Juraj Blanár (SMER-SD)

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Martin Poliačik (SaS)

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Ľuboš Blaha (SMER-SD)

Ústavnoprávny výbor NR SR

Róbert Madej (SMER-SD)

Výbor NR SR pre ﬁnancie a rozpočet

Ladislav Kamenický (SMER-SD)

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Jana Kiššová (SaS)

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo

Peter Antal (MOST-HÍD)

Výbor NR SR pre verejnú správu

Boris Kollár (SME RODINA)

Výbor NR SR pre sociálne veci

Alena Bašistová (-)

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Štefan Zelník (SNS)

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Anton Hrnko (SNS)

Zahraničný výbor NR SR

Katarína Cséfalvayová (MOST-HÍD)

Výbor NR SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport

Ľubomír Petrák (SMER-SD)

Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Dušan Jarjabek (SMER-SD)

Výbor NR SR pre ľudské práva
a národnostné menšiny

Anna Verešová (OĽANO)

Osobitný kontrolný výbor NR SR
na kontrolu činnosti NBÚ

Ľubomír Galko (SaS)

Osobitný kontrolný výbor NR SR
Gábor Grendel (OĽANO)
na kontrolu činnosti SIS
Osobitný kontrolný výbor NR SR na
kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Eduard Heger (OĽANO)
Výbor NR SR na preskúmavanie
rozhodnutí NBÚ
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Milan Krajniak (SME RODINA)

1.2. Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady SR v roku 2018 zvolal 14 schôdzí Národnej rady SR 26. – 39.
schôdza), ktoré trvali spolu 63 kalendárnych dní. Z toho 5 schôdzí zvolal na základe žiadostí skupiny
poslancov podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR a ich programom bolo:
27. schôdza Národnej rady SR: návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na prijatie uznesenia
Národnej rady SR k dlhodobému plánu a aktuálnemu stavu modernizácie Ozbrojených síl SR,
29. schôdza Národnej rady SR: vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi
(schôdza bolo zrušená na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 943 zo 16. 3. 2018),
32. schôdza Národnej rady SR: vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády SR a ministerke
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriele Matečnej,
36. schôdza Národnej rady SR: odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu Národnej rady SR
(program nebol schválený),
37. schôdza Národnej rady SR: odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu Národnej rady SR.

1.3. Hlavné oblasti činnosti Národnej rady Slovenskej republiky
1.3.1 Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2018 bolo Národnej rade SR predložených celkom 331 návrhov zákonov, z toho 86
predložila vláda a 245 poslanci Národnej rady SR. Národná rada SR za uvedené obdobie schválila
119 návrhov zákonov, z nich 87 predložila vláda SR a 32 poslanci Národnej rady SR. V skrátenom
legislatívnom konaní boli schválené 3 návrhy zákonov.
Prehľad ústavných zákonov a najdôležitejších zákonov prijatých Národnou radou Slovenskej
republiky v roku 2018:
ź zákon č. 370/2018 Z. z. z 5. decembra 2018 o štátnom rozpočte na rok 2019: vládny

návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 bol predložený do Národnej rady SR v rámci
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Národná rada Slovenskej republiky
sa uzniesla na zákone o štátnom rozpočte na r. 2019 nasledovne: celkové príjmy štátneho
rozpočtu na rok 2019 sa rozpočtujú sumou 15 497 653 878 eur, celkové výdavky štátneho
rozpočtu na rok 2019 sa určujú sumou 17 538 901 300 eur a schodok štátneho rozpočtu na
rok 2019 sa určuje sumou 2 041 247 422 eur.
ź zákon č. 368/2018 Z. z. zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.

289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných ﬁnančných orgánov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: Národná rada SR sa uzniesla na zákone
č. 368/2018 o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Tento zákon vytvoril
podmienky na rozšírenie priameho elektronického prepojenia jednotlivých registračných
pokladníc s ﬁnančnou správou. Podnikatelia sú povinní na účely evidencie prijatých tržieb
používať registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude prepojená
so systémami ﬁnančnej správy. Rozšírenie priameho elektronického prepojenia dá
väčšie možnosti ﬁnančnej správe zefektívniť kontroly a účinnejšie bojovať proti
daňovým únikom. Zavedenie systému e-kasa znamená aj pre podnikateľov veľa výhod,
napr.: zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardvéru, zníženie nákladov pri
prevádzke, kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie
podávania kontrolného výkazu na účely DPH, dostupnosť dát počas archivácie.
Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase.
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ź zákon č. 385/2018 Z. z. z 13. decembra 2018, o osobitnom odvode obchodných

reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov: zákon zaviedol povinnosť platenia osobitného odvodu subjektmi, ktoré
deﬁnuje ako obchodné reťazce. Národnej rady SR sa uzniesla na tomto zákone v súvislosti
so strategickým hospodárskym záujmom Slovenskej republiky o zabezpečení vlastnej
potravinovej sebestačnosti (respektíve sa k tejto potravinovej sebestačnosti čo najviac
priblížiť). Distribúcia pridanej hodnoty v rámci dodávateľského potravinového reťazca od
prvovýroby cez spracovanie potravín po predaj je v súčasnosti značne nerovnomerná,
pričom z hľadiska zisku majú obchodné reťazce v tomto reťazci dominantné postavenie. V
záujme spravodlivejšieho prerozdelenia pridanej hodnoty v celom reťazci zákon vytvára
nové mechanizmy na podporu domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva. Obchodné
reťazce pôsobiace na Slovensku budú od r. 2019 platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z
ich čistého obratu.
ź zákon č. 277 Z. z. z 12. septembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej

národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov:
poslanci na 39. schôdzi Národnej rady SR schválili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších
predpisov. Predmetom návrhu novely zákona o stavebnom sporení je úprava podmienok
poskytovania štátnej prémie na stavebné sporenie a úprava podmienok stavebného
sporenia vrátane terminologického upresnenia deﬁnície stavebného sporenia. Medzi
hlavné opatrenia, ktoré menia podmienky poskytovania štátnej prémie na stavebné
sporenie od januára 2019 patria: zníženie minimálnej percentuálnej výšky štátnej prémie,
zrušenie inštitútu tzv. „priateľských sporiteľov“, zúženie okruhu poberateľov štátnej
prémie podľa príjmu, obmedzenie poberania štátnej prémie počas čerpania a splácania
medziúveru a osobitné limitovanie nároku na štátnu prémiu v prvom roku sporenia.
ź zákon č. 347/2018 Z. z. z 27. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.

91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony: cieľom novely zákona o podpore domáceho
cestovného ruchu je najmä ﬁnancovanie rozvoja cestovného ruchu v SR prostredníctvom
zavedenia nových nástrojov. Od r. 2019 majú zamestnávatelia povinne poskytovať
zamestnancom príspevok na rekreáciu. Do Zákonníka práce zákon zaviedol nový inštitút –
príspevok na rekreáciu zamestnancov. Týka sa zamestnancov, ktorých zamestnáva
organizácia s minimálne 49 zamestnancami. Pre ﬁrmy s menším počtom zamestnancov
bude príspevok na rekreáciu dobrovoľný. V danej ﬁrme musí byť pracovník zamestnaný
viac ako 24 mesiacov.
ź zákon č. 191/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov: mení úpravu
podmienok poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a vyhotovovania parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným
postihnutím, taktiež spresňuje oznamovaciu povinnosť pri vzniku a zániku dôchodkového
poistenia poistenca štátu;
ź zákon č. 282/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení v znení neskorších predpisov: zavádza určovanie dôchodkového veku na roky
a mesiace, tiež určuje vek odchodu do dôchodku na 5 rokov dopredu;
ź zákon č. 289/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
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a ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku
niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov: reaguje na vzniknuté aplikačné a interpretačné problémy spojené
s uplatňovaním zákona o sociálnych službách, a to na úseku poskytovania starostlivosti
deťom, zároveň upravuje podmienok poskytovania ﬁnančnej podpory na
spoluﬁnancovanie vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky, tiež jednorazovo zvyšuje vianočný príspevok o 12,74 eura;
ź zákon č. 317/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:
deﬁnuje nárok na súbežné poberanie dávky materského u otca aj matky – každého na iné
dieťa, súčasťou tejto novely je aj opatrenie, na základe ktorého sa pri tzv. reťazových
pôrodoch rozširujú situácie, v ktorých je možné poistenkyni vypočítať materské z príjmu,
ktorý by mala pri začatí poberania ďalšieho materského.
ź zákon č. 110/2018 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových

spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony: zákonom sa zriaďuje ústavnoprávna ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy,
a to najmä tým, že sa vytvárajú a posilňujú možnosti usporiadania vlastníctva spoločnej
nehnuteľnosti ako aj možnosti nadobudnutia vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti
spoluvlastníkmi alebo samotným spoločenstvom, čo má okrem inému pôsobiť proti
nadobúdaniu vlastníctva týchto podielov v prospech tretích osôb, ktoré získavajú
vlastníctvo lesných pozemkov so špekulatívnymi zámermi. Zákon odstraňuje princíp
nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti s ponechaním princípu nemožnosti zrušenia
a vysporiadania jej spoluvlastníctva s výnimkou postupu deﬁnovanom pri pozemkových
úpravách.
ź zákon o rybárstve č. 216/2018 Z. z., a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: zákon
akceptuje potreby výchovy odborníkov, požiadavky vedeckého výskumu, rešpektuje
vlastnícke vzťahy k vode a pôde, prihliada na zásadné otázky zachovania životného
prostredia, ochrany genofondu najmä pôvodných druhov rýb a vlastníkom alebo nájomcom
väčšinovej časti pozemkov pod vodnou plochou na týchto vodných útvaroch naďalej
umožňuje podnikať v osobitnom režime. Významným posunom je zavedenie sankčného
postihu za neoprávnené nakladanie s výkonom rybárskeho práva a tiež ustanovenia
týkajúceho sa účelového rybárskeho hospodárenia v rybárskych revíroch, „lovných“
revírov s výskytom rýb s presahujúcimi limitnými hodnotami ťažkých kovov
v súvislosti s ochranou zdravia a obyvateľstva a rybárskych pretekov, ako športovej
rybárskej činnosti.
ź zákon č. 212/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej

republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: novela katastrálneho zákona predstavuje základné
a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáciou projektu „Operačný program informatizácia
spoločnosti – Elektronické služby katastra nehnuteľností“ a zohľadňuje aktuálne procesy
v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností. Cieľom projektu je vybudovanie
centrálneho informačného systému katastra nehnuteľností, ktorý vytvorí plnohodnotné
poskytovanie elektronických služieb katastra pre verejnosť, pre orgány štátnej správy
a samosprávy, ako aj poskytovanie informácií prostredníctvom elektronických služieb na
informatívne, ale aj právne účely. Nová právna úprava taktiež úprava taktiež reaguje na
požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností a zároveň vytvára
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legislatívne podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností, zohľadňujúc
pritom požiadavky aplikačnej praxe, reaguje tiež na pokrok v oblasti informačných
technológií v súvislosti s verejnosťou katastrálneho operátu
a poskytovaním údajov z katastra nehnuteľností, a to aj s prihliadnutím na ochranu
osobných údajov. Zároveň sa rozširuje okruh prípadov, kedy bude môcť okresný úrad
opraviť chyby v katastrálnom operáte.
ź zákon č. 6/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej

republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: zriaďuje Úrad inšpekčnej služby za účelom

odhaľovania, vyšetrovania a skráteného vyšetrovania trestných činov príslušníkov
ozbrojených bezpečnostných zborov. Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu
vymedzenom ministrom úlohy na úseku vnútornej kontroly, ﬁnančnej kontroly, ochrany
osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby
podľa osobitných predpisov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Úrad
inšpekčnej služby riadi riaditeľ, inšpekčná služba nespadá pod prezidenta Policajného
zboru. Zároveň predmetný zákon novelizuje zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej
a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších
predpisov: zriadil štátnu službu kadetov. Hlavným predmetom zmeny je však
vymenovanie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby do
funkcie. Prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na
základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej
republiky pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie. Funkčné
obdobie je 4 roky a jedna osoba ho môže zastávať najviac dvakrát. Zákon následne
stanovuje podmienky, ktoré musí prezident Policajného zboru spĺňať, deﬁnuje spôsoby
zániku výkonu funkcie prezidenta Policajného zboru. Zákon zároveň upravuje výberové
konanie a jeho priebeh. Následne zákon rovnaké náležitosti v prípade vymenovania do
funkcie a zániku výkonu funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
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ź zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ﬁnancovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony: transponuje smernicu Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu ﬁnančného systému na
účely prania špinavých peňazí alebo ﬁnancovania terorizmu. Upravuje sa zoznam
povinných osôb, identiﬁkácia a overenie identiﬁkácie, základná, zjednodušená a zvýšená
starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, hodnotenie rizík a náhodné hodnotenie rizík.
ź

zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: vytvoril
vhodnejšie podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe prijatím opatrení smerujúcich
k predchádzaniu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a zabezpečiť účinnejšiu
kontrolu v tejto oblasti. Zákon nastavuje jednoduchšie podmienky pre taxislužby,
podporuje využívanie digitálnych platforiem a reaguje na nové trendy v oblasti
kolaboratívnej ekonomiky. Upravuje sa nová forma podnikania - prevádzkovanie
dispečingu. Ďalšie opatrenia smerujú k efektívnejšiemu zamedzeniu nelegálneho spôsobu
podnikania v taxislužbe.

ź zákon č. 161/2018 Z. z., ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
transponuje viaceré smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) v oblasti
trestného práva a zapracúva odporúčania v oblasti legalizácie príjmov z trestnej
činnosti a ﬁnancovania terorizmu: návrh zákona zároveň v trestnoprávnej rovine
komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane ﬁnancovania terorizmu
a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.
Východiskovou skutkovou podstatou je skutková podstata trestného činu teroristického
útoku, pribudol trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme, ﬁnancovanie terorizmu
a cestovanie na účel terorizmu.
ź zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení

niektorých zákonov nahrádza zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu
Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov: zákon nadväzoval
na zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktorá však nebola schválená. Zákon č. 38/1993 bol
viackrát novelizovaný, dôsledkom však bola znížená prehľadnosť normatívneho textu
a následne aj interpretačná náročnosť. Aplikačná prax zároveň ukázala niekoľko
problémov súčasnej právnej úpravy. Z uvedených dôvodov bol prijatý zákon č. 314/2018
Z. z., ktorý vychádza zo zákona č. 38/1993 Z. z. a sa snaží zachovať pôvodný text z dôvodu
možnosti využívania ustálenej praxe jeho aplikácie. Zákon č. 314/2018 Z. z. však mení
systematiku, ktoré nadväzuje na znenie Ústavy Slovenskej republiky. Zákon č. 314/2018
Z. z. upravuje organizáciu, riadenie a rozhodovanie Ústavného súdu, stanovuje
kompetencie predsedu a podpredsedu ÚS SR a stanovuje, v ktorých veciach rozhoduje
plénum a v ktoré veci patria do pôsobnosti senátu. V tretej časti zákon č. 314/2018 Z. z. sú
obsiahnuté ustanovenia zaoberajúce sa ustanovovaním sudcov (kto môže podať návrhy na
voľbu kandidátov, čo musia návrhy obsahovať), zánikom funkcie sudcu (za akých
okolností sa môže sudca vzdať funkcie, kedy môže byť odvolaný prezidentom SR),
postavením sudcov ÚS SR, ich právami a povinnosťami a disciplinárnou zodpovednosťou
sudcov ÚS SR. Štvrtá časť upravuje postavenie Kancelárie Ústavného súdu. V piatej časti
je upravené konanie pre ÚS SR. Upravuje kto je účastníkom konania a zúčastnenou
osobou, zastúpenie pred ÚS SR, náležitosti podania, čo je návrh na začatie konania a aké sú
jeho náležitosti, prideľovanie vecí, vylúčenie sudcov a iných osôb, odloženie podania,
prerokovanie návrhu na začatie konania a súdny poplatok a trovy konania. V ďalších
hlavách piatej časti sú upravené jednotlivé konania pred ÚS SR.
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ź zákon č. 68/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej

republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým
sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov: transponuje smernicu Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich
(PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných
činov a závažnej trestnej činnosti. Zákon č. 68/2018 Z. z. vkladá do zákona č. 171/1993
Z. z. novú piatu hlavu, ktorá obsahuje zhromažďovanie, uchovávanie a efektívne
využívanie záznamov o cestujúcich pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní
teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti. Všetky údaje, ktorých sa
nová právna úprava dotýka sa v súčasnosti už zhromažďujú a spracúvajú, preto leteckým
dopravcom a ani pasažierom nevznikajú nové povinnosti pri zhromažďovaní respektíve
poskytovaní dodatočných údajov. Leteckým prepravcom vzniká povinnosť zasielať údaje
do informačného systému Policajného zboru, ktorý spravuje konkrétny útvar – Národná
ústredňa informácií o pasažieroch. Zákon pokrýva zber, uchovávanie a spracovanie údajov
na letoch v rámci a aj mimo Európskej únie. Rozsah údajov je špeciﬁkovaný v prílohe
zákona. Stanovuje sa harmonogram zasielania predmetných informácií. V prípade
porušenia povinností stanovených zákonom je možné uložiť sankciu.
ź zákon č. 70/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: upravuje nový inštitút,
ktorým je pričlenenie obce. Obec možno pričleniť k inej obci, ak po vykonaní dvoch po
sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu
obce. Vláda rozhodne nariadením o pričlenení nefunkčnej obce k susediacej obci
nachádzajúcej sa v rovnakom okrese, ak s tým susediaca obec súhlasí. Okrem uvedeného
zákon vymedzuje aj pojmové znaky deﬁnície verejného priestranstva, racionálne znižuje
počet poslancov v obecných a mestských zastupiteľstvách najmä vo väčších obciach
a mestách, upravuje poskytovanie odmien poslancom obecného zastupiteľstva, členom
komisií obecného zastupiteľstva a výborov mestských častí a precizuje problematiky
vzťahu obce a štátu, ak obec dlhodobo nevykonáva štátnu správu, ktorá jej bola zverená
zákonom.
ź zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (vrátený prezidentom Slovenskej republiky na
opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, ktorý bol dňa
27.11.2018 Národnou radou Slovenskej republiky opätovne prekovaný a schválený):
upravuje zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého,
aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách,
ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pred
prijatím zákona boli údaje o mimovládnych neziskových organizáciách v rôznych
registroch v rôznej kvalite, rozsahu a aktuálnosti. Okrem zriadenia registra mimovládnych
neziskových organizácií zákon stanovuje, ktoré údaje sa zapisujú do registra, spôsob ich
zápisu, ich zverejňovanie a poskytovanie. Register zriadi Ministerstvo vnútra.
ź zákon č. 344/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických

stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony (vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné
prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, ktorý bol dňa 27.11.2018
Národnou radou Slovenskej republiky opätovne prekovaný a schválený): zavádza
nové náležitosti, ktoré musí politická strana alebo hnutie spĺňať. Zákon upravuje nové
náležitosti, ktoré musia upravovať stanovy politických strán. Medzi nové náležitosti patrí
aj požiadavka, aby strana spĺňala podmienku minimálneho počtu členov najvyššieho
orgánu politickej strany. V prípade porušenia tejto podmienky Ministerstvo ﬁnancií
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pozastaví strane vyplácanie príspevku na činnosť. Vyplácanie sa obnoví, keď strana
preukáže odpadnutie dôvodu na pozastavenie vyplácania príspevku. Strana nemá možnosť
si nárokovať dodatočné vyplatenie príspevku za obdobie pozastavenia. Podľa nového
znenia zákona názov strany nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru
strany. Zároveň zákon ustanovuje, že občan, ktorý bol účastní počas prípravy stanov alebo
programu politickej strany, ak obsah niektorého z týchto dokumentov bol dôvodom na
rozpustenie politickej strany, alebo občan, ktorý počas obdobia keď dochádzalo k činnosti,
ktorá bola dôvodom na rozpustenie politickej strany bol štatutárnym orgánom alebo jeho
členom, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu takejto
strany, alebo bol uvedený na kandidátnej listine takejto politickej strany, ktorá bola podaná
v súvislosti s voľbami, nemôže byť členom prípravného výboru, štatutárnym orgánom
strany alebo členom štatutárneho orgánu strany, členom najvyššieho, výkonného,
rozhodcovského a revízneho orgánu strany po dobu piatich rokov od právoplatnosti
rozhodnutia správneho súdu o rozpustení politickej strany. Strana musí viesť evidenciu
členov strany.
ź zákon 107/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej

povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: upravuje náhradu príjmov z podnikania,
keďže do účinnosti predmetného zákona bolo upravené iba vyplácanie náhrady mzdy.
Aplikačná prax ukázala potrebu kompenzovať stratu príjmov tých vojakov v aktívnych
zálohách, ktorí nie sú zamestnancami. Zákon zároveň stanovuje náležitosti potrebné na
náhradu straty príjmov z podnikania. Náhrada príjmov sa poskytuje aj za čas nevyhnutný
na prepravu z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta pravidelného
cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl a späť. Upravuje sa možnosť vypovedať
dohodu o zaradení do aktívnych záloh aj v prípade, ak vojak v aktívnej zálohe svojím
konaním naruší vážnosť ozbrojených síl alebo ohrozí dôveru v ozbrojené sily. Upravujú sa
dôvody, pri ktorých veliteľ vojenského útvaru vždy ospravedlní neprítomnosť vojaka
v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl.
ź zákon č. 65/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,

tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov: deﬁnuje účel zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch,
zakazuje vykonávanie znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti podľa zákona
osobám, ktoré nemajú postavenie znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, zavádza sa
možnosť dohodnúť sa na celej výške znalečného alebo tlmočného, spresňujú sa
podmienky zápisu a údaje, ktoré sa v zozname uvádzajú, upravuje sa inštitút dočasného
pozastavenia činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, zavádza sa možnosť
prerušenia výkonu činnosti na vlastnú žiadosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa,
spresňujú sa dôvody vyčiarknutia zo zoznamu, upravujú sa dôvody odmietnutia vykonania
znaleckej, tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti, upravuje sa a zužuje sa povinnosť
zachovávať mlčanlivosť, zavádza sa možnosť podávania znaleckého posudku aj
v elektronickej podobe, upravuje sa doložka patriaca k súkromnému znaleckému posudku,
upravujú sa správne delikty podľa zákona, konanie o nich a dohľad nad dodržiavaním
povinností vyplývajúcich zo zákona.
ź zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých

zákonov: vytvára funkčný legislatívny rámec nevyhnutný pre efektívnu realizáciu
kľúčových opatrení pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, ktorý
transponuje priority a požiadavky, ktoré boli vytvorené na európskej úrovni a prijaté
všeobecným konsenzom prostredníctvom smernice NIS. Zákon upravuje organizáciu,
pôsobnosť a povinnosti orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
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národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti a jej náležitosti, organizáciu a pôsobnosť
jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov („jednotka CSIRT“)
a ich akreditáciu, postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby
a poskytovateľa digitálnej služby, bezpečnostné opatrenia, systém zabezpečenia
kybernetickej bezpečnosti, a kontrolu nad dodržiavaním zákona. Zákon zároveň
ustanovuje minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, deﬁnuje
základné pojmy používané v zákone, deﬁnuje pôsobnosť Národného bezpečnostného
úradu, ktorý riadi a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
upravuje Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti, ktorého správcom
a prevádzkovateľom je úrad a ktorý slúži na efektívne riadenie, koordináciu, evidenciu
a kontrolu výkonu štátnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a jednotiek CSIRT,
stanovuje povinnosť mlčanlivosti, riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
a stanovuje priestupky a správne delikty.
ź zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej

záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii): zavádza povinnosť pre orgány verejnej
moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných
systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od
povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších
životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis
z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, a výpisy
a odpisy z registra trestov. Návrh zákona v jednotlivých novelizačných článkoch vypúšťa z
osobitných predpisov zákonnú povinnosť fyzických osôb a právnických osôb za účelom
preukázania skutočností prikladať k žiadostiam listinné výpisy resp. dokladovať nimi
skutočnosti, ktoré si orgány verejnej moci vedia preveriť, a to nielen v konaniach
o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach, ale komplexne pri úradnej
činnosti orgánov verejnej moci.
ź zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora

a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre: stanovuje
predpoklady pre výber kandidátov na európskeho prokurátora a európskeho delegovaného
prokurátora a upravuje postup orgánov Slovenskej republiky pri výbere slovenských
kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora,
priebeh výberového konania, výberovú komisiu.
ź zákon č. 312/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony: zákon bol predložený najmä na základe potreby
implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20.
novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES) č. 1013/2006 a smernice
2009/16/ES a na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Návrh zákona
rieši aj výhrady Európskej komisie v konaní o porušení povinnosti podľa čl. 258 až 260
Zmluvy o fungovaní Európskej únie č. 2017/2035. Ide o výhradu na neprijatie opatrení na
čo najrýchlejšie zatvorenie tých skládok odpadov alebo ich častí, kde prekážkou pre
skončenie konania právoplatným rozhodnutím na uskutočnenie stavby uzavretia skládky
odpadov, bolo preukazovanie práva k pozemku
ź zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona

č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov: predmetom zákona je vymedzenie poplatkovej povinnosti,
stanovenie výpočtu poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov a na odkalisko.
Hlavná zmena novej právnej úpravy je zameraná predovšetkým na ustanovenie
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Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému prevádzkovatelia skládok odpadov
a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na
skládku odpadov alebo odkalisko.
ź zákon č. 193/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: zákon okrem iného obsahuje aj
úpravy, ktorými sa rieši požiadavka na uzavretie skládok odpadov vyplývajúca
z prehraného súdneho sporu pred Súdnym dvorom Európskej únie vo veci C-331/11
Európska komisia proti Slovenskej republike a z konania o porušení povinnosti podľa
čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie č. 2017/2035. Navrhovanými úpravami
sa rieši možnosť uzavretia skládky odpadu alebo jej časti, ktorej uzatvorenie je
predmetom integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie na
uskutočnenie stavby uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej
rekultivácie, pričom prekážkou pre skončenie konania právoplatným rozhodnutím vo veci
samej je preukazovanie vlastníckeho alebo iného práva oprávňujúceho zriadiť na
pozemku stavbu alebo právo k stavbe.
ź zákon č. 49/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých

opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: zákon primárne reaguje na
problémy a potreby aplikačnej praxe, v dôsledku čoho sa menia a dopĺňajú procesné
ustanovenia zákona, odstraňujú sa niektoré legislatívne chyby a nedostatky doterajšej
právnej úpravy. Popri odstránení niektorých nedostatkov doterajšej právnej úpravy, je
dôvodom predkladaného návrhu zákona aj úprava zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických
prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. V navrhovanom Čl. III sa
dopĺňa nové paragrafové znenie, ktoré upravuje problematiku vyvlastnenia alebo
núteného obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a predbežnej držby v prípade, že
sanácia environmentálnej záťaže je vo verejnom záujme. Na vyvlastňovacie konanie sa
vzťahuje všeobecný predpis o vyvlastňovaní.
ź zákon č. 351/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z.

o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: vymáhanie pohľadávok na poistnom sa realizovalo pred
schválením zákona dvoma spôsobmi - výkazom nedoplatkov prostredníctvom
zdravotných poisťovní alebo platobným výmerom prostredníctvom Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou.Cieľom zákona bolo zrušiť možnosť vydania platobného
výmeru Úradom, nakoľko tento nemal dostatočný čas na preverenie situácie poistenca.
ź zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom

zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: zákon
bol prijatý ako reakcia na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe. Zavádza sa
ním napr. úprava prístupov zdravotníckych pracovníkov k zdravotným údajom
v elektronickej zdravotnej knižke, zmena spôsobu zapisovania a rozsahu zapisovaných
údajov do pacientskeho sumára, zmena v procese vydávania elektronických preukazov
zdravotníckeho pracovníka, vydávanie elektronických preukazov pracovníka
v zdravotníctve, ale aj niekoľko ďalších zmien v súvislosti s elektronickým
zdravotníctvom.
ź zákon č. 287/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných

látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov:
zákonom sa úplne preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103
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z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom
zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje
rozhodnutie Rady 2005/387/SVV. Zákon tiež zakotvuje zrušenie lehoty šiestich rokov na
preukázanie, či riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky.
ź zákon č. 192/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z.

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony: účelom novely
zákona je špeciﬁkovanie účelu poskytovania účelovo viazaných ﬁnančných prostriedkov
z kapitoly ministerstva zdravotníctva na rezidentské štúdium, ktoré je určené na doplnenie
špecialistov vo vybraných špecializačných odboroch v regiónoch, v ktorých je ich
nedostatok. Medzi inými zmenami sa tiež ustanovuje nová povinnosť pre poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku zdravotnú
starostlivosť vo vzťahu k účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008, na základe
ktorého zubní lekári od 1. júla 2018 nesmú používať zubný amalgám na ošetrenie
mliečnych zubov, zubov detí mladších ako 15 rokov a tehotných alebo dojčiacich žien.
ź zákon č. 156/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch

a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: významným
krokom bolo zriadenie etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre klinické
skúšanie liekov, ktorá bude posudzovať klinické aspekty žiadostí o povolenie klinického
skúšania liekov, o povolenie podstatnej zmeny klinického skúšania, o pridanie Slovenskej
republiky do klinického skúšania povoleného v iných členských štátoch Európskej únie
predložené prostredníctvom elektronického EÚ portálu klinického skúšania. Zákon počíta
aj so zriadením národného portálu klinického skúšania, ktorého hlavnou úlohou bude
komunikácia medzi Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv s etickou komisiou pre klinické
skúšanie liekov.
ź zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpilo k vypracovaniu návrhu zákona
z dôvodu nevyhnutnosti rozsiahlej právnej úpravy, zodpovedajúcemu rozsahu
problematiky a rozsahu textu. Všetky aktuálne platné právne predpisy v oblasti radiačnej
ochrany budú zrušené a nahradené navrhovaným zákonom a vykonávacími predpismi.
Zákon upravuje napríklad výkon štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany, podmienky
vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu a činnosti v prostredí s prírodnými zdrojmi
žiarenia, požiadavky na nakladanie s rádioaktívnymi látkami, inštitucionálnymi
rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, ochranu
pracovníkov a obyvateľov pred ožiarením radónom vo vnútornom ovzduší budov,
vonkajším ožiarením zo stavebných materiálov a pretrvávajúcim ožiarením, ktoré je
dôsledkom núdzovej situácie alebo dôsledkom ľudskej činnosti v minulosti, zaistenie
bezpečnosti rádioaktívneho žiariča, pripravenosť na núdzové situácie ožiarenia atď.
ź zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o

zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: zavádza úpravu systému
akreditácie činností vysokých škôl, zriaďuje Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké
školstvo a upravuje postupy regulácie ich činnosti agentúrou. Spolu s týmto zákonom sa
prijala aj novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (č. 270/2018 Z. z.).
ź zákon č. 54/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

26

v znení neskorších predpisov: má odstrániť problém interpretačnej a aplikačnej praxe,
podľa ktorej niektoré školské zariadenia prijímajú deti a žiakov, alebo vykonávajú voči
nim iné opatrenia, a to rozhodnutím v rámci správneho konania, ktoré je výslovne
ustanovené len pre rozhodovanie riaditeľa základnej školy a strednej školy. Rieši tiež
spracúvanie údajov v Centrálnom registri škôl, školských zariadení, elokovaných
pracovísk a zriaďovateľov.

ź zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony: má uľahčiť vstup stredných odborných škôl
a zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania. Odstránením bariéry – krátenia
normatívu na praktické vyučovanie – má zvýšiť aktívny prístup SOŠ pri uzatváraní dohôd
so zamestnávateľmi, ako aj zefektívniť chod a vybavenie týchto škôl.
ź zákon č. 210/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov: rieši otázku určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným
štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií s cieľom zamedziť neodôvodneným
rozdielom v počtoch žiakov v rámci regiónov.
ź zákon č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: zjednodušuje tvorbu a úpravu
študijných programov, vrátane medziodborových študijných programov a spoločných
študijných programov. Okrem toho zavádza nový typ študijného programu –
interdisciplinárne štúdiá.
ź zákon č. 365/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov: posilňuje napĺňanie kompetencií Štátnej školskej
inšpekcie, má cieľ napomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie. Má
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zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel pre
úpravu výstupných materiálov (správ o výsledkoch školskej inšpekcie). Upravuje sa aj
spracúvanie osobných údajov.
ź zákon č. 160/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z.

o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona
č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: zavádza zrozumiteľné rozlíšenie
vývozných situácií spadajúcich pod úpravu zákona č. 207/2009 Z. z. od spadajúcich pod
úpravu Nariadenia Rady (ES) č. 116/2009 z 18. 12. 2008 o vývoze tovaru kultúrneho
charakteru. Obsahovo spresňuje zoznam kategórií predmetov kultúrnej hodnoty, ktorých
vývoz z územia Slovenskej republiky podlieha podmienkam podľa tohto zákona. Zavádza
nové tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej
republiky.
ź zákon č. 211/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z.

o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: zákon bol prijatý
v nadväznosti na revidovaný Dohovor Rady Európy o ﬁlmovej koprodukcii, ktorý
nadobudol platnosť 1. októbra 2017. Upravuje súčasne viaceré oblasti týkajúce sa činnosti
Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
ź zákon č. 215/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský

zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:
ide o transpozíciu smernice EÚ 2017/1564 o určitých povolených spôsoboch použitia
určitých diel v prospech osôb, ktoré sú nevidomé, zrakovo postihnuté alebo postihnuté
inou poruchou čítania. Reguluje výmenu a obeh rozmnoženín diel v prístupnom formáte
medzi poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania. Rieši niekoľko aktuálnych
aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia.
ź zákon č. 306/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský

zákon v znení neskorších predpisov: cieľom zákona bolo primerane upraviť kritériá
použité pri výpočte odmeny v sadzobníkoch odmien organizácií kolektívnej správy. Zákon
spružňuje inštitút podania žaloby na určenie obsahu licenčnej zmluvy, spresňuje spôsob
uplatnenia tohto inštitútu v prípade tzv. dohody o spoločnej správe. Taktiež rieši niekoľko
aktuálnych aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré
ustanovenia.
ź zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých

zákonov: zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR) a do
jeho tretej časti je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými
orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo
stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o
zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.
ź zákon č. 50/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore

väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov: cieľom návrhu zákona je
doplnenie právnej úpravy, ktorej predmetom je kontrola Zboru väzenskej a justičnej stráže
zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Návrh zákona tak dopĺňa
v súčasnosti absentujúcu úpravu kontroly Zboru väzenskej a justičnej stráže najmä vo
vzťahu k oprávnenému subjektu, ktorý predmetnú kontrolu vykonáva, pričom týmto je
minister spravodlivosti Slovenskej republiky a ním poverené osoby.
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ź zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ﬁnancovaním terorizmu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony: hlavným cieľom zákona je transpozícia smernice
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu
ﬁnančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo ﬁnancovania terorizmu,
ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES
(ďalej len „IV. AML Smernica“).
ź zákon č. 36/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov: cieľom zákona je
skrátenie dĺžky praxe advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky a zjednodušenie
prístupu k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho
koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka, či inú právnu prax.
Prezident SR využil právo veta a Národnej rade SR vrátil celkovo 12 zákonov na opätovné
prerokovanie. Národná rada SR opätovne schválila 11 a jeden bol zaradený do programu schôdze
v nasledujúcom roku.
Stručný prehľad legislatívnej činnosti Národnej rady SR v VII. volebnom období v roku 2018

Počet schválených
návhov zákonov

predložených vládou SR

87

predložených poslancami NR SR

32

predložených výbormi NR SR

–

Spolu

119

Počet schválených ústavných zákonov

0

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní

3

Počet zákonov vrátených prezidentom SR

11

1.3.2. Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory


V roku 2018 Národná rada SR vyslovila súhlas s 11 medzinárodnými zmluvami, dohodami,
dohovormi a protokolmi. Z nich 10 má v zmysle čl. 7 ods. 5 zákona č. 460/1992 Z. z. Ústava SR
prednosť pred zákonmi.
V VII. volebnom období v roku 2018 Národná rada SR vyslovila súhlas s 12 medzinárodnými
zmluvami, dohodami a protokolmi. Z nich 11 má v zmysle článku 7 odseku 5 Ústavy Slovenskej
republiky prednosť pred zákonmi.
Spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými Národná rada SR vyslovila súhlas v roku 2018
bolo 11 multilaterálnych a 1 bilaterálna zmluva. Väčšiu časť multilaterálnych zmlúv už štandardne
tvorili mnohostranné medzinárodné zmluvy iniciované na pôde medzinárodných organizácií.
V rámci členstva Slovenskej republiky v Európskej Únií vyslovila Národná rada SR súhlas so
šiestimi multilaterálnymi zmluvami. Jedná sa o zmluvy pojednávajúce o strategickej spolupráci
členských štátov EÚ s tretími krajinami. V roku 2018 vyslovila Národná rada súhlas s dvomi
multilaterálnymi zmluvami, ktoré sa bezprostredne týkajú ďalšej spolupráce medzi členskými
štátmi Európskej Únie a Kanadou. Cieľ vzájomnej liberalizácie obchodu s tovarom a službami
sleduje Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA), kým Dohoda o strategickom
partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane
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druhej sleduje zintenzívnenie politického dialógu medzi zmluvnými stranami prostredníctvom
pravidelných konzultačných mechanizmov. V oblasti telekomunikácií vyslovila Národná rada
súhlas Dohodou o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane
a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej
navigácieNárodná rada SR súčasne vyslovila súhlas s Dohodou o spoločnom leteckom priestore

medzi Európskou úniou a Moldavskom, ktorej cieľom je vytvorenie spoločného leteckého priestoru
založenom na otvorenom prístupe zmluvných strán na trhy s rovnakými podmienkami hospodárskej
súťaže. Ďalšie z prijatých multilaterálnych zmlúv sa týkajú Euro-stredomorskej dohody o leteckej
doprave medzi EÚ, Izraelským štátom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom. Dohody
s uvedenými tretími krajinami stanovujú postupné otváranie trhu, pokiaľ ide o prístup k trasám na
recipročnej báze, nediskrimináciu a rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty založené na
princípoch zmlúv EÚ.
Národná rada SR tiež vyslovila súhlas s viacerými dodatkovými protokolmi, ktoré menia
a dopĺňajú ratiﬁkované zmluvy. Dvoma protokolmi, s ktorými Národná rada vyslovila súhlas sa
menil Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve. V oblasti bezpečnosti bol schválený Dodatkový
protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu. Uvedeným dodatkovým protokolom
sa reaguje na novodobý fenomén tzv. cudzích bojovníkov, t. j. osôb, ktoré odchádzajú do
konﬂiktných oblastí za účelom páchania teroristických trestných činoch, resp. účasti v ozbrojených
konﬂiktoch. Nemenej dôležitým v oblasti predchádzania trestnej činnosti bolo aj schválenie
Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel
a vodičských preukazov (EUCARIS). Doplnením protokolu sa sleduje zintenzívnenie spoločného
úsilia a spolupráce v oblasti organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami a s vodičskými
preukazmi.
Jediná bilaterálna zmluva, s ktorou Národná rada SR vyslovila súhlas bola uzavretá medzi
vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných
hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici. .
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1.3.3. Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.3.3.1. Správy, informácie a iné materiály

V roku 2018 Národná rada SR prerokovala 39 správ a iných materiálov. Bolo prijaté
uznesenie Národnej rady SR k pracovnej deﬁnícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou
alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej 31 účastníckymi štátmi (vrátanie
Slovenskej republiky) dňa 26. mája 2016 v Bukurešti. Národná rada SR taktiež prijala uznesenie
k dokumentu OSN Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii (tzv. Marakéšsky pakt
o migrácií).

1.3.3.2. Hodina otázok
V VII. volebnom období v roku 2018 bola hodina otázok zaradená do programu schôdze
12-krát, poslanci celkom položili 806 otázok, z toho predsedovi vlády Slovenskej republiky 295
otázok a zodpovedaných otázok bolo celkovo 159. Z obsahového hľadiska boli otázky zamerané na
aktuálne spoločenské dianie, na efektívnosť použitia verejných ﬁnancií, využitia ekonomického
rastu, zjednodušenie verejného obstarávania a čerpania eurofondov, na opatrenia v sociálnej oblasti,
ohodnotenie zamestnancov vo verejnej správe, rast minimálnej mzdy, na prípravu vstupu mladých
ľudí na trh práce, otázky zamestnávania občanov z iných krajín, v školstve na program rozvoja
výchovy a vzdelávania, odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, nový
systém akreditácie pre vysoké školy, rekonštrukcie internátov, v doprave na výstavbu diaľnic,
rýchlostných ciest, technický stav komunikácií a mostov, vlakové spojenia, obnovu na železniciach,
v zdravotníctve na diagnostické centrá, ochranu údajov v eHealthe, zabezpečenie ambulantnej
pohotovosti, otázky biologickej liečby, bezplatné parkovanie pri nemocniciach a iné,
v pôdohospodárstve na kvalitu a bezpečnosť potravín, užívanie poľnohospodárskych pozemkov
v náhradnom užívaní, pozemkové úpravy, dotácie a platby poľnohospodárom, Poľnohospodársku
platobnú agentúru, hospodárenie v lesoch, ochranu chránených území, riešenie environmentálnych
záťaží, na dodržiavanie zákonnosti, zvyšovanie bezpečnosti, bezpečnosti v doprave, na
problematiku PZ, znižovania korupcie, byrokracie, na akčné plány, modernizáciu armády,
obstarávanie obrnených transportérov, na obnovu pamiatok, na otázky zahraničnej politiky,
migrácie, konﬂiktov a napätí vo svete, spolupráce a vývoja V4 a iné.
Počet položených otázok podľa klubov poslancov Národnej rady SR – VII. volebné obdobie
v roku 2018 (k 31. 12. 2018)
Poslanecký klub

Počet
Počet položených
poslancov
otázok

SMER – SD

48

323

SaS

20

278

OĽANO

16

121

SNS

15

13

ĽS Naše Slovensko

13

30

SME RODINA

8

–

MOST – HÍD

13

13

Poslanci. ktorí nie sú členmi
poslaneckých klubov

17

28

Spolu:

150

806
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Prehľad o počte položených a zodpovedaných otázok predsedovi vlády, členom vlády,
generálnemu prokurátorovi a predsedovi NKÚ SR za rok 2018

HODINA OTÁZOK
Predseda vlády a členovia vlády SR, GP SR
predseda NKÚ SR

32

Počet otázok
položených

zodpovedaných

P. Pellegrini, predseda vlády SR (od 22. 3. 2018)

295

26

R. Fico, predseda vlády SR

85

12

P. Raši, podpredseda vlády SR
pre investície a informatizáciu (od 22. 3. 2018)

6

1

P. Pellegrini, podpredseda vlády SR
pre investície a informatizáciu (do 22. 3. 2018)

12

4

D.Saková, ministerka vnútra SR (od 26. 4. 2018)

55

15

R. Kaliňák, podpredseda vlády SR
a minister vnútra SR (do 22. 3. 2018)

3

2

L. Žitňanská, podpredsedníčka vlády
a ministerka spravodlivosti SR (do 22. 3. 2018)

2

1

G. Gál, minister spravodlivosti SR (od 22. 3. 2018)

9

4

P. Kažimír, minister ﬁnancií SR, od 22. 3. 2018
podpredseda vlády SR

21

10

M. Lajčák, minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR

37

9

P. Žiga, minister hospodárstva SR

10

3

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

50

15

G. Matečná, podpr. vl. a ministerka pôdohosp.
a rozvoja vidieka SR

30

6

P. Gajdoš, minister obrany SR

26

2

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

14

7

L. Sólymos, minister životného prostredia SR

14

5

M. Lubyová, min. školstva, vedy, výskumu
a športu SR (od 13. 9. 2017)

58

16

G. Matečná, podpr. vl. a min. pôdohosp.
a rozvoja vidieka SR

30

6

P. Plavčan, min. školstva, vedy, výskumu
a športu SR (do 31. 8. 2017)

26

4

Ľ. Laššáková, ministerka kultúry SR (od 22. 3. 2018)

22

6

T. Drucker, minister zdravotníctva SR (do 22. 3. 2018)

25

9

HODINA OTÁZOK
Počet otázok

Predseda vlády a členovia vlády SR, GP SR
predseda NKÚ SR

položených

zodpovedaných

J. Čižnár, generálny prokurátor

2

–

K. Mitrík, predseda NKÚ SR

3

1

806

159

Počet otázok spolu
1.3.3.3. Interpelácie

V rámci VII. volebného obdobia bolo v roku 2018 podaných 183 interpelácií, z toho
poslancami opozície 118, poslancami koalície 13 a poslancami, ktorí nie sú členmi klubu poslancov
52. Z vecného hľadiska boli interpelácie zamerané na rôzne oblasti spoločenského a verejného
života, na prípravu na BREXIT, v oblasti dopravy na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, obchvatu
Bratislavy, odpočívadiel pri diaľniciach, rekonštrukcie ciest, prípravu a ﬁnancovanie železničných
projektov a iné, na daňovú problematiku, ceny v energetike, v oblasti zdravotníctva na kvalitu
a úroveň zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych zariadení, liekovú problematiku, v oblasti
pôdohospodárstva na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v správe SPF, ochranu bukových
pralesov Karpát, v oblasti životného prostredia na ochranu Žitného ostrova, vodných zdrojov, na
problematiku odpadov, environmentálnych záťaží a ich riešenia, v oblasti školstva na rozvoj
výchovy a vzdelávania, informačný rezortný systém, asistentov učiteľov, testovanie žiakov,
športové poukazy a príspevky športovcom a iné, v sociálnej oblasti na sociálne poistenie,
poskytovanie sociálnych služieb, problematiku zamestnávania cudzincov, na obnovu kultúrnych
a historických pamiatok, starostlivosť o štátny jazyk, na problematiku poberania výsluhových
dôchodkov, klientské centrá, evidenciu vozidiel a riešenie dopravného značenia, problematiku
personálneho obsadenia v PZ, letku ministerstva vnútra, v oblasti obrany na modernizáciu letísk,
obstaranie obrnených vozidiel, obranyschopnosť voči hybridným hrozbám, ale i na problematiku
zahraničných vzťahov, zastupiteľských úradov, globálny pakt o migrácii, na postupy katastrálnych
úradov a ďalšie.
Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov Národnej rady SR – VII. volebné
obdobie v roku 2018 (k 31. 12. 2018)
Poslanecký klub

Počet
poslancov

Počet podaných
interpelácií

SMER – SD

48

3

SaS

20

70

OĽANO

16

23

SNS

15

–

ĽS Naše Slovensko

13

12

8

13

MOST – HÍD

13

10

Poslanci ktorí nie sú členmi
poslaneckých klubov

17

52

150

183

SME RODINA

Spolu:
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Prehľad o počte podaných interpelácií predsedovi vlády, členom vlády a predsedom iných
ústredných orgánov SR za rok 2018

INTERPELÁCIE
Predseda vlády a členovia vlády SR
a predsedovia iných ústredných orgánov SR
P. Pellegrini, predseda vlády SR (od 22. 3. 2018)

9

R. Fico, predseda vlády SR (do 22. 3. 2018)

1

R. Raši, podpredsa vlády SR pre investície a informatizáciu
(od 22.3.2018)

3

P. Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
(do 22.3.2018)

2

D. Saková, ministerka vnútra SR (od 26. 4. 2018)

20

P. Pellegrini, predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva
vnútra SR (17. – 26.4.2018)

1

T. Drucker, minister vnútra SR (22. 3. – 17. 4. 2018)

–

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR (do 22. 3. 2018)

3

G. Gál, minister spravodlivosti SR (od 22. 3. 2018)

4

L. Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR
(do 22.3.2018)

2

P. Kažimír, minister ﬁnancií SR, od 22.3.2018 podpredseda vlády SR

7

M. Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

12

P. Žiga, minister hospodárstva SR

3

Á. Érsek, minister dopravy a výstavby SR (od 31. 8. 2016)
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G. Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

6

P. Gajdoš, minister obrany SR

10

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

10

L. Sólymos, minister životného prostredia SR, od 22.3.2018 podpredseda
vlády SR

7

M. Lubyová, min. školstva, vedy, výskumu a športu SR (od 13. 9. 2017)

29

Ľ. Laššáková, ministerka kultúry SR (od 22.3.2018)

4

M. Maďarič, minister kultúry SR (do 7.3.2018)

1

A. Kalavská, ministerka zdravotníctva SR (od 22.3.2018)

9

T. Drucker, minister zdravotníctva SR (do 22.3.2018)

6

Iné ústredné orgány

2

Spolu

34

Počet
interpelácií

183

1.3.4. Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, zo
zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR a z ďalších zákonov v roku 2018
zvolila:
§ Michala Mišíka za člena Súdnej rady Slovenskej republiky,
§ Milana Blahu, Pavla Holeštiaka, Martu Danielovú, Anikó Dušíkovú a Petra Kubicu za členov
Rady pre vysielanie a retransmisiu,
§ na návrh prezidenta SR Juraja Kotiana za člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
§ Jozefa Korčeka za predsedu a Évu Hortai za členku Dozornej rady Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou,
§ Ota Nevického ako zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do
Dozornej rady Sociálnej poisťovne,
§ Juraja Buzalku a Mateja Medveckého za členov Správnej rady Ústavu pamäti národa,
§ na návrh vlády SR Mareka Gocníka, Jaroslava Lovašša, Milana Hauera, Igora Chovana,
Radoslava Hrušku, Zoltána Lörincza a na návrh Výboru Národnej rady SR pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie Dalibora Steindla, Miroslava Masarika, Milana Romana
a Janu Ujovú za členov Rady Slovenského pozemkového fondu;
navrhla:
§ prezidentovi SR Jána Ďuriša a Ivana Galbičku kandidátov na členov Regulačnej rady,
§ Súdnej rade SR kandidátov na členov disciplinárnych senátov, a to Danu Wänkeovú, Martina
Baločka, Martinu Gajdošovú, Juraja Klimenta, Ivana Kochanského, Marcelu Malatkú,
Františka Moznera, Tibora Sásfaia, Ivana Syrového a Dávida Štefanku;
schválila:
§ návrh vlády SR na vymenovanie Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska
a Ľudovíta Ódora a Jozefa Hudáka za viceguvernéra Národnej banky Slovenska;
odvolala:
§ Branislava Masára z funkcie zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami
zamestnávateľov z Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
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1.4. Pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti vnútornej
a zahraničnej politiky
1.4.1. Vyslanie vojsk
Národná rada SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky schválila
v roku 2018 vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR v rámci Posilnenej presunutej prítomnosti
NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky
a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR do Irackej republiky za účelom poradenstva
a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl.
Ďalej Národná rada SR vyslovila súhlas s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl
Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku
a poradenstva a schválila návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch a vo
vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl SR do tohto vojenského
zastúpenia.

1.4.2. Vyhlásenia a deklarácie
V roku 2018 Národná rada SR schválila vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky
k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti.

1.5. Petície prerokované na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada v roku 2018 prerokovala petíciu občanov Slovenskej republiky podanú
Národnej rade Slovenskej republiky 6. februára 2018, aby zmenou zákona o sociálnom poistení
č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovila maximálny vek pre odchod do starobného
dôchodku na 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre skorší odchod do starobného dôchodku bez
krátenia sumy dôchodku.
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2. Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej
V kalendárnom roku 2018 bolo prostredníctvom Odboru zahraničných vzťahov a protokolu
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečovaných viac ako 200 individuálnych
protokolárnych a zahraničnopolitických aktivít pre vedenie a poslancov Národnej rady SR
(nepočítajúc zahraničné pracovné cesty zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR). Z uvedeného
sumárneho počtu bolo 104 zahraničných služobných ciest, 110 prijatí a 22 ďalších protokolárnych
či medzinárodnopolitických podujatí:
· na úrovni predsedu Národnej rady SR sa v sledovanom období uskutočnilo
18 zahraničných pracovných ciest a 26 prijatí;
· na úrovni podpredsedov Národnej rady SR sa realizovali 2 zahraničné pracovné cesty
a 7 prijatí;
· výbory Národnej rady SR a ich predstavitelia vykonali 56 zahraničných pracovných ciest
a 58 prijatí;
· stále delegácie Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách uskutočnili
26 zahraničných pracovných ciest a 1 prijatie;
· na úrovni skupín priateľstva Národnej rady SR sa realizovali 2 zahraničné pracovné cesty
a 18 prijatí;
· Odbor zahraničných vzťahov a protokolu Kancelárie Národnej rady SR sa organizačne
podieľal na zabezpečení ďalších 19 významných podujatí protokolárneho,
resp. medziparlamentného charakteru;
· osobitnú kapitolu aktivít odboru predstavovalo organizačné zabezpečenie politických
i expertných medziparlamentných podujatí konaných v nadväznosti na predsedníctvo SR
v Konferencii predsedov parlamentov členských štátov EÚ a vo Vyšehradskej skupine
(podujatie v rámci medziparlamentnej platformy pre výmenu informácií v EÚ a stretnutia
predsedov parlamentov krajín V4).

2.1 Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady
Slovenskej republiky
2.1.1 Zahraničné pracovné cesty
Z celkového počtu 18 zahraničných pracovných
ciest na úrovni predsedu Národnej rady SR bolo
6 oﬁciálnych návštev (v Luxemburskom
veľkovojvodstve, Srbskej republike, Lotyšskej
republike, Štáte Izrael, Gréckej republike
a Rakúskej republike) a 12 pracovných návštev
(štyrikrát v Českej republike, trikrát v Maďarsku,
Ruskej federácii, Spolkovej republike Nemecko,
E s t ó n s k e j r e p u b l i k e , Tu r e c k e j r e p u b l i k e
a Francúzskej republike). Na úrovni podpredsedov
Národnej rady SR sa v roku 2018 realizovali
2 zahraničné pracovné cesty (v Čínskej ľudovej republike, v Talianskej republike).
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2.1.1.1 Aktivity na úrovni predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
ź V dňoch 1. – 2.

marca 2018 uskutočnil predseda Národnej rady SR Andrej Danko
pracovnú návštevu v Maďarsku pri príležitosti konania stretnutia predsedov parlamentov
krajín Vyšehradskej skupiny v Budapešti, na ktorom sa okrem hostiteľa, predsedu
Národného zhromaždenia Maďarska Lászlóa Kövéra, zúčastnili predseda Poslaneckej
snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček, predseda Senátu Parlamentu ČR Milan
Štech, predseda Sejmu Poľskej republiky Marek Kuchciński i predseda Senátu Poľskej
republiky Stanisław Karczewski. Na okraj podujatia sa predseda Národnej rady SR Andrej
Danko stretol aj so zástupcami Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

ź V dňoch 18. – 19. apríla 2018 uskutočnil

predseda Národnej rady SR Andrej Danko
pracovnú návštevu v Spolkovej republike
Nemecko, počas ktorej sa stretol s
predsedom Nemeckého spolkového snemu
Wolfgangom Schäublem, a s ďalšími
poprednými predstaviteľmi politického
života v krajine.
ź V dňoch 23. – 24. apríla 2019 uskutočnil

predseda Národnej rady SR Andrej Danko
pracovnú návštevu v Estónskej republike pri
príležitosti konania konferencie predsedov
parlamentov členských štátov Európskej únie v Talline, kde dominovali témy bezpečnosť,
posilňovanie národných parlamentov a medziparlamentná spolupráca v EÚ. Na okraj
podujatia predseda Národnej rady SR Andrej Danko bilaterálne rokoval s predsedom
Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim, s predsedom Nemeckej spolkovej rady
Michaelom Müllerom a predsedom Národného zhromaždenia Francúzskej republiky
Francoisom de Rugy.
ź Predseda Národnej rady SR Andrej Danko uskutočnil oﬁciálnu návštevu v Luxemburskom

veľkovojvodstve v dňoch 3. – 4. apríla 2018. V rámci programu sa konali rokovania
s predsedom Poslaneckej snemovne Luxemburského veľkovojvodstva Mars di
Bartolomeom, predsedom vlády Luxemburského veľkovojvodstva a ministrom kultúry
Xavierom Battelim. Na záver svojej návštevy v Luxemburgu sa predseda Národnej rady
SR Andrej Danko stretol s veľkovojvodom luxemburským, Henrim.
ź Dňa 19. mája 2018 realizoval predseda Národnej rady SR Andrej Danko pracovnú

návštevu v Maďarsku pri príležitosti konania spomienkovej slávnosti k 300. výročiu
znovuzaloženia mesta Malý Kéreš slovenskými kolonistami. Tento významný historický
míľnik si predstavitelia parlamentov Slovenskej republiky a Maďarska uctili aj odhalením
pamätného reliéfu. Na okraj podujatia sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko
pracovne stretol aj s predsedom Národného zhromaždenia Maďarska Lászlóom Kövérom,
ako aj s predstaviteľmi miestnej slovenskej národnostnej samosprávy.
ź Predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu s predsedom Skupiny priateľstva

Národnej rady SR s Ruskou federáciou Ľubomírom Petrákom uskutočnili v dňoch 3. – 5.
júna 2018 pracovnú návštevu v Ruskej federácii pri príležitosti konania Medzinárodného
fóra pre rozvoj parlamentarizmu v Moskvy, ktoré sa venovalo témam ako rozvoj národnej
legislatívy, zákonodarstvo v záujme suverénnych štátov, výmena skúsenosti v oblasti
medzinárodnej harmonizácie. Okrem vystúpenia predsedu Národnej rady SR Andreja
Danka na fóre ako jedného z úvodných rečníkov, sa na okraj podujatia uskutočnili
bilaterálne stretnutia s predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej
federácie Vjačeslavom Viktorovičom Volodinom a predsedom Národného zhromaždenia
Arménskej republiky Ara Babloyanom.
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ź Predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu s predsedom Skupiny priateľstva

Národnej rady SR so Srbskou republikou Dušanom Čaplovičom uskutočnili oﬁciálnu
návštevu v Srbskej republike v dňoch 6. – 7. júna 2018 v Belehrade a v Novom Sade.
Rokoval s prezidentom Srbskej republiky Aleksandrom Vučićom, predsedníčkou
Národného zhromaždenia Srbskej republiky Majou Gojković a s predsedníčkou vlády
Srbskej republiky Anou Brnabić. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vystúpil
s oﬁciálnym prejavom ako prvý slovenský politik na pôde Národného zhromaždenia
Srbskej republiky. Zároveň sa stretol aj so zástupcami parlamentu Autonómnej pokrajiny
Vojvodiny a v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov otvoril novú TV stanicu
s názvom Folklorika, ktorá má spájať vojvodinských Slovákov so Slovenskom.
ź V dňoch 11. – 12. júna 2018 uskutočnil predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu

s podpredsedami Národnej rady SR Bélom Bugárom a Martinom Glváčom oﬁciálnu
návštevu v Lotyššskej republike. V rámci návštevy prebehli rokovania s predsedníčkou
Parlamentu Lotyšskej republiky Inarou Murniece, prezidentom Lotyšskej republiky
Raimondsom Vejonisom a parlamentná delegácia bola tiež prítomná pri podpise
Memoranda o porozumení medzi Národným ústavom detských chorôb v Bratislave
a Detskou univerzitnou nemocnicou v Rige.

ź Predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu s poslancami Národnej rady SR

uskutočnili v dňoch 21. – 23. júna 2018 pracovnú návštevu v Maďarsku pri príležitosti
konania neformálneho stretnutia predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny
a futbalového turnaja parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny na Balatone.
ź V dňoch 2. – 5. júla 2018 uskutočnil predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu

s podpredsedami Národnej rady SR Martinom Glváčom a Andrejom Hrnčiarom
a predsedníčkou Skupiny priateľstva Národnej rady SR so Štátom Izrael oﬁciálnu návštevu
v Štáte Izrael. Program návštevy okrem rokovania s predsedom izraelského Knessetu ZuliZoel Edelsteinom zahŕňal aj stretnutie s prezidentom Štátu Izreal Reuvenom Rivlinom,
s predsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Štátu Izrael Benjaminom Netanjahuom
a s členmi skupiny izraelsko-slovenského priateľstva v Knessete.
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ź Predseda Národnej rady SR

Andrej Danko realizoval dňa 28.
júla 2018 pracovnú návštevu v
Českej republike pri príležitosti
konania slávností bratstva Čechov
a Slovákov. V rámci programu
v Uherskom Brode predseda
Národnej rady SR Andrej Danko
rokoval s predsedom Poslaneckej
snemovne Parlamentu ČR
R a d k o m Vo n d r á č k o m .
Predmetom diskusie boli témy
ako upevňovanie vzájomných
vzťahov, ďalšie významné výročia, či slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine.
ź V dňoch 23. – 25. septembra 2018 uskutočnil predseda Národnej rady SR Andrej Danko

spolu s členom Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Helénskou republikou Eduardom
Hegerom oﬁciálnu návštevu v Helénskej republike. Okrem rokovania s prezidentom
Helénskej republiky Prokopisom Pavlopoulosaom sa bilaterálne rozhovory viedli aj
s predsedom Helénskeho parlamentu Nikolasom Voutsisom a lídrom opozície
a predsedom politickej strany Nová demokracia Kyriakosom Mitsotakisom. Predseda
Národnej rady SR Andrej Danko absolvoval tiež audienciu u J. B. Ieronymosa II.,
arcibiskupa Atén a celého Grécka.
ź Predseda Národnej rady SR Andrej Danko uskutočnil v dňoch 3. – 4. októbra 2018

pracovnú návštevu v Českej republike 170. výročia Ústavnodarného Ríšskeho snemu
v Kroměříži za účasti predsedu Poslaneckej snemovne ČR Radka Vondráčka a predsedu
Národnej rady Rakúskej republiky Wolfganga Sobotku. Témami pracovného stretnutia
predsedov parlamentov štátov Slavkovskej spolupráce bolo slovenské predsedníctvo vo
Vyšehradskej skupine, rakúske predsedníctvo v Rade EÚ, ako aj nové možnosti pre rozvoj
parlamentnej dimenzie Slavkovskej spolupráce, či medziparlamentná spolupráca
v regióne.
ź V dňoch 7. – 10. októbra 2018 predseda Národnej rady SR Andrej Danko uskutočnil

pracovnú návštevu v Tureckej republike pri príležitosti konania 3. stretnutia predsedov
parlamentov štátov Európy a Ázie v Antalyi, ktoré sa tematicky venovalo ekonomickej
spolupráci, životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju v regióne Euroázie. Na
okraj podujatia bilaterálne rokoval s predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia
Ruskej federácie Vjačeslavom Viktorovičom Volodinom, predsedom parlamentného
zhromaždenia OBSE Georgeom Tseretelim a podpredsedom Národného zhromaždenia
Arménskej republiky Eduardom Sharmazanovom.
ź V dňoch 18. – 19. októbra 2018 uskutočnil predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu

s predsedníčkou a členkou Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Francúzskou
republikou Katarínou Cséfalvayovou a Martinou Šimkovičovou pracovnú návštevu vo
Francúzskej republike. Spoločne s českou parlamentnou delegáciou a francúzskou
parlamentnou delegáciou si v Paríži uctili 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny
a vzniku Česko-slovenskej republiky a zároveň aj 25. výročie nadviazania bilaterálnych
vzťahov s Francúzskou republikou. Vyvrcholením dvoch spomienkových dní bola
slávnostná konferencia „Storočnica 1918 – 2018, spomínanie na r. 1918 v strednej Európe
a jeho inštrumentalizácia“. V rámci programu pracovnej návštevy sa konali aj bilaterálne
rozhovory s predsedom Senátu Francúzskej republiky Gérardom Larcherom a prvou
podpredsedníčkou Národného zhromaždenia Francúzskej republiky Carole BureauBonard.
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ź Dňa 28. októbra 2018 uskutočnil predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu

s podpredsedom Národnej rady SR Andrejom Hrnčiarom a členom Skupiny priateľstva
Národnej rady SR s Českou republikou Richardom Vašečkom pracovnú návštevu v Českej
republike pri príležitosti konania osláv 100. výročia vzniku Československej republiky,
súčasťou ktorých bola aj vojenská prehliadka v Prahe. Uskutočnili sa aj bilaterálne
rozhovory s prezidentom Českej republiky Milošom Zemanom a predsedom Poslaneckej
snemovne Parlamentu ČR Radkom Vondráčkom.
ź Predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu s podpredsedami Národnej rady SR

Martinom Glváčom a Andrejom Hrnčiarom a poslancom Národnej rady SR Eduardom
Hegerom uskutočnil dňa 14. novembra 2018 pracovnú návštevu v Českej republike pri
príležitosti konania slávnostného zasadnutia Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a
seminára k 100. výročiu prvého zasadnutia československého Revolučného národného
zhromaždenia v Prahe. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vystúpil ako prvý
slovenský politik v pléne českého parlamentu.
ź Predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu s podpredsedom Národnej rady SR

Martinom Glváčom uskutočnili oﬁciálnu návštevu Rakúskej republiky. Okrem
bilaterálneho rokovania s predsedom Národnej rady Rakúskej republiky Wolfgangom
Sobotkom sa uskutočnil aj pracovný obed, na ktorom bola prítomná Nina Poláková, prvá
sólistka vo Viedenskom štátnom balete.

2.1.1.2 Aktivity na úrovni podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky
ź Podpredseda Národnej rady SR Andrej Hrnčiar uskutočnil pracovnú návštevu v Čínskej

ľudovej republike v dňoch 5. – 10. júna 2018 pri príležitosti konania konferencie ministrov
hospodárstva a obchodu Číny a krajín Strednej a východnej Európy v Pekingu.
ź Podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč a poslanci Národnej rady SR Ľubomír Petrák,

Ladislav Kamenický, Peter Náhlik, Dušan Tittel, Ľudovít Goga a Rastislav Holúbek boli
členmi delegácie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho počas pracovnej návštevy
v Talianskej republike dňa 19. júna 2018.
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2.1.2 Návštevy zahraničných partnerov na pôde Národnej rady Slovenskej
republiky
V roku 2018 privítali vedúci predstavitelia Národnej rady SR 4 oﬁciálne návštevy predsedov
parlamentov (ČR, Arménska republika, Poľská republika a Rakúska republika), 3 pracovné
návštevy predsedu parlamentu (ČR), 2 pracovné návštevy podpredsedov parlamentov (Štát Izrael,
Arménska republika) a 4 pracovné návštevy poslancov legislatívnych zborov (Ruská federácia,
Portugalská republika, ČR a Indonézska republika).
2.1.2.1 Aktivity na úrovni predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
ź Dňa 15. januára 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko predsedu

Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radka Vondráčka počas jeho
oﬁciálnej návštevy v SR.
ź Dňa 29. januára 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko predsedu

Národného zhromaždenia Arménskej republiky Aru Babloyana počas jeho oﬁciálnej
návštevy v SR.
ź Dňa 20. februára 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko predsedu Sejmu

Poľskej republiky Mareka Kuchcińského počas jeho oﬁciálnej návštevy v SR.
ź Dňa 4. apríla 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko predsedu skupiny

rusko-slovenského priateľstva v Rade federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej
federácie Vjačeslava Stepanoviča Timčenka.
ź Dňa 24. apríla 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko podpredsedu vlády

a ministra vnútra Spojených arabských emirátov šejka Saifa bin Zayeda Al Nahyana.
ź Dňa 25. mája 2018 navštívil SR podpredseda Národného zhromaždenia Arménskej

republiky Eduard Sharmazanov, ktorý na pôde zákonodarného zboru spolu s predsedom
Národnej rady SR Andrejom Danko otvoril výstavu k výročiu arménskej genocídy.
ź Dňa 6. júna 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko predsedu Národnej rady

Rakúskej republiky Wolfganga Sobotku počas jeho oﬁciálnej návštevy v SR.
ź Dňa 14. júna 2018 sa v Bratislave uskutočnilo spoločné zasadnutie predsedníctiev

Národnej rady SR a Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR za účasti predsedu Národnej
rady SR Andreja Danka a predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radka
Vondráčka. Predsedovia oboch parlamentov v uvedený deň slávnostne uviedli tematickú
výstavu pri príležitosti 100. výročia Česko – Slovenska na Bratislavskom hrade, ktorej
súčasťou bol aj originál Pittsburskej dohody.
ź Dňa 19. júna 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko prezidenta Bulharskej

republiky Rumena Radevu.
ź Dňa 21. júna 2018 poctila SR svojou návštevou podpredsedníčka izraelského parlamentu

Knessetu Revital Swid pri príležitosti konania regionálneho seminára k nenávistným
prejavom spoluorganizovaného Národnou radou SR a parlamentom Štátu Izrael. Predseda
Národnej rady SR Andrej Danko prijal podpredsedníčku izraelského parlamentu Knessetu
pred oﬁciálnym otvorením uvedeného seminára.
ź Dňa 1. septembra 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu

s podpredsedom Národnej rady SR Andrejom Hrnčiarom predsedu Poslaneckej snemovne
Parlamentu ČR Radka Vondráčka a bývalých predsedov Národnej rady SR Petra
Pellegriniho, Rudolfa Schustera a Jozefa Migaša pri príležitosti Dňa Ústavy SR.
ź Dňa 12. októbra 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu s vedúcim

a členkou Stálej delegácie Národnej rady SR v Parlamentnom zhromaždení OBSE Petra
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Osuského a Irén Sárközy predsedu Parlamentného zhromaždenia OBSE Georgea
Tsereteliho.
ź Dňa 15. októbra 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko ministra priemyslu

a obchodu Ruskej federácie Denisa Valentoviča Manturova.
ź Dňa 17. októbra 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko a členovia Stálej

delegácie Národnej rady SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy generálneho
tajomníka Rady Európy Thorbjorna Jaglanda.
ź Dňa 17. októbra 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko spolu s predsedom

Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Maďarskom Elemérom Jakabom ministra
vonkajších ekonomických záležitostí a zahraničných vecí Maďarska Pétera Szijjártó.
ź Dňa 6. decembra 2018 pracovne navštívil SR predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu

ČR Radek Vondráček a vystúpil v pléne Národnej rady SR. Český politik pred poslancami
v Národnej rade SR vystúpil prvýkrát.
2.1.2.2 Aktivity na úrovni podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky
ź Podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová prijala 7. júna 2018

delegáciu hospodárskeho výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
ź Podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová prijala dňa 18. júna 2018

delegáciu Zahraničného výboru portugalského parlamentu. Podpredseda Národnej rady
SR Béla Bugár prijal dňa 24. apríla 2018 delegáciu poslancov Rady ľudových zástupcov
Indonézskej republiky.

2.1.2.3 Ďalšie významné prijatia na pôde Národnej rady Slovenskej republiky
Na pôde Národnej rady SR boli v roku 2018 okrem vyššie zmienených predstaviteľov prijatí:
1 hlava štátu (Bulharská republika), 3 ministri (Spojené arabské emiráty, Ruská federácia,
Maďarsko) a 2 predstavitelia medzinárodných organizácií (predseda Parlamentného zhromaždenia
OBSE, generálny tajomník Rady Európy).
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2.1.3 Prijatia veľvyslancov a vedúcich misií akreditovaných v SR, vedúcich

zastupiteľských úradov SR a honorárnych konzulov SR v zahraničí
V hodnotenom období sa na úrovni predsedu Národnej rady SR a podpredsedov Národnej
rady SR realizovalo 14 prijatí:
ź Dňa 17. januára 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko mimoriadneho

a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexeja Fedotova.
ź Dňa 18. januára 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko vedúcich

zastupiteľských úradov akreditovaných v SR.
ź Dňa 30. januára 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko mimoriadneho

a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael v SR Zvi Vapniho.
ź Dňa 20. júna 2018 sa uskutočnilo rozlúčkové prijatie mimoriadneho a splnomocneného

veľvyslanca Poľskej republiky v SR Leszeka Soczewicu u predsedu Národnej rady SR
Andreja Danka.
ź Dňa 3. augusta 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko mimoriadneho

a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexeja Fedotova.
ź Dňa 3. augusta 2018 sa uskutočnilo rozlúčkové prijatie mimoriadneho a splnomocneného

veľvyslanca Cyperskej republiky v SR Nearchosa Palasa u predsedu Národnej rady SR
Andreja Danka.
ź Dňa 6. augusta 2018 sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko stretol s mimoriadnym

a splnomocneným veľvyslancom USA v SR Adamom H. Sterlingom počas spoločného
pracovného obeda.
ź Dňa 21. augusta 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko vedúcich

zastupiteľských úradov SR v zahraničí.
ź Dňa 18. septembra 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko vedúcich

zastupiteľských úradov členských štátov Európskej únie.
ź Dňa 3. októbra 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko mimoriadneho

a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael v SR Zvi Vapniho.
ź Dňa 15. mája 2018 prijal podpredseda Národnej rady SR Andrej Hrnčiar mimoriadneho

a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v SR Lin Lina.
ź Dňa 9. októbra 2018 prijal podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč mimoriadneho

a splnomocneného veľvyslanca Štátu
Izrael v SR Zvi Vapniho.
ź Dňa 14. augusta 2018 prijal

podpredseda Národnej rady SR Béla
Bugár mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca
Spojených štátov amerických Adama
H. Sterlinga.
ź Dňa 23. októbra 2018 prijal

podpredseda Národnej rady SR Béla
Bugár honorárnych konzulov SR
v zahraničí.
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2.1.4 Ostatné významné protokolárne a zahraničnopolitické podujatia
ź Dňa 1. januára 2018 sa v sídle Slovenskej ﬁlharmónie v Redute uskutočnil slávnostný

ceremoniál udeľovania štátnych vyznamenaní za účasti prezidenta SR, predsedu Národnej
rady SR a predsedu vlády SR.
ź Dňa 17. januára 2018 uskutočnil predseda Národnej rady SR Andrej Danko pracovný obed

so zástupcami slovenských podnikateľov a zamestnávateľov.
ź Dňa 4. apríla 2018 sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko a poslanci Národnej rady

SR zúčastnili na pietnej spomienke spojenej s kladením vencov pri príležitosti 73. výročia
oslobodenia hlavného mesta Bratislavy.

ź Dňa 5. apríla 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko slovenských

paralympijských športovcov.
ź Dňa 17. apríla 2018 sa v historickej budove Národnej rady SR pod záštitou predsedu

Národnej rady SR Andreja Danka uskutočnila konferencia „Republika Česko-Slovensko.
Od monarchie k samostatnému štátu. Ilúzie verzus realita“.
ź Dňa 4. mája 2018 sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko zúčastnil na národnej

spomienke pri príležitosti výročia úmrtia M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
ź Dňa 16. mája 2018 prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko olympioničku

Anastasiu Kuzminovú.
ź Dňa 30. mája 2018 sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko stretol za okrúhlym

stolom s predstaviteľmi asociácií cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.
ź Dňa 13. júna 2018 vystúpil v pléne Národnej rady SR prezident SR Andrej Kiska so

správou o stave Slovenskej republiky.
ź Dňa 16. augusta 2018 sa v historickej budove Národnej rady SR pod záštitou predsedu

Národnej rady SR Andreja Danka konala slávnostná akadémia pri príležitosti 80. výročia
úmrtia Andreja Hlinku.
ź Dňa 27. augusta 2018 sa uskutočnil okrúhly stôl k cestovnému ruchu za prítomnosti

predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a zástupcov zamestnávateľov v cestovnom
ruchu v SR.
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ź Dňa 28. augusta 2018 sa uskutočnil okrúhly stôl k cestovnému ruchu za prítomnosti

predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a zástupcov odborov.
ź Dňa 29. augusta 2018 sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko, podpredseda Národnej

rady SR Martin Glváč a poslanci Národnej rady SR zúčastnili na spomienkových oslavách
v Banskej Bystrici pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania a na
okrúhlom stole o antisemitizme a jeho prejavoch v 21. storočí.
ź Dňa 1. septembra 2018 sa v historickej budove Národnej rady SR uskutočnila slávnostná

akadémia venovaná vzniku SR.
ź Dňa 7. septembra 2018 sa poslanci Národnej rady SR zúčastnili na pietnom

spomienkovom akte pri príležitosti Dňa obetí holokaustu.
ź Dňa 19. septembra 2018 sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko a poslanci Národnej

rady SR zúčastnili na národnej slávnosti pri príležitosti 170. výročia vzniku Slovenskej
národnej rady na Myjave.
ź Dňa 30. októbra 2018 sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko, podpredseda Národnej

rady SR Andrej Hrnčiar a poslanci Národnej rady SR zúčastnili na celoštátnych oslavách
100. výročia vzniku ČSR v Martine.
ź Dňa 17. novembra 2018 sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko a podpredseda

Národnej rady SR Martin Glváč zúčastnili na pietnych spomienkových podujatia pri
príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu na Ružinovskom cintoríne a pri Bráne
slobody v Devíne.
ź Dňa 5. decembra 2018 sa v spolupráci Kancelárie Národnej rady SR, Slovenského

šachového zväzu a občianskeho združenia Prvá šachová konal 2. ročník vianočného
šachového turnaja predsedu Národnej rady SR Andreja Danka za účasti viacnásobného
šachového veľmajstra Anatolija Karpova.

2.2 Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej republiky
2.2.1 Aktivity na pôde Národnej rady Slovenskej republiky
ź Dňa 4. januára 2018 prijala predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci

Alena Bašistová mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej
republiky v SR Ebadollaha Molaeia.
ź Dňa 11. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

Ľuboš Blaha mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej republiky v SR
Gregora Kozovinca.
ź Dňa 18. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

Ľuboš Blaha mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Palestínskeho štátu v SR
Attallu S. A. Qubia.
ź Dňa 18. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

Ľuboš Blaha mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Tureckej republiky v SR Aslıgül
Üğdül.
ź Dňa 22. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť

Anton Hrnko mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Španielskeho kráľovstva
v SR Luisa Belzuza de los Ríos.
ź Dňa 22. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť

Anton Hrnko mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska v SR Andrewa Gartha.
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ź Dňa 22. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť

Anton Hrnko mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej republiky v SR
Gregora Kozovinca.
ź Dňa 24. januára 2018 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

zástupcov ThecityUK.
ź Dňa 25. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť

Anton Hrnko ministra obrany Maďarska Istvána Simicskóa.
ź Dňa 30. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť

Anton Hrnko veliteľa U.S. EUCOM gen. Curtisa M. Scaparrottiho.
ź Dňa 31. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

Ľuboš Blaha mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánskej republiky v SR
Enkeledu Mërkuri.
ź Dňa 31. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre ﬁnancie a rozpočet

Ladislav Kamenický mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej
republiky v SR Ebadollaha Molaeia.
ź Dňa 31. januára 2018 prijala predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre hospodárske

záležitosti Jana Kiššová mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej
republiky v SR Ebadollaha Molaeia.
ź Dňa 31. januára 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová srbskú úradnícku delegáciu - zástupcu Ministerstva zahraničných
vecí Srbskej republiky Aleksandra Vidojevića, zástupkyňu Ministerstva obrany Srbskej
republiky Jelenu Krdžavac Skakić a zástupkyňu Ministerstva vnútra Srbskej republiky
pani Marijanu Pavlović.
ź Dňa 31. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť

Anton Hrnko srbskú úradnícku delegáciu - zástupcu Ministerstva zahraničných vecí
Srbskej republiky Aleksandra Vidojevića, zástupkyňu Ministerstva obrany Srbskej
republiky Jelenu Krdžavac Skakić a zástupkyňu Ministerstva vnútra Srbskej republiky
pani Marijanu Pavlović.
ź Dňa 31. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

Ľuboš Blaha mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Tureckej republiky v SR Aslıgül
Üğdül.
ź Dňa 31. januára 2018 uskutočnila mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej

republiky v SR Yordanka Chobanova prezentáciu priorít bulharského predsedníctva v
Rade EÚ pre členov Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti.
ź Dňa 1. februára 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej
republiky v SR Gregora Kozovinca.
ź Dňa 2. februára 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová zástupkyňu Ministerstva zahraničných vecí a
spoločenstva národov Vicky Francis.

Britského

ź Dňa 6. februára 2018 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre ﬁnancie a rozpočet,

Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady SR pre
európske záležitosti generálneho riaditeľa DG FISMA Oliviera Guersenta.
ź Dňa 6. februára 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR Juna
Shimmiho.
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ź Dňa 8. februára 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Chorvátskej
republiky v SR Aleksandra Heina.
ź Dňa 21. februára 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánskej republike
v SR Enkeledu Mërkuri.
ź Dňa 26. februára 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínska v SR
Revaza Gachechiladzeho.
ź Dňa 13. marca 2018 rokovali členovia Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci

s delegáciou Výboru pre sociálne veci Parlamentu Iránskej islamskej republiky počas jej
pracovnej návštevy v SR.
ź Dňa 14. marca 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Ľuboš

Blaha ministerku pre záležitosti EÚ Írska pani Helen McEntee.
ź Dňa 21. marca 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

Ľuboš Blaha mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky v SR
Yamilu Soniu Pita Montes.
ź Dňa 10. apríla 2018 prijali predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

Ľuboš Blaha a predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarína
Cséfalvayová námestníčku generálneho riaditeľa odboru európskych záležitostí
Ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko Sibylle Sorg.
ź Dňa 13. apríla 2018 predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Ľuboš

Blaha prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky v SR
Christophe Léonziho.
ź Dňa 18. apríla 2018 rokovali členovia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady

SR s delegáciou Výborov pre imunitu Poslaneckej snemovne a Senátu Parlamentu ČR
počas jej návštevy v SR.
ź Dňa 20. apríla 2018 prijali poslanci Národnej rady SR Peter Marček, Rastislav Holúbek

a Maroš Kondrót ministra zahraničných vecí Mongolska Damidina Tsogtbaataroma.
ź Dňa 20. apríla 2018 prijali poslanci Národnej rady SR Peter Marček a Rastislav Holúbek

námestníka ministra zahraničných vecí Tadžikistanu Muzaﬀara Huseinzoda.
ź Dňa 23. apríla 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarína

Cséfalvayová mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR Juna
Shimmiho.
ź Dňa 23. apríla 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarína

Cséfalvayová mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánskej republiky v SR
Enkeledu Mërkuri.
ź Dňa 16. mája 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarína

Cséfalvayová mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky v SR
Yamilu Soniu Pita Montes.
ź Dňa 17. mája 2018 uskutočnil pán Karl van Kessel, radca Misie Kanady pri EÚ,

prezentáciu venovanú Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) medzi
Kanadou a EÚ za účasti mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Kanady v SR Heidi
Hulan pre členov Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej
rady SR pre európske záležitosti a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR.
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ź Dňa 29. mája 2018 prijala predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva

a národnostné menšiny Anna Verešová štátneho tajomníka vlády Maďarska Tristana
Azbeja.
ź Dňa 7. júna 2018 rokovali členovia Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti

s delegáciou Hospodárskeho výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR počas jej
návštevy v SR.
ź Dňa 18. júna 2018 rokovali členovia Zahraničného výboru Národnej rady SR s delegáciou

Zahraničného výboru portugalského parlamentu počas jej návštevy v SR.
ź Dňa 18. júna 2018 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre ﬁnancie a rozpočet

a Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti európskeho komisára
zodpovedného za rozpočet a ľudské zdroje Günthera Oettingera, ktorý im predstavil
návrhu rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 a jeho možný dosah na regióny a mestá.
ź Dňa 20. júna 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarína

Cséfalvayová mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Tureckej republiky v SR
Aslıgül Üğdül.
ź Dňa 16. júla 2018 prijali členovia Zahraničného výboru Národnej rady SR delegáciu

senátorov z Mexika.
ź Dňa 16. júla 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarína

Cséfalvayová mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínska v SR Revaza
Gachechiladzeho.
ź Dňa 12. septembra 2018 predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

Ľuboš Blaha prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky
v SR Yamilu Soniu Pita Montes.
ź Dňa 13. septembra 2018 uskutočnil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúskej

republiky v SR Helfried Carl prezentáciu priorít rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ pre
členov Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti.
ź Dňa 20. septembra 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová hlavného poradcu prezidenta Indonézie Aguma Gumelara.
ź Dňa 20. septembra 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

Ľuboš Blaha prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánskej republiky v SR
Enkeledu Mërkuri.
ź Dňa 10. októbra 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová zástupcu ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických
Matthewa Boysa.
ź Dňa 18. októbra 2018 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre životné prostredie

a Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti eurokomisára pre
pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka Phila Hogana.
ź Dňa 9. novembra 2019 prijala predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva

a národnostné menšiny Anna Verešová sovietskeho disidenta a bojovníka za oslobodenie
Československa od okupácie v roku 1968 Pavla Litvinova.
ź Dňa 28. novembra 2019 prijala predsedníčka Výboru Národnej rady SR ľudské práva

a národnostné menšiny Anna Verešová arcibiskupa z Aleppa zo Sýrskej arabskej republiky
Mons Antoine Chahda.
ź Dňa 29. novembra 2019 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Jemenskej
republiky v SR Haythama Abdulmomena Shoja´aadina.
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ź Dňa 29. novembra 2019 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej
republiky v SR Lin Lina.
ź Dňa 4. decembra 2018 sa stretli poslanci Národnej rady SR (Ľudovít Goga, Eduard Heger,

Jaroslav Paška, Martin Beluský, Milan Uhrík, Miroslav Číž, Ľubomír Petrák, Irén Sárközy
a Peter Osuský) s expertami Kancelárie pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE.
ź Dňa 7. decembra 2018 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu,

mládež a šport a Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Maltskej republiky v SR Anthonyho Licariho.
ź Dňa 10. novembra 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová námestníčku generálneho riaditeľa odboru Európskych záležitostí
Ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko Sibylle Sorg.
ź Dňa 11. decembra 2018 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR Adama
Harolda Sterlinga.
ź Dňa 13. decembra 2018 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v SR Andrewa Gartha.

2.2.2 Aktivity v zahraničí
2.2.2.1 Bilaterálna spolupráca
ź V dňoch 29. – 30. januára 2018 uskutočnil predseda Výboru Národnej rady SR pre

európske záležitosti Ľuboš Blaha pracovnú návštevu v Belgickom kráľovstve, počas ktorej
sa stretol so stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri Európskej únii Petrom
Javorčíkom a expertami zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.
ź V dňoch 5. – 7. marca 2018 uskutočnila delegácia Výboru Národnej rady SR pre európske

záležitosti (Ľuboš Blaha, Katarína Cséfalvayová, Martin Klus, Karol Farkašovský,
Ľudovít Goga, Eduard Heger a Martin Fedor) a Výboru Národnej rady SR pre hospodárske
záležitosti (Milan Mojš) pracovnú návštevu v Spojenom kráľovstve.
ź V dňoch 17. – 18. apríla 2018 uskutočnil predseda Výboru Národnej rady SR pre európske

záležitosti Ľuboš Blaha pracovnú návštevu vo Francúzskej republike.
ź V dňoch 23. – 25. apríla 2018 uskutočnila delegácia Výboru Národnej rady SR pre

zdravotníctvo (Štefan Zelník, Alan Suchánek, Zuzana Šebová a Marek Krajčí) pracovnú
návštevu v Českej republike na základe pozvania od Výboru pre zdravotníctvo
Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
ź V dňoch 2. – 4. mája 2018 uskutočnila delegácia Výboru Národnej rady SR pre ﬁnancie a

rozpočet (Ladislav Kamenický, Peter Náhlik, Radovan Baláž, Irén Sárközy a Peter
Štarchoň) pracovnú návštevu v Českej republike na základe pozvania od Rozpočtového
výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
ź V dňoch 29. – 30. mája 2018 uskutočnila delegácia Výboru Národnej rady SR pre

hospodárske záležitosti spolu s členmi Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Poľskou
republikou (Jana Kiššová, Edita Pfundtner, Miroslav Ivan, Eduard Heger, Igor Janckulík,
Magdaléna Kuciaňová, Martin Fecko a Juraj Soboňa) pracovnú návštevu v Poľskej
republike na základe pozvania od Výboru pre infraštruktúru Sejmu Poľskej republiky.
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ź V dňoch 28. – 30. mája 2018 uskutočnila delegácia Výboru Národnej rady SR pre ﬁnancie

a rozpočet (Ladislav Kamenický a Peter Náhlik) pracovnú návštevu v Európskych
ﬁnančných inštitúciách v Luxemburskom veľkovojvodstve.
ź V dňoch 12. – 18. augusta 2018 predseda Výboru Národnej rady SR Ľuboš Blaha

uskutočnil pracovnú návštevu v Čínskej ľudovej republike.
ź V dňoch 5. – 6. septembra 2018 uskutočnila delegácia Výboru Národnej rady SR pre

európske záležitosti (Ľuboš Blaha, Katarína Cséfalvayová, Ľudovít Goga a Karol
Farkašovský) pracovnú návštevu v Českej republike .
ź V dňoch 29. septembra – 1. októbra 2018 uskutočnili poslanci Národnej rady SR (Dušan

Jarjabek, Anton Hrnko, Ľubomír Petrák a Miroslav Číž) pracovnú návštevu v Rumunskej
republike pri príležitosti konania XX. prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne
v Nadlaku.
ź V dňoch 5. – 6. novembra 2018 uskutočnil predseda a podpredsedníčka Výboru Národnej

rady SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha a Katarína Cséfalvayová pracovnú návštevu
vo Švajčiarskej konfederácii.
ź V dňoch 13. – 14. novembra 2018 uskutočnila predsedníčka a členovia Výboru Národnej

rady SR pre hospodárske záležitosti (Jana Kiššová, Peter Pamula, Michal Bagačka
a Miroslav Ivan) pracovnú návštevu v Českej republike na základe pozvania od
Hospodárskeho výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
ź V dňoch 21. – 23. novembra 2018 uskutočnil predseda a členovia Ústavnoprávneho

výboru Národnej rady SR (Robert Madej, Jozef Lukáč, Ondrej Dostál a Tibor Bernaťák)
pracovnú návštevu v Českej republike na základe pozvania od Ústavno-právneho výboru
Senátu Parlamentu ČR.
2.2.2.2 Multilaterálna spolupráca
ź V dňoch 21. – 22. januára 2018 sa podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre

európske záležitosti Katarína Cséfalvayová a podpredseda Výboru Národnej rady SR pre
európske záležitosti Martin Klus zúčastnili na stretnutí predsedov výborov pre záležitosti
Únie parlamentov členských štátov EÚ (COSAC) v bulharskej Soﬁi.
ź V dňoch 23. – 24. januára 2018 sa poslanec Národnej rady SR Jaroslav Paška a poslankyňa

Národnej rady SR Edita Pfundtner zúčastnili na medziparlamentnom stretnutí venovanom
migrácii v Európskom parlamente v Bruseli.
ź Dňa 8. februára 2018 sa podpredseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske

záležitosti Maroš Kondrót zúčastnil na stretnutí hospodárskych výborov parlamentov
krajín V4 v Budapešti.
ź V dňoch 14. – 15. februára 2018 sa podpredseda a členovia Výboru Národnej rady SR pre

pôdohospodárstvo a životné prostredie (Mikuláš Krajkovič, Ján Kvorka, Martin Fecko
a Vladimír Matejička) zúčastnili na stretnutí pôdohospodárskych výborov parlamentov
krajín V4 v Budapešti.
ź V dňoch 15. – 17. februára 2018 sa poslanec Národnej rady SR Maroš Kondrót zúčastnil na

Medziparlamentnej konferencii o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike
a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike v Soﬁi.
ź V dňoch 16. – 17. februára 2018 sa poslanci Národnej rady SR Igor Janckulík a Eduard

Adamčík zúčastnili na konferencii Európa Karpát v Przemyśl.
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ź V dňoch 19. – 20. februára 2018 sa predseda a člen Výboru Národnej rady SR pre ﬁnancie

a rozpočet (Ladislav Kamenický a Peter Náhlik) zúčastnili na Medziparlamentnej
konferencii o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ v Bruseli.
ź V dňoch 21. – 22. februára 2018 sa predseda a člen Výboru Národnej rady SR pre obranu

a bezpečnosť (Anton Hrnko a Milan Laurenčík) zúčastnili na stretnutí výborov pre obranu
parlamentov krajín V4 v Budapešti.
ź V dňoch 27. – 28. februára 2018 sa poslankyňa Národnej rady SR Edita Pfundtner

zúčastnila na medziparlamentnom stretnutí venovanom Globálnemu paktu OSN
o utečencoch v Európskom parlamente v Bruseli.
ź V dňoch 18. – 19. marca 2018 poslanci Národnej rady SR Jaroslav Paška a Ľudovít Goga

uskutočnili pracovnú návštevu v Rumunskej republike pri príležitosti konania stretnutia
Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny pre kontrolu činnosti Europolu.
ź V dňoch 8. – 10. apríla 2018 sa poslanec Národnej rady SR Peter Osuský zúčastnil na

spomienkovom podujatí pri príležitosti 50. výročia udalostí v ČSSR v Štokholme.
ź V dňoch 10. – 12. apríla 2018 sa poslanci Národnej rady SR Peter Marček, Martin Nemky a

Štefan Zelník zúčastnili na pozorovaní prezidentských volieb v Azerbajdžanskej
republike.
ź V dňoch 17. – 19. apríla 2018 uskutočnil predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu

a bezpečnosť Anton Hrnko pracovnú návštevu v Rumunskej republike pri príležitosti
konania stretnutia predsedov parlamentov B9.
ź Dňa 24. apríla 2018 sa predseda Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo

a životné prostredie Peter Antal zúčastnil na medziparlamentnej konferencii výborov pre
pôdohospodárstvo venovanej spoločnej poľnohospodárskej politike v Európskom
parlamente v Bruseli.
ź V dňoch 13. – 14. mája 2018 sa delegácia Výboru Národnej rady SR pre hospodárske

záležitosti (Jana Kiššová, Maroš Kondrót a Karol Galek) zúčastnila na stretnutí predsedov
výborov pre energetiku parlamentov EÚ v Soﬁi.
ź Dňa 26. mája 2018 sa poslankyňa Národnej rady SR Eva Smolíková zúčastnila na otvorení

výstavy Projekt Republika 2018 v Brne.
ź V dňoch 27. – 31. mája 2018 sa poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová

zúčastnila na 30. ročníku medzinárodnej konferencie pre ženské líderky v Izraeli.
ź V dňoch 28. mája – 2. júna 2018 uskutočnili poslanci Národnej rady SR Katarína

Cséfalvayová a Martin Fedor pracovnú návštevu v Spojených štátoch amerických pri
príležitosti konania podujatia „UN Youth Dialogue“ v New Yorku a osláv 100. výročia
podpisu Pittsburskej dohody v Pittsburgu.
ź V dňoch 3. – 5. júna 2018 sa predseda, podpredseda a člen Výboru Národnej rady SR pre

európske záležitosti (Ľuboš Blaha, Martin Klus a Jaroslav Paška) zúčastnili na zasadnutí
výborov pre európske záležitosti parlamentov krajín V4 vo Varšave.
ź V dňoch 6. – 9. júna 2018 uskutočnili poslankyne Národnej rady SR (Irén Sárközy, Edita

Pfundtner a Anna Verešová) pracovnú návštevu v Litovskej republike pri príležitosti
konania stretnutia ženských politických líderiek vo Vilniuse.
ź V dňoch 13. – 14. júna 2018 sa poslanec Národnej rady SR Peter Osuský zúčastnil na

seminári pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari v Mníchove.
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ź V dňoch 17. – 19. júna 2018 sa predseda, podpredseda a člen Výboru Národnej rady SR pre

európske záležitosti (Ľuboš Blaha, Martin Klus a Ľudovít Goga) zúčastnili na LIX.
plenárnom zasadnutí Konferencie výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských
štátov EÚ (COSAC) v Soﬁi.
ź V dňoch 1. – 3. júla 2018 uskutočnil predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu

a bezpečnosť Anton Hrnko pracovnú návštevu v Spolkovej republike Nemecko pri
príležitosti konania parlamentného bezpečnostného fóra v Berlíne.
ź V dňoch 8. – 9.

júla 2018 sa podpredseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Martin Klus zúčastnil na stretnutí predsedov výborov pre záležitosti Únie
parlamentov členských štátov EÚ (COSAC) vo Viedni.

ź V dňoch 12. – 13. júla 2018 poslanec Národnej rady SR Martin Fedor uskutočnil pracovnú

návštevu vo Varšave pri príležitosti konania 3. samitu predsedov parlamentov strednej
a východnej Európy a osláv 550. výročia parlamentarizmu v Poľskej republike.
ź V dňoch 4. – 6. septembra 2018 sa poslanec Národnej rady SR Martin Fedor zúčastnil na

konferencii Európa Karpát v Krynici.
ź V dňoch 9. – 10. septembra 2018 sa predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu

a bezpečnosť Anton Hrnko zúčastnil na podujatí „Summer Defence College“ v Paríži.
ź V dňoch 17. – 18. septembra 2018 sa predseda, podpredseda a členovia Výboru Národnej

rady SR pre ﬁnancie a rozpočet (Ladislav Kamenický, Eugen Jurzyca, Irén Sárközy,
Radovan Baláž a Peter Štarchoň) zúčastnili na Medziparlamentnej konferencii o stabilite,
hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ vo Viedni.
ź V dňoch 18. – 21. septembra 2018 poslanec Národnej rady SR Peter Marček uskutočnil

pracovnú návštevu v Azerbajdžanskej republike pri príležitosti konania 100. výročia
založenia Parlamentu Azerbajdžanskej republiky.
ź V dňoch 19. – 21. septembra 2018 uskutočnili poslankyne Národnej rady SR Alena

Bašistová a Jana Vaľová pracovnú návštevu v Ruskej federácii pri príležitosti konania
2. euroázijského ženského fóra v Petrohrade.
ź V dňoch 24. – 25. septembra 2018 člen Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti

Ľudovít Goga uskutočnil pracovnú návštevu v Belgickom kráľovstve pri príležitosti
konania stretnutia Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny pre kontrolu činnosti
Europolu v Bruseli.
ź V dňoch 4. – 5. októbra 2018 sa poslanci Národnej rady SR Peter Pčolinský a Mikuláš

Krajkovič zúčastnili na 5. konferencii zákonodarcov dunajských štátov v Budapešti.
ź V dňoch 7. – 8. októbra 2018 sa

podpredseda a člen Výboru Národnej rady SR pre
európske záležitosti (Martin Klus a Jaroslav Paška) zúčastnili na stretnutí výborov pre
európske záležitosti parlamentov krajín V4 v Prahe.

ź Dňa 11. októbra 2018 uskutočnili poslanci Národnej rady SR (Anna Verešová, Marián

Kéry, Peter Pamula a Soňa Gaborčáková) pracovnú návštevu v Budapešti pri príležitosti
konania prezentácie štátneho tajomníka Maďarska pre pomoc prenasledovaným
kresťanom Gellérta Sölcha.
ź V dňoch 11. – 12. októbra 2018 sa poslanci Národnej rady SR (Katarína Cséfalvayová,

Anton Hrnko a Martin Fedor) zúčastnili na Medziparlamentnej konferencii o Spoločnej
zahraničnej a bezpečnostnej politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike vo
Viedni.
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ź V dňoch 18. – 20. októbra 2018 sa poslanec Národnej rady SR Karol Galek zúčastnil na

18. medziparlamentnom stretnutí o
efektívnosti vo Viedni.

obnoviteľných zdrojoch energie a energetickej

ź V dňoch 24. – 27. októbra 2018 uskutočnil poslanec Národnej rady SR Peter Marček

pracovnú návštevu v Azerbajdžanskej republike pri príležitosti konania 6. humanitárneho
fóra v Baku.
ź V dňoch 7. – 11. novembra 2018 sa poslanec Národnej rady SR Peter Osuský zúčastnil na

podujatí pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa v Ženeve.
ź V dňoch 19. – 20. novembra 2018 sa poslankyňa Národnej rady SR Renáta Kaščáková

zúčastnila na medziparlamentnom stretnutí venovanom Európskemu kultúrnemu
dedičstvu v Európskom parlamente v Bruseli.
ź V dňoch 21. – 23. novembra 2018 uskutočnil poslanec Národnej rady SR Mikuláš

Krajkovič pracovnú návštevu v Chorvátskej republike pri príležitosti konania konferencie
venovanej úlohe parlamentov vo formovaní budúcnosti potravín v Záhrebe.
ź V dňoch 18. – 20. novembra 2018 sa predseda a členovia Výboru Národnej rady SR pre

európske záležitosti (Ľuboš Blaha, Jaroslav Paška a Maroš Kondrót) zúčastnili na
LX. plenárnom zasadnutí Konferencie výborov pre záležitosti Únie parlamentov
členských štátov EÚ (COSAC).
ź V dňoch 26. – 29. novembra 2018 uskutočnila poslankyňa Národnej rady SR Veronika

Remišová pracovnú návštevu v Rejkjavíku pri príležitosti konania Globálneho fóra
ženských politických líderiek.
ź V dňoch 9. – 11. decembra 2018 sa poslanec Národnej rady SR Ľubomír Petrák zúčastnil na

konferencii venovanej úlohe parlamentov v súčasnom svete v Moskve.

2.3 Zahraničnopolitické aktivity stálych delegácií Národnej rady Slovenskej
republiky
2.3.1 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy
ź V dňoch 21. – 26. januára 2018 sa vedúci a členovia Stálej delegácie Národnej rady SR

v PZ Rady Európy (Ľuboš Blaha, Ján Marosz, Radovan Baláž, Martin Poliačik a Pavol
Goga) zúčastnili na 1. časti riadneho zasadnutia PZ Rady Európy v Štrasburgu.
ź V dňoch 15. – 16. marca 2018 sa vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ Rady

Európy Ľuboš Blaha zúčastnil na zasadnutí Stáleho výboru, Byra a Ad Hoc výboru PZ
Rady Európy v Paríži.
ź V dňoch 22. – 27. apríla 2018 sa vedúci a členovia Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ

Rady Európy (Ľuboš Blaha, Radovan Baláž, Martin Poliačik a Pavol Goga) zúčastnili na
2. časti riadneho zasadnutia PZ Rady Európy v Štrasburgu.
ź V dňoch 21. – 23. mája 2018 sa vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ Rady

Európy Ľuboš Blaha zúčastnil na zasadnutí Politického výboru PZ Rady Európy
v Aténach.
ź V dňoch 31. mája – 1. júna 2018 sa vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ Rady

Európy Ľuboš Blaha zúčastnil na zasadnutí Stáleho výboru PZ Rady Európy v Záhrebe.
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ź V dňoch 24. – 29. júna 2018 sa vedúci a členovia Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ

Rady Európy (Ľuboš Blaha, Ján Marosz, Radovan Baláž, Martin Poliačik a Pavol Goga)
zúčastnili na 3. časti riadneho zasadnutia PZ Rady Európy v Štrasburgu.

2.3.2 Parlamentné zhromaždenie NATO
ź V dňoch 5. – 9. februára 2018 sa vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ NATO

Anton Hrnko zúčastnil na zasadnutí Výboru pre obranu a bezpečnosť PZ NATO vo
Washingtone D. C. a Charlestone.
ź V dňoch 23. – 25. marca 2018 sa člen Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ NATO

Martin Klus zúčastnil na zasadnutí Stáleho výboru PZ NATO vo Vilniuse.
ź V dňoch 25. – 28. mája 2018 sa vedúci a členovia Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ

NATO (Anton Hrnko, Eduard Heger, Karol Farkašovský a Martin Fedor) zúčastnili na
Jarnom zasadnutí PZ NATO vo Varšave.
ź V dňoch 10. – 11. júla 2018 sa člen Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ NATO Martin

Klus zúčastnil na Pre-NATO samite stretnutí v Bruseli.
ź V dňoch 23. – 29. septembra 2018 sa člen Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ NATO

Karol Farkašovský zúčastnil na Spoločnom zasadnutí výborov PZ NATO v Lisabone a
Madride.
ź V dňoch 15. – 20. novembra 2018 sa vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ NATO

Anton Hrnko zúčastnil na Výročnom zasadnutí PZ NATO v Halifaxe.

2.3.3 Parlamentné zhromaždenie OBSE
ź V dňoch 22. – 23. februára 2018 sa vedúci a členka Stálej delegácie Národnej rady SR

v PZ OBSE (Peter Osuský a Edita Pfundtner) zúčastnili na Zimnom zasadnutí PZ OBSE vo
Viedni.
ź V dňoch 1. – 5. marca 2018 sa vedúci a členka Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ

OBSE (Peter Osuský a Edita Pfundtner) zúčastnili pozorovateľskej misie OBSE počas
parlamentných volieb v Talianskej republike.
ź V dňoch 15. – 19. marca 2018 sa vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ OBSE

Peter Osuský zúčastnil pozorovateľskej misie OBSE počas prezidentských volieb v Ruskej
federácii.
ź V dňoch 21. – 26. júna 2018 sa vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ OBSE Peter

Osuský zúčastnil pozorovateľskej misie OBSE počas prezidentských volieb v Tureckej
republike.
ź V dňoch 7. – 11. júla 2018 sa vedúci a členka Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ OBSE

(Peter Osuský a Edita Pfundtner) zúčastnili na 27. výročnom zasadnutí PZ OBSE
v Berlíne.
ź V dňoch 2. – 6. októbra 2018 sa vedúci a člen Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ

OBSE (Peter Osuský a Ľuboš Blaha) zúčastnili na Jesennom zasadnutí PZ OBSE
v Biškeku.
ź V dňoch 6. – 11. decembra 2018 sa vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ OBSE

Peter Osuský zúčastnil pozorovateľskej misie OBSE počas parlamentných volieb
v Arménskej republike.
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2.3.4 Parlamentná dimenzia OECD
ź V dňoch 4. – 5. apríla 2018 sa členovia Stálej delegácie Národnej rady SR v OECD (Maroš

Kondrót, Martin Klus a Ladislav Kamenický) zúčastnili na zasadnutí globálnej
parlamentnej siete OECD v Londýne.

2.3.5 Stredoeurópska iniciatíva
ź V dňoch 13. – 14. mája 2018 sa vedúca Stálej delegácie Národnej rady SR v SEI Irén

Sárközy zúčastnila na zasadnutí parlamentného výboru SEI v Záhrebe.

2.3.6 Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie
ź Vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ Únie pre Stredomorie Elemér Jakab sa

v dňoch 22. – 24. septembra 2018 zúčastnil na zasadnutí Politického výboru PZ Únie pre
Stredomorie v Cagliari.
ź Vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ Únie pre Stredomorie Elemér Jakab sa

v dňoch 10. – 12. októbra 2018 zúčastnil na zasadnutí Výboru pre ženské práva PZ Únie pre
Stredomorie v Lisabone.

2.3.7 Parlamentné zhromaždenie Čiernomorskej hospodárskej spolupráce
ź Pozorovateľ Národnej rady SR pri PZ Čiernomorskej hospodárskej spolupráce Peter

Marček sa v dňoch 19. – 22. júna 2018 zúčastnil na 51. plenárnom zasadnutí PZ
Čiernomorskej hospodárskej spolupráce v Tirane.

2.3.8 Medziparlamentná únia
ź V dňoch 19. – 25. februára 2018 sa poslanec Národnej rady SR Ľuboš Blaha zúčastnil na

parlamentnej konferencii o migrácii organizovanej MPÚ a OSN v New Yorku.
ź Členka Stálej delegácie Národnej rady SR v Medziparlamentnej únii Anna Zemanová sa

v dňoch 19. – 22. novembra 2018 zúčastnila na regionálnom seminári MPÚ o cieľoch
trvalo udržateľného rozvoja v Jeruzaleme.

2.4 Zahraničnopolitické aktivity skupín priateľstva Národnej rady Slovenskej
republiky
V rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (MPÚ) sa zriaďujú dvojstranné skupiny
priateľstva, ktorých cieľom je nadväzovanie osobných kontaktov s členmi parlamentov iných
štátov alebo skupín štátov, ako aj prehlbovanie poznatkov o týchto krajinách v politickej,
hospodárskej a kultúrnej oblasti. Dvojstranné skupiny priateľstva sa vytvárajú so všetkými
členskými štátmi MPÚ, pričom interne sa zlučujú do regionálnych skupín, ktoré však voči
zahraničiu vystupujú jednotlivo. Každý poslanec Národnej rady SR sa môže prihlásiť do
ľubovoľného počtu regionálnych skupín priateľstva. Ich členovia sú súčasťou delegácií počas
oﬁciálnych a pracovných návštev v zahraničí. Sú tiež prizývaní na oﬁciálne rokovania predsedu
Národnej rady SR s jeho zahraničnými partnermi počas ich návštevy v Slovenskej republike.
Pre VII. volebné obdobie (2016-2020) zriadila Národná rada SR na základe svojho uznesenia
z 9. septembra 2016, 31 regionálnych skupín priateľstva.
Z najvýznamnejších aktivít poslancov Národnej rady SR v rámci uvedenej platformy možno
spomenúť nasledovné:
ź V dňoch 24. – 25. januára 2018 uskutočnila delegácia Skupiny priateľstva Národnej rady

56

SR s Poľskou republikou (Martin Fedor, Igor Janckulík a Richard Vašečka) pracovnú
návštevu v Poľskej republike.
ź Dňa 24. januára 2018 uskutočnila delegácia Skupiny priateľstva Národnej rady SR

s Maďarskom (Gábor Gál, Katarína Cséfalvayová, Karol Farkašovský a Elemér Jakab)
pracovnú návštevu v Maďarsku.
ź Dňa 8. marca 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Francúzskou

republikou delegáciu francúzsko - slovenskej skupiny priateľstva Národného
zhromaždenia Francúzskej republiky.
ź Dňa 14. marca 2018 prijal predseda Skupiny priateľstva Národnej rady SR so Slovinskou

republikou Dušan Čaplovič mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej
republiky v SR Gregora Kozovinca.
ź Dňa 14. mája 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Kazašskou

republikou (Peter Marček a Rastislav Holúbek) námestníka ministra zahraničných vecí
Kazašskej republiky Romana Vasilenka.
ź Dňa 16. mája 2018 prijal predseda Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Albánskou

republikou Dušan Čaplovič mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánskej
republiky v SR Enkeledu Mërkuri.
ź V dňoch 21. – 24. mája 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR

s Azerbajdžanskou republikou (Peter Marček, Rastislav Holúbek, Edita Pfundtner,
Adriana Pčolinská a Irén Sárközy) delegáciu azerbajdžansko - slovenskej skupiny
priateľstva Parlamentu Azerbajdžanskej republiky.
ź Dňa 21. júna 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Japonskom

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR Juna Shimmiho.
ź Dňa 28. augusta 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Ruskou

federáciou (Ľubomír Petrák, Dušan Muňko a Dušan Jarjabek) delegáciu rusko-slovenskej
skupiny priateľstva Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie.
ź Dňa 18. septembra 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR

s Japonskom japonského fyzika a nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Hiroshi Amana.
ź Dňa 23. októbra 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR so Spolkovou

republikou Nemecko (Anton Hrnko, Miroslav Číž a Ján Marosz) poslankyňu Nemeckého
spolkového snemu pani Kerstin Radomski, riaditeľku kancelárie pre medzinárodné vzťahy
na Technickej univerzite v Berlíne Ulrike Hillemann-Delaney a Danielu Rosenthal
z odboru vnútornej správy Nemeckého spolkového snemu.
ź Dňa 24. októbra 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Helénskou

republikou mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Helénskej republiky v SR Mariu
Louisu Marinakis.
ź Dňa 29. októbra 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Maltskou

republikou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maltskej republiky v SR
Anthonyho Licariho.
ź Dňa 8. novembra 2018 prijal predseda Skupiny priateľstva Národnej rady SR so Srbskou

republikou Dušan Čaplovič predsedníčku srbsko-slovenskej skupiny priateľstva
Parlamentu Srbskej republiky Libušku Lakatoš.
ź Dňa 8. novembra 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Japonskom

(Tibor Bastrnák, Jozef Rajtár, Ladislav Kamenický a Martin Klus) predsedu japonskoslovenskej skupiny priateľstva Snemovne reprezentantov japonského parlamentu
Naokazu Takemota.
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ź Dňa 8. novembra 2018 prijal predseda Skupiny priateľstva s Albánskou republikou Dušan

Čaplovič mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
v Albánskej republike Petra Spišiaka.

Slovenskej republiky

ź Dňa 13. novembra 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR so

Spolkovou republikou Nemecko predsedníčku nemecko-slovenskej skupiny priateľstva
Nemeckého spolkového snemu Renátu Alt.
ź Dňa 13. novembra 2018 prijala predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR

Katarína Cséfalvayová predsedníčku nemecko-slovenskej skupiny priateľstva
Nemeckého spolkového snemu Renátu Alt.
ź Dňa 5. decembra 2018 prijali členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Maltskou

republikou (Eduard Heger, Peter Kresák a Stanislav Drobný) mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Maltskej republiky v SR Anthonyho Licariho.
ź Dňa 12. decembra 2018 členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Japonskom

uskutočnili pracovné stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom
Japonska v SR Junom Shimmihom.

2.5

Iné významné zahraničnopolitické aktivity Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky

Zamestnanci Kancelárie Národnej rady SR sa na zahraničných pracovných cestách vedenia
a poslancov Národnej rady SR zúčastňujú zväčša ako protokolárny, odborný a administratívnotechnický sprievod. Okrem zmieneného však uskutočňujú aj individuálne služobné cesty, ktoré sa
týkajú odborného vzdelávania, rozvíjania ich pracovných zručností, nadväzovania kontaktov, ako aj
prípadnej výmeny informácií, zdieľania skúseností či získaného know-how so svojimi kolegami z
parlamentných kancelárií iných štátov, prípadne organizujú takéto podujatia na pôde Kancelárie
Národnej rady SR. Dôležitou formou účasti Kancelárie Národnej rady SR je participácia na rôznych
formách zahraničnej pomoci pre parlamenty Západný Balkán a Východné partnerstvo. Za osobitnú
aktivitu Kancelárie Národnej rady SR v roku 2018 v oblasti zahraničnej spolupráce je účasť na
twinningovom projekte „Budovanie kapacít pre parlament Moldavskej republiky v oblasti
aproximácie európskeho práva – 13 ENPI OT 02 17 (MD/28).
Vedúci Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan sa zúčastnil v dňoch 28. – 29. januára
2018 na stretnutí generálnych tajomníkov parlamentov krajín EÚ v Tallinne.

2.5.1

Podujatia súvisiace s predsedníctvom Slovenskej republiky v Konferencii
predsedov parlamentov členských štátov EÚ a s predsedníctvom Slovenskej
republiky vo Vyšehradskej skupine

Národnej rade SR pripadla úloha predsedu v správnej rade platformy EÚ pre
medziparlamentnú výmenu informácií (IPEX) a ako posledné podujatie bolo organizované:
– Zasadnutie správne rady IPEX (19. január 2018)

Vzhľadom na to, že predsedníctvo SR vo Vyšehradskej skupine prebieha od 1. júla 2018 do
30. júna 2019, Národná rada SR v r. 2018 hostila dve stretnutia predsedov parlamentov:
–

Neformálne stretnutie predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny v Košiciach (12. – 13.
október 2018)

– Stretnutie predsedov parlamentov Vyšehradskej skupiny, Spolkovej republiky Nemecko

a Francúzskej republiky pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny
v Bratislave (15. november 2018)
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3. Pôsobenie Národnej rady Slovenskej republiky v záležitostiach
Európskej únie

3.1

Činnosť Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske
záležitosti za rok 2018

Spoluprácu Národnej rady SR a vlády Slovenskej republiky v európskych záležitostiach na
národnej úrovni upravuje ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie, ktorý predstavuje základný
rámec spolupráce pri predkladaní návrhov pozičných dokumentov Slovenskej republiky Národnej
rade SR, pri ich schvaľovaní Národnou radou SR a pri informovaní Národnej rady SR o ďalších
záležitostiach Európskej únie. Ďalším právnym predpisom je zákon o rokovacom poriadku
Národnej rady SR, ktorý upravuje zloženie a pôsobnosť Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti (§ 58a a § 58b). Činnosť národných parlamentov v záležitostiach Európskej únie tiež
upravujú protokoly pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie
(Protokol č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii a Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad
subsidiarity a proporcionality).
V roku 2018 zobral Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na vedomie 732 nových
návrhov aktov v zmysle § 58a ods. 3 písm. a) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR.
Zároveň výbor zobral na vedomie 282 predbežných stanovísk, ktoré boli Výboru Národnej rady SR
pre európske záležitosti doručené v lehote podľa § 58a ods. 8 zákona o rokovacom poriadku
Národnej rady SR. Z celkového počtu 732 návrhov vyhodnotil Výbor Národnej rady SR pre
európske záležitosti 72 návrhov ako prioritné z pohľadu záujmov Slovenskej republiky a požiadal
pri nich o stanovisko iný výbor v zmysle § 58a ods. 3 písm. f) zákona o rokovacom poriadku
Národnej rady SR.
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Informáciu o všetkých doručených návrhoch právne záväzných aktov a iných aktov Európskej
únie obsahuje aj verejne dostupný Systém sledovania európskych záležitostí (SSEZ). SSEZ je
informačný systém umiestnený na webovej stránke Národnej rady SR a poskytuje tiež informáciu
1
o predbežných stanoviskách k jednotlivým návrhom.
V roku 2018 Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti prerokoval informácie
a schválil stanoviská Slovenskej republiky (v prípade, že nešlo o informáciu ex post) k nasledujúcim
zasadnutiam Európskej rady a Rady Európskej únie:
Európska rada
-

Informácia o samite EÚ – západný Balkán, ktorý sa uskutočnila 17. mája 2018

-

Informácia o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 28. a 29. júna 2018

-

Informácia o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 17. a 18. októbra 2018

-

Informácia o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 13. a 14. decembra 2018

Rada Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti (ECOFIN)
-

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti, ktorá sa
uskutočnila 13.marca 2018 (ex-post)

-

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti, ktorá sa
uskutočnila 4. decembra 2018

Rada Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné veci (JHA)
-

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá
sa uskutočnila 8. a 9. marca 2018 (ex-post)

-

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá
sa uskutočnila 6. a 7. decembra 2018

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

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie
a spotrebiteľské záležitosti, ktorá sa uskutočnila 15. marca 2018

-

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie
a spotrebiteľské záležitosti, ktorá sa uskutočnila 6. a 7. decembra 2018

Rada Európskej únie pre zahraničné veci (FAC)
-

Informácia o neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí (Gymnich), ktoré sa
uskutočnilo 15. a 16. februára 2018

-

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci, ktoré sa uskutočnila 16.
apríla 2018

-

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci, ktorá sa uskutočnila 15.
októbra 2018 v Luxemburgu (ex post)

Rada Európskej únie pre všeobecné záležitosti (GAC) a GAC čl. 50

1

-

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti (článok 50), ktorá sa
uskutočnila 29. januára 2018 (ex-post)

-

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti, ktorá sa uskutočnila
16. októbra 2018 v Luxemburgu (ex-post)

Dostupné online: http://www.nrsr.sk/ssez/
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Rada Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS)
-

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, ktorá
sa uskutočnila 15. februára 2018

K ostatným zasadnutiam Rady Európskej únie boli stanoviská Slovenskej republiky
schválené formou tzv. tichej procedúry v zmysle článku 2 ods. 4 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z.
o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach
Európskej únie.
Pokiaľ ide o súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity,
2
Lisabonská zmluva (2009) zaviedla mechanizmus kontroly subsidiarity, ktorý umožňuje národným
parlamentom Európskej únie prijímať odôvodnené stanoviská, ak sa domnievajú, že návrh
legislatívneho aktu Európskej únie porušuje zásadu subsidiarity. V sledovanom období počas roku
2018 Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti toto právo neuplatnil, t. j. neprijal
odôvodnené stanovisko.
Okrem toho Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti využil možnosť vyjadriť sa k
vecnému obsahu návrhov v zmysle mechanizmu politického dialógu, ktorý ponúkla Európska
komisia národným parlamentom. Výbor prostredníctvom tohto nástroja informoval Európsku
komisiu o svojich prioritách vzhľadom na Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade,
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Pracovný program Komisie
na rok 2018 – Program pre jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Európu, KOM (2017) 650.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti zároveň vzal na vedomie uvedené oznámenie
a schválil priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie tak ako sú uvedené
v Predbežnej správe o prioritách SR vyplývajúcich z Pracovného programu Európskej komisie na
rok 2018 na svojej 42. schôdzi, ktorá sa konala dňa 8. februára 2018. Z hľadiska záujmov SR boli
identiﬁkované vybrané prioritné oblasti: plnenie cieľov akčného plánu pre obehové hospodárstvo,
Viacročný ﬁnančný rámec, dobudovanie digitálneho jednotného trhu, dobudovanie energetickej
únie, spravodlivé zdaňovanie v digitálnom hospodárstve, balík opatrení v oblasti sociálnej
spravodlivosti, potravinový dodávateľský reťazec v EÚ, dobudovanie únie kapitálových trhov,
efektívnejšia tvorba právnych predpisov v oblasti jednotného trhu a efektívnejšie a konzistentnejšie
vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, dobudovanie hospodárskej a menovej
únie a dobudovanie bankovej únie, dobudovanie bezpečnostnej únie a rozšírenie úloh novej
Európskej prokuratúry, dôveryhodná perspektíva rozšírenia, Agentúra EÚ pre kybernetickú
bezpečnosť (ENISA), Kódex schengenských hraníc a balík Európa v pohybe.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti inicioval politický dialóg k Návrhu
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej občianskej iniciatíve, KOM (2017) 482.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti vzal na vedomie uvedený Návrh nariadenia
a predbežné stanovisko Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k tomuto
návrhu na svojej 37. schôdzi, ktorá sa konala dňa 24. októbra 2017, a požiadal Výbor Národnej rady
SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj o stanovisko k tomuto návrhu nariadenia. Výbor
Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj na svojej 33. schôdzi, ktorá sa konala 23.
novembra 2017, prerokoval návrh nariadenia a odporučil Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti prerokovať návrh nariadenia a vysloviť nesúhlas s predbežným stanoviskom
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti vzal na vedomie stanovisko Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny
rozvoj na svojej 39. schôdzi, ktorá sa konala dňa 6. decembra 2017. Následne Výbor Národnej rady
SR pre európske záležitosti prerokoval návrh tohto nariadenia za účasti štátneho tajomníka

2

Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení spoločenstva,
podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007. Úradný vestník Európskej únie, 17. 12. 2007, 2007/C 306/01.
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Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka a prijal k nemu
uznesenie (č. 118) na svojej 42. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 8. februára 2018. V tomto uznesení
výbor doplnil predbežné stanovisko Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
a prostredníctvom mechanizmu politického dialógu informoval Európsku komisiu o svojom postoji
k predmetnému návrhu nariadenia. Európska komisia na túto informáciu reagovala prostredníctvom
listu podpredsedu Fransa Timmermansa dňa 22. mája 2018.
V sledovanom období Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti prerokoval tieto
správy a informácie predkladané Národnej rade SR vládou Slovenskej republiky a členmi vlády,
akty predkladané Národnej rade SR orgánmi Európskej únie (§ 58a ods. 3 písm. e) zákona
o rokovacom poriadku Národnej rady SR).

3.2  Prehľad jednotlivých politík EÚ, iniciatívne a iné materiály prerokúvané
Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
3.2.1 Všeobecné záležitosti
Otázky všeobecných záležitostí Európskej únie od nadobudnutia platnosti Lisabonskej
zmluvy podliehajú pod gesciu Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti (GAC). Členovia
Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti boli počas roku 2018 pravidelne informovaní
o témach rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti rovnako ako o témach zasadnutí Európskej
rady.
Prvá schôdza Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti v roku 2018 sa uskutočnila
31. januára. Predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti predložil členom výboru
Správu o činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za roky 2016
a 2017. Na tejto schôdzi následne dezignovaný veľvyslanec Jaroslav Blaško predložil členom
výboru Zameranie činnosti Veľvyslanectva SR v Španielskom kráľovstve a dezignovaný
veľvyslanec Karol Mistrík Zameranie činnosti Veľvyslanectva SR v Rumunsku. Vedúci Zastúpenia
Európskej komisie v SR Ladislav Miko členom výboru odprezentoval dokument s názvom
Zameranie činnosti Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Na úvod vedúci
Zastúpenia EK uviedol, že jeho ambíciou je zabezpečiť náležité komunikačné prepojenie medzi SR
a EK. Následne členom výboru priblížil dôležité témy, ktorými sa Komisia v roku 2018 zaoberala
ako napríklad viacročný ﬁnančný rámec, kohézna politika, voľby do Európskeho parlamentu,
otázky migračnej politiky a reformy azylového systému EÚ, reforma hospodárskej a menovej únie,
sociálny pilier a v neposlednom rade aj otázka reformy poľnohospodárskej politiky. Na záver
schôdze predložila mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Yordanka Chobanova členom
výboru Priority bulharského predsedníctva v Rade Európskej únie 2018. Ku každému bodu
programu sa uskutočnila diskusia.
Na 42. schôdzi výboru dňa 8. februára 2018 bol predmetom rokovania aj Návrh nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o európskej občianskej iniciatíve (KOM/2017/482), a predbežné
stanovisko ministerstva k tomuto návrhu. Členovia výboru po diskusii o návrhu nariadenia schválili
uznesenie navrhnuté predsedom výboru, ktoré dopĺňa stanovisko Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR k predmetnému návrhu, a to v súlade s odporúčaním Výboru Národnej
rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu,
Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Pracovný program
Komisie na rok 2018 – Program pre jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Európu
(KOM/2017/650) bolo rovnako bodom programu 42. schôdze výboru. Informáciu predložil opäť
štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.
Dňa 23. marca 2018 sa uskutočnila 44. schôdza výboru. Jediným bodom programu bolo
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, ktoré výboru predložil štátny tajomník
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Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR Lukáš
Parízek. 45. schôdza, ktorá sa
uskutočnila dňa 11. apríla 2018, bola
venovaná všeobecným európskym
a zahranično-politickým otázkam.
Minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR
Miroslav Lajčák na nej členom
výboru odprezentoval dve správy:
(1.) Správu o plnení úloh zahraničnej
a európskej politiky Slovenskej
republiky v roku 2017 a jej
zameranie na rok 2018 a (2.)
Výročnú správu o členstve
Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného
programu Európskej komisie. Prvá správa nadväzovala na rozpracovanie relevantných častí
aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR a je hlavným krátkodobým politickým plánovacím
dokumentom zahraničnej a európskej politiky SR, ktorý sústreďuje pozornosť na kľúčové momenty
a dynamiku v plnení úloh zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2017 a stanovuje hlavné
priority pre rok 2018. Cieľom druhej správy bolo poskytnúť prehľad aktivít a činností SR v kontexte
členstva v EÚ v roku 2017 a zadeﬁnovať priority SR vyplývajúce z Pracovného programu Európskej
komisie na rok 2018. Na tejto schôdzi ešte predseda výboru Ľuboš Blaha predložil Spoločnú správu
výborov Národnej rady Slovenskej republiky k správe o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky
Slovenskej republiky v roku 2017 a jej zameranie na rok 2018, a informoval o stretnutí
parlamentných výborov pre európske záležitostí krajín V4, ktoré sa uskutočnilo 3. a 4. júna 2018 vo
Varšave.
Na 51. schôdzi dňa 13. septembra 2018 členom výboru predložil mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec J. E. Helfried Carl priority rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie v druhej
polovici roku 2018, ktorými boli: (1.) bezpečnosť a boj proti nelegálnej migrácii, (2.) zabezpečenie
prosperity a konkurencieschopnosti prostredníctvom digitalizácie, a (3.) stabilita v európskom
susedstve.
53. schôdza Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
18. októbra 2018, bola venovaná informácii o rokovaní Rady Európskej únie pre všeobecné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 16. októbra 2018 v Luxemburgu (ex post), ktorú predniesol minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. (SR však na rokovaní Rady
zastupoval štátny tajomník rezortu František Ružička.) Dominantnou témou bola príprava
Európskej rady a agendu tvorili nasledovné okruhy tém: (1.) migrácia, (2.) vnútorná bezpečnosť
a (3.) vonkajšie vzťahy. Najväčšiu pozornosť venovali ministri efektívnemu riešeniu migrácie,
kybernetickej bezpečnosti a boju proti dezinformáciám. Týmto témam sa na schôdzi venovali aj
členovia výboru.
Dňa 29. novembra 2018, kedy sa v budove Národnej rady SR uskutočnila 55. schôdza Výboru
Národnej rady SR pre európske záležitosti, okrem iného, člen výboru Jaroslav Paška uviedol Návrh
poslancov Národnej rady SR Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka a Andreja Danka na prijatie
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktuálnemu vývoju vo vzťahoch členských štátov
Európskej únie Maďarska a Poľskej republiky s inštitúciami Európskej únie. V návrhu vyššie
uvedení poslanci reagovali na konanie európskych inštitúcií, ktoré vyvíjajú tlak na vlády
a administratívu v Poľsku ako aj v Maďarsku pre podozrenia z porušovania zásad právneho štátu
a demokratických pravidiel a hodnôt.
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56. schôdze výboru dňa 13. decembra 2018 sa, okrem predsedu vlády SR, zúčastnil vedúci
Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko, ktorý členom výboru predstavil bod programu
s názvom Zhodnotenie aktivít Európskej komisie za rok 2018 a predstavenie jej priorít na rok 2019.
Nasledovala všeobecná diskusia na európske témy.
3.2.1.1Vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ
Problematika rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
z Európskej únie (tzv. Brexit) dominovala niekoľkým stretnutiam členov Výboru Národnej rady SR
pre európske záležitosti.
Na 42. schôdzi výboru dňa 8. februára 2018 predložil jeho členom štátny tajomník
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok ex post informáciu
o rokovaní Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti vo formáte článok 50, ktorá sa
uskutočnila 29. januára 2018. Na zasadnutí tejto Rady bol schválený doplňujúci negociačný mandát
a negociačné smernice pre Európsku komisiu, aby sa formálne mohlo pokračovať v rokovaniach
v rámci druhej fázy, ktorá sa týkala rámca budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným
kráľovstvom.
Predseda vlády SR Peter Pellegrini na 50. schôdzi dňa 26. júna 2018 výboru pred zasadnutím
júnovej Európskej rady, informoval jeho členov, okrem iného, aj o priebehu vývoja záležitostí
spojených s Brexitom, o ktorom rokovanie prebiehalo počas pracovných raňajok dňa 29. júna 2018
vo formáte EÚ-27 (teda bez Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska). Predseda
vlády v tejto súvislosti vyzdvihol jednotu EÚ-27, keďže členské štáty držia jednotnú pozíciu voči
Brexitu a nevyvíjajú bilaterálne rokovania. Predseda vlády pripustil, že nemožno vylúčiť odchod
Spojeného kráľovstva bez dohody (tzv. tvrdý Brexit). Zároveň zdôraznil, že štáty EÚ by mali
vyvíjať tlak na dosiahnutie dohody o vystúpení. Zdôraznil, že v írskej otázke stojí SR pevne za
Írskom, podporuje legitímne záujmy Írska pri udržiavaní otvorenej hranice a je ochotná podporiť
každé riešenie, ktoré je v súlade s usmerneniami ER o zachovaní integrity vnútorného trhu.
O vývoji rokovaní, ktoré sa týkajú Brexitu, členov výboru informoval predseda vlády SR
následne aj na ich 52. schôdzi dňa 17. októbra 2018, na ktorej v tomto kontexte zdôraznil, že
problematickou je predovšetkým otázka írskej hranice, pretože počas októbra 2018 sa žiaden
z návrhov EÚ nestretol so súhlasom britskej strany. O možnosti „tvrdého Brexitu“, resp. odchodu
Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody, sa premiér vyjadril s dôrazom na príležitosti, ktoré by
mohol tento variant pre SR priniesť.
Členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 6. novembra 2018 prijali
hlavného vyjednávača Európskej únie pre odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie Michela
Barniera, ktorý privítal možnosť informovať osobne členov výboru o priebehu a pokroku
v rokovaniach medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom a poslancov detailne informoval
o aktuálnom stave rokovaní a o predpokladanom vývoji. Členovia výboru ocenili vtedajšiu prácu
Michela Barniera a vyjadriť plnú podporu prístupu Európskej komisie a jednote Európskej únie.
Diskusia bola zameraná najmä na vtedajší dlhotrvajúci problém tzv. írskej otázky, ktorá pretrvávala
pred uzavretí Dohody o vystúpení.
K problematike Brexitu sa predseda vlády SR Peter Pellegrini vrátil na 56. schôdzi výboru dňa
13. decembra 2018 v rámci informovania výboru o témach zasadnutia decembrovej Európskej rady,
na ktorej sa o vývoji situácie ohľadom Brexitu diskutovalo vo formáte EÚ-27 po pracovanej večeri.
Premiér deklaroval, že SR nesúhlasí s možnou snahou o otvorenie dojednaného textu dohody
o vystúpení, ktorý považuje za správny a vyrovnaný, prípadne so snahou o jeho jednostranné
odvolanie. Zároveň dodal, že SR však môže súhlasiť s dodatočnými zárukami v separátnom
vyhlásení, ktoré garantujú, že bude maximálnou snahou je vyhnúť sa aplikácií záložného riešenia
pre írsku hranicu. Ďalej sa vyjadril, že pokiaľ ide o Brexit, situácia je veľmi dynamická a platí, že na
strane EÚ nie je ochota znovu otvárať text vyjednanej dohody. Podľa jeho slov, bude mať prípadný
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Brexit bez dohody tvrdší dopad na samotnú Veľkú Britániu než na EÚ. Napokon zdôraznil, že vláda
SR je spokojná s výsledkami jednania o podmienkach pre Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii.
Na programe 56. schôdze bol aj navrhovaný bod s názvom informácia o pozíciách Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v rokovaniach o vystúpení Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie. Tento bod programu sa vzhľadom na plenárne
rokovanie Národnej rady SR uskutočnil formou prijatia. Po skončení 56. schôdze výboru preto
členov výboru informoval o pozícii Spojeného kráľovstva o vývoji Brexitu mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrew
Garth, ktorý poslancom detailnejšie priblížil aj vnútropolitickú situáciu v Spojenom kráľovstve.

3.2.2 Zahraničné veci
Priamu relevanciu k vonkajším aktivitám Európskej únie v rámci konﬁgurácie Rady EÚ má
predovšetkým Rada EÚ pre zahraničné veci (FAC) rokujúca spravidla na úrovni ministrov
zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Tejto rade predsedá Vysoká predstaviteľka
Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini, ktorá je zároveň
podpredsedníčkou Európskej komisie. Členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
boli o témach rokovania tejto Rady EÚ a vládnych stanoviskách SR k jednotlivým témam
pravidelne informovaní.
Na 42. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 8. februára 2018
predložil členom výboru štátny tajomník Ivan Korčok Informáciu o neformálnom zasadnutí
ministrov zahraničných vecí vo formáte Gymnich, ktoré sa uskutočnilo 15. a 16. februára 2018.
Témami zasadnutia ministrov, o ktorých sa diskutovalo na schôdzi výboru, bola situácia v Sýrii
(občianska vojna, Ženevský proces, aktéri, Astanský proces), situácia na západnom Balkáne
(stratégia Európskej komisie, reformy, pokrok v prístupovom procese) a situácia na kórejskom
polostrove (jadrový program Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a sankcie Organizácie
Spojených národov).
Na 45. schôdzi výboru, ktorá sa uskutočnila dňa 11. apríla 2018, členovia výboru diskutovali
s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom o zahraničnopolitických témach. Avizovaná diskusia k témam rokovania Rady EÚ pre zahraničné veci, ktorá sa
uskutočnila 16. apríla 2018, sa však neuskutočnila z časových dôvodov.
49. schôdza výboru, ktorá uskutočnila dňa 13. júna 2018, patrila zameraniam činnosti
veľvyslanectiev SR. Zameranie činnosti Veľvyslanectva SR v Maďarsku predložil členom výboru
dezignovaný veľvyslanec Pavol Hamžík, Zameranie činnosti Veľvyslanectva SR v Chorvátskej
republike odprezentoval dezignovaný veľvyslanec Peter Susko a Zameranie činnosti
Veľvyslanectva SR v Lotyšskej republike a Litovskej republike so sídlom v Rige členom výboru
predstavil dezignovaný veľvyslanec Ladislav Babčan. Tieto body programu sa uskutočnili formou
spoločnej schôdze so Zahraničným výborom Národnej rady SR v zmysle § 56 rokovacieho poriadku
Národnej rady SR.
Rovnako aj 51. schôdza, ktorá sa uskutočnila dňa 13. septembra 2018, bola venovaná
zameraniam činnosti veľvyslanectiev SR. Aj toto rokovanie sa uskutočnilo formou spoločnej
schôdze so Zahraničným výborom Národnej rady SR v zmysle § 56 rokovacieho poriadku.
Zameranie činnosti Veľvyslanectva SR vo Fínskej republike a v Estónskej republike so sídlom
v Helsinkách predložila členom výboru dezignovaná veľvyslankyňa Slavomíra Mašurová,
Zameranie činnosti Veľvyslanectva SR v Belgickom kráľovstve a v Luxemburskom
veľkovojvodstve so sídlom v Bruseli odprezentoval dezignovaný veľvyslanec Peter Kormúth. A o
Zameraní činnosti Veľvyslanectva SR v Dánskom kráľovstve diskutovali členovia výboru
s dezignovaným veľvyslancom Miroslavom Wlachovským.
53. schôdza Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
18. októbra 2018, bola venovaná Informácii o rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci,
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ktorá sa uskutočnila 15. októbra 2018 v Luxemburgu (ex post). Diskusia na schôdzi výboru
oscilovala okolo hlavných tém rokovania, ktoré predstavil minister Miroslav Lajčák. Išlo najmä
o vonkajšie aspekty migrácie, situáciu v Líbyi, Stredoafrickej republike, Venezuele, ako aj aktuálny
vývoj situácie na západnom Balkáne, a to najmä vzhľadom na nedávne referendum v Macedónsku
a voľby v Bosne a Hercegovine.
Na 56. schôdzi výboru dňa 13. decembra 2018 predložil členom výboru štátny tajomník
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička Návrh na vyslovenie
súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o strategickom partnerstve medzi
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej, ktorá skladá sa
zo šiestich kapitol, ktoré okrem iného pojednávajú o ľudských právach, demokracii, právnom štáte,
medzinárodnom mieri a bezpečnosti, hospodárstve, trvalo udržateľnom rozvoji, spravodlivosti
a podpore politického dialógu.

3.2.3 Finančné záležitosti a fondy Európskej únie
Problematika ﬁnančných a hospodárskych záležitostí Európskej únie podlieha pod gesciu
Rady Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti (ECOFIN). Členovia Výboru Národnej
rady SR pre európske záležitosti boli v uplynulom období pravidelne informovaní o témach
rokovaní tejto Rady a vládnych pozíciách na rokovania.
Na 8. zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 9. júna 2016 poslanci
prerokovali Program stability Slovenskej republiky na roky 2016 – 2019. Program stability
predstavila štátna tajomníčka Ministerstva ﬁnancií SR Dana Meager.
Dňa 31. januára 2018 predložil na 41. schôdzi výboru vedúci Zastúpenia Európskej komisie v
SR Ladislav Miko informáciu o zameraní činnosti Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej
republike. Ako jednu z dôležitých tém, ktorými sa Komisia v roku 2018 zaoberala označil ﬁnančný
rámec. Ladislav Miko tiež vyzval poslancov a celkovo Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti k pravidelnejšiemu kontaktu a hlbšej diskusii o dôležitých témach určujúcich budúce
smerovanie, akými sú aj téma ﬁnančného rámca či európskeho semestra.
Na 43. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 14. marca 2018, podala štátna tajomníčka
Ministerstva ﬁnancií SR Dana Meager informáciu o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske
a ﬁnančné záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa 13. marca 2018 (ex post). V rámci prvého bodu sa na
rokovaní diskutovalo o otvorených otázkach návrhu smernice, ktorý upravuje povinnú automatickú
výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi
oznamovaniu (smernica DAC 6), pričom ministerstvo súhlasilo s kompromisným znením textu
návrhu. V rámci druhého bodu sa diskutovalo o otvorených otázkach v rámci legislatívneho balíka,
ktorý sa týka znižovania rizík v bankovom sektore. Pre nepripravenosť predsedníctva Rady a
nepripravenosť agendy (textácia návrhu) bol tento bod presunutý na rokovanie Rady, ktoré sa
uskutočnilo v máji 2018. V ďalšom bode bulharské predsedníctvo informovalo o aktuálnom stave
rokovaní ku kľúčovým legislatívnym návrhom v oblasti ﬁnančných služieb. Komisia tu predstavila
aj balík opatrení na dobudovanie únie kapitálových trhov (CMU) a akčné plány adresujúce oblasti
ﬁnančných technológií (Fintech) a udržateľného ﬁnancovania ekonomiky. Ministerstvo ﬁnancií SR
zobralo na vedomie informáciu predsedníctva a Komisie. Ďalším bodom bol európsky semester, kde
Komisia prezentovala výsledky hodnotenia v rámci správ o krajinách 2018 a výsledky hĺbkového
preskúmania. Ministerstvo ﬁnancií SR zobralo na vedomie výsledky hodnotenia Komisie. Na Rade
bol schválený návrh záverov o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov o postupe pri
makroekonomickej nerovnováhe. Ministerstvo súhlasilo so znením návrhu záverov. Posledným
bodom rokovania Rady bolo nadchádzajúce rokovanie skupiny G20 (19. a 20. marca 2018 v
Buenos Aires), kde Rada schválila mandát pre EÚ. Slovenské ministerstvo podporilo spoločnú
pozíciu EÚ.
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Dňa 13. júna 2018 prerokovali na 49. schôdzi poslanci Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Program stability Slovenskej republiky na roky 2018 – 2022. Materiál k danému
programu predložil štátny tajomník Ministerstva ﬁnancií SR Radko Kuruc. Kuruc ozrejmil, že v
roku 2017 ekonomika Slovenska vzrástla o 3,4 %. Za rok 2017 vzniklo viac ako 50 tisíc pracovných
miest. Rast miezd v roku 2017 predstavoval 4,6 %. Dosiahol sa historicky najnižší deﬁcit verejných
ﬁnancií na úrovni 1 % HDP a zároveň sa prvýkrát dosiahol primárny prebytok verejných ﬁnancií.
Medziročne klesol dlh verejnej správy v pomere k HDP o 1 %. Do roku 2021 by dlh verejnej správy
mal poklesnúť na úroveň 43 % HDP. Čo sa týka ﬁškálnych cieľov, deﬁcit verejnej správy by v roku
2019 mal dosiahnuť 0,32 % HDP a od roku 2020 sa plánuje vyrovnané nominálne hospodárenie
verejnej správy. Tieto ciele sú v súlade s požiadavkami Európskej komisie.
Na 50. schôdzi výboru, ktorá sa konala dňa 26. júna 2018, predložil predseda vlády SR Peter
Pellegrini informáciu o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 28. a 29. júna 2018, kde medzi
bol medzi témy rokovania zahrnutý aj viacročný ﬁnančný rámec po roku 2020. Lídri diskutovali
o tom ako pristúpiť k schvaľovaniu rozpočtu. Existujú názory, že keďže sa jedná o obdobie po roku
2020, mal by o tom rozhodnúť Európsky parlament v novom zložení. Predseda vlády zastával názor,
že odloženie schvaľovania rozpočtu by mohlo predstavovať riziko, pretože pri rôznych tendenciách
nárastu podpory strán, ktoré nie všetky majú európsku orientáciu, môže byť zloženie Európskeho
parlamentu po voľbách dramaticky iné ako je v súčasnosti.
Dňa 13. septembra 2018 informoval na 51. schôdzi poslancov Výboru Národnej rady SR pre
európske záležitosti mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec J. E. Helfried Carl o prioritách
rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie. Za jeden z najdôležitejších návrhov označil
viacročný ﬁnančný rámec EÚ na roky 2021 – 2027. Veľvyslanec sa domnieval, že tento návrh však
počas rakúskeho predsedníctva sﬁnalizovaný a schválený nebude.
Dňa 17. októbra 2018 prijal Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti zástupcu SR
v Európskom dvore audítorov (EDA) Ladislava Balka, ktorý predstavil Výročnú správu EDA za rok
2017 s dôrazom na Slovenskú republiku. Ladislav Balko oboznámil poslancov so štruktúrou
a vybranými štatistickými údajmi z výročnej správy za rok 2017. Ozrejmil, že dôraz sa tiež kladie na
otázku chybovosti, ktorá bola skúmaná v troch oblastiach. Základom výročnej správy je vyhlásenie
o vierohodnosti, pričom v oblasti platieb audítori už druhý rok udelili výrok s výhradou.
Slová Ladislava Balka doplnil vedúci jeho kabinetu v Európskom dvore audítorov Branislav
Urbanič, pričom bližšie špeciﬁkoval situáciu týkajúcu sa Slovenskej republiky. Za hlavný problém
súčasného ﬁnančného rámca na roky 2014 až 2020 označil nízku mieru čerpania zo štrukturálnych
a investičných fondov. Miera čerpania Slovenska sa nachádza pod priemerom Únie, ktorý sa
nachádza na úrovni 14 %. EDA sa zaoberal príčinami tohto stavu a bolo zistené, že išlo o dôsledok
oneskoreného prijímania právnych predpisov pre súčasný ﬁnančný rámec. Slovensko sa vyskytlo
v dvoch množinách desiatich krajín – jednou množinou boli krajiny, ktoré za rok 2017 predložili
Komisii kontrolný balík dokumentov s nulovými výdavkami. Druhá množina sa týkala krajín, pri
ktorých Komisia ešte neuzavrela programovacie obdobie 2007 – 2013, nakoľko ﬁnálny balík
uzatváracích dokumentov ešte nebol schválený.
Na 54. schôdzi výboru dňa 24. októbra 2018 bol poslancom Výboru Národnej rady SR
predstavený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 a vládny návrh zákona o štátnom
rozpočte na rok 2019 z hľadiska primeranosti výdavkov spoluﬁnancovaných z prostriedkov
Európskej únie. Informáciu predložil štátny tajomník Ministerstva ﬁnancií SR Radko Kuruc. Štátny
tajomník poukázal na niektoré štatistické údaje týkajúce sa návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2019 až 2021. Ako cieľ na rok 2019 uviedol deﬁcit verejnej správy na úrovni 0,10 % HDP, v roku
2020 by sa mal dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. V roku 2021 sa očakáva dosiahnutie prebytku vo
výške 2,5 % HDP. Dlh verejných ﬁnancií by mal klesnúť pod úroveň sankčného pásma stanoveného
zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, pričom prihliadajúc na horizont celého rozpočtu dlh
verejných ﬁnancií Slovenskej republiky by sa mal dostať pod úroveň 45 % HDP. Ekonomika

67

Slovenskej republiky porastie v priebehu roka 2019 o 4,5 %, a to najmä vďaka exportu. Naviac by
malo byť vytvorených 30 000 nových pracovných miest. Na rok 2019 je očakávaná inﬂácia 2,5 %
a zároveň by mali narásť aj nominálne mzdy o 6,4 %, čo predstavuje nárast reálnych miezd
o približne 4 %. Priemerná mzda by mala v roku 2019 dosiahnuť úroveň 1 077 eur. Príjmy a výdavky
za prostriedky EÚ sa rozpočtujú na rok 2019 na úrovni 1,67 miliárd eur. Spoluﬁnancovanie zo strany
štátneho rozpočtu na rok 2019 predstavuje sumu 230 miliónov eur.
Na 55. schôdzi výboru, ktorá sa konala dňa 29. novembra 2018, predložila štátna tajomníčka
Ministerstva ﬁnancií SR Dana Meager informáciu o rokovaní Rady EÚ pre hospodárske a ﬁnančné
záležitosti, ktorá sa mala uskutočnila 4. decembra 2018. Dana Meager uviedla, že na
nadchádzajúcom zasadnutí tejto Rady bude prerokovaných niekoľko bodov. Ako prvý bod bude
prediskutovaný legislatívny návrh dane z digitálnych služieb. V rámci predsedníctva Rady EÚ
plánuje Rakúsko predložiť ministrom otvorenú otázku spojenú s transpozíciou smernice a s
doložkou o ukončení platnosti smernice, tzv. sunset klauzula. Tiež bol na schválenie predložený
kompromisný návrh smernice. Slovenské ministerstvo podporilo zavedenie tejto dane z digitálnych
služieb, ako aj schválenie návrhu do konca súčasného predsedníctva Rakúska. V otázke sunset
klauzuly Ministerstvo ﬁnancií SR podporilo navrhované znenie, pri ktorom bolo podmienkou
zrušenia tejto dane efektívne zavedenie dlhodobého riešenia pre zdaňovanie ekonomiky na
globálnej úrovni. Druhým bodom diskusie bolo kompromisné znenie tzv. bankového balíka
týkajúceho sa znižovania rizík v bankovom sektore. Cieľom rokovania bolo dosiahnutie politickej
dohody s Európskym parlamentom. Ministerstvo vo všeobecnosti podporuje opatrenia na
znižovanie rizík v bankovom sektore. Tretím bodom diskusie bola prezentácia správy o pokroku
v technických rokovaniach, o vytvorení tzv. Európskeho systému ochrany vkladov, v skratke EDIS,
čo je tretí pilier bankovej únie. Ministerstvo ﬁnancií SR podporuje dobudovanie bankovej únie
pomocou tohto tretieho piliera. Ministerstvo tiež privítalo rakúsky návrh hybridného modelu pre
EDIS, ktorý má predložiť Rakúsko ako východiskovú situáciu pri panujúcej politickej nezhode
medzi členskými štátmi. Štvrtý bod rokovania Rady sa týkal informovania ministrov o obsahu
jesenného balíka európskeho semestra, ktorý Komisia zverejnila dňa 21. novembra 2018.
Ministerstvo privítalo jesenný balík Komisie a v rámci hodnotenia, čo sa SR týka, neboli
identiﬁkované žiadne makroekonomické nerovnováhy, a preto SR nebude predmetom hĺbkového
preskúmavania. Posledným bodom rokovania bolo poskytnutie informácií Rade Komisiou,
ohľadom implementácie akčného plánu k problémovým úverom. Ministerstvo podporilo opatrenia
na znižovanie nesplácaných úverov, ktoré sú súčasťou akčného plánu a zároveň podporilo aj
budovanie sekundárneho trhu. Ministerstvo ﬁnancií SR upozornilo na možné riziká spojené
s odlivom z bankového systému a ich hromadeniu u špecializovaných investorov.

3.2.4 Spravodlivosť a vnútorné veci
Oblasťami spravodlivosti a vnútorných záležitostí sa primárne zaoberá Rada EÚ pre
spravodlivosť a vnútorné veci (JHA), ktorá rozvíja spoluprácu a spoločné politiky vo viacerých
cezhraničných otázkach s cieľom vybudovať celoeurópsky priestor slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti.
Na 41. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
31. januára 2018, bolo ako jeden z bodov programu odprezentované zameranie činnosti Zastúpenia
Európskej komisie v SR. Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, Ladislav Miko, uviedol, že
kľúčovými témami Komisie sú otázky migračnej politiky a reformy azylového systému EÚ.
V januári 2018 prevzalo rotujúce predsedníctvo Rade EÚ Bulharsko, preto sa 41. schôdza
výboru venovala aj prioritám bulharského predsedníctva v Rade Európskej únie na rok 2018.
Bulharské predsedníctvo sa sústreďovalo aj na otázku migrácie a bezpečnosti v EÚ, s čím sa spája
otázka rokovaní o revízií Dublinského dohovoru. Predseda výboru Ľuboš Blaha poznamenal, že pre
SR je obzvlášť dôležité nájsť kompromisné riešenie napríklad v otázke kvót. Na záver uistil, že
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Bulharsko má plnú podporu SR v otázke vstupu do Schengenského priestoru. Veľvyslankyňa
Yordanka Chobanova k poznámkam ohľadom migrácie uviedla, že oceňuje pomoc slovenských
policajtov pri ochrane bulharských hraníc ako aj podporu SR v otázke vstupu Bulharska do
Schengenského priestoru.
V dňoch 8. a 9. marca 2018 zasadala Rada EÚ vo formátoch spravodlivosť a vnútorné
záležitosti, informáciu o rokovaní tejto Rady ex post predložila za časť spravodlivosť štátna
tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika Jankovská dňa 14. marca 2018 na 43. schôdzi
výboru. Štátna tajomníčka sa zúčastnila rokovania Rady namiesto podpredsedníčky vlády
a ministerky spravodlivosti SR. Na úvod zasadnutia Rady informovala ministrov o vražde
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky ako aj o intenzívnej práci prokuratúry
a polície SR s cieľom čo najskôr vyriešiť tento trestný čin a nájsť páchateľov, ako aj zabezpečiť ich
postavenie pred spravodlivý a nezávislý súd. Komisia v súvislosti s týmto prípadom – pri bode
venovanom európskej prokuratúre – poukázala na význam tohto budúceho orgánu pre vyšetrovanie
podvodov s európskymi ﬁnanciami. Čo sa týka legislatívnych návrhov, v rámci diskusie o revízii
nariadenia Brusel II a, ktoré sa týka otázok medzinárodného rodinného práva, ministri prerokovali
otázku primeraného ﬁnančného a personálneho vybavenia ústredných orgánov. Ministri podporili
myšlienku, že by mali byť dostatočne zabezpečené, avšak väčšina z nich nesúhlasila s uvádzaním
tejto povinnosti v normatívnej časti ale v rámci preambuly. Výsledkom rokovania Rady bolo
schválenie všeobecného smerovania k návrhu smernice o boji proti podvodom s bezhotovostnými
platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu, ktorá by mal nahradiť súčasný právny rámec v tejto
oblasti. Cieľom návrhu je zabezpečenie jasného a technologicky neutrálneho rámca pre
vyšetrovanie a trestné stíhanie pri boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných
prostriedkov. V rámci nelegislatívnej časti diskusie sa Rada venovala implementácii nariadenia
o Európskej prokuratúre. Komisia informovala ministrov o prebiehajúcich a plánovaných prácach
ako napríklad príprava návrhu pravidiel pre výbor európskych prokurátorov a európskych
delegovaných prokurátorov, príprava delegovaných aktov v oblasti ochrany osobných údajov či
zriadenie skupiny expertov z členských štátov pre implementáciu nariadenia. Komisia zároveň
prisľúbila realizovať implementáciu nariadenia v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Ministri sa
v tomto bode vyjadrovali najmä k budúcej spolupráci Európskej prokuratúry, Eurojustu
a Európskeho úradu pre boj proti podvodom, pričom podporili jasné nastavenie ich vzájomných
vzťahov. Malta oﬁciálne oznámila svoj úmysel pristúpiť k Európskej prokuratúre, čím sa rozšíri
počet participujúcich štátov v rámci posilnenej spolupráce na 22. Ďalšou témou diskusie bolo
zlepšenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom. Ministri zdôraznili dôležitosť
problematiky a vyzvali Komisiu na skoré predloženie ambiciózneho návrhu legislatívneho nástroja.
Viaceré členské štáty v tomto bode vyjadrili podporu spoločnému prístupu vo vzťahu k Spojeným
štátom americkým a tiež potrebu koordinácie aktivít EÚ s aktivitami na úrovni Rady Európy.
Informáciu o rokovaní Rady EÚ časť vnútorné záležitosti predložil štátny tajomník
Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič. SR bola na tomto rokovaní zastúpená stálym
predstaviteľom SR pri EÚ Petrom Javorčíkom. V prvom bode Rada diskutovala o projekte
spolupráce medzi misiami a operáciami spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a agentúrami
EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. SR takúto spoluprácu podporuje. Komisia
informovala ministrov o transpozícii a vykonávaní smernice o využívaní údajov zo záznamov
o cestujúcich (PNR). SR patrí do skupiny štátov, kde sa konštatuje stredne pokročilá fáza
implementácie. V rámci bodu spolupráca so západným Balkánom v oblasti vnútornej bezpečnosti
a boja proti terorizmu diskutovali ministri o projektoch plánovaných na roky 2018 až 2020. Na
rokovaniach boli vo vzťahu k tomuto regiónu zdôrazňované najmä riziká spojené s nelegálnym
obchodom s drogami a so zbraňami. V rámci boja proti terorizmu sa ministri zaoberali úlohami
a spoluprácou agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Na rokovaní boli diskutované aj
dva legislatívne návrhy Komisie, ktoré by mali zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov
EÚ. Ministri podporili čo najrýchlejšie uzavretie rokovaní – ešte pred voľbami do Európskeho
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parlamentu v roku 2019. Posledným bodom rokovania bola aktuálna situácia v oblasti migrácie –
boli prediskutované navrhované aktivity v oblasti riadenia hraníc, spolupráce s tretími krajinami,
návratov a ﬁnančných zdrojov.
Výbor dňa 14. marca 2018 prerokoval aj informáciu k návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa
na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc (KOM/2017/571). Informáciu k návrhu
nariadenia predložil štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič. Ministerstvo vnútra SR
vypracovalo predbežné stanovisko, v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s návrhom. Síce je
prezentované, že cieľom návrhu je sťaženie zavádzania kontrol vnútorných hraníc, na druhej strane
sa navrhuje umožniť vykonávať kontroly po dlhší čas. Kontroly na vnútorných hraniciach by však
podľa ministerstva mali ostať len výnimočným a časovo obmedzeným opatrením. Navrhované
záruky proti zneužívaniu tohto inštitútu vníma ministerstvo ako neúčinné a často formálne. V rámci
návrhu absentuje analýza, ktorá by preukazovala dôvodnosť zmien smerom k sledovaným cieľom.
Predlžovanie kontrol na vnútorných hraniciach nie je podľa ministerstva správnym nástrojom v boji
proti aktuálnym bezpečnostným hrozbám. Členské štáty majú možnosť využívať mnohé iné
nástroje (napríklad zavedené systematické kontroly osôb s právom na voľný pohyb alebo nové
európske nariadenie o pobrežnej a pohraničnej stráži). O návrhu sa aktuálne rokuje na technickej
úrovni – v pracovnej skupine Rady EÚ pre hranice. Názory členských krajín sa však značne
rozchádzajú a dohoda pravdepodobne nie je možná. Podpredseda výboru, Martin Klus, sa zaujímal,
ako sa SR postavila k otázke rozšírenia možnosti pre dočasné zavedenie hraničných kontrol.
Štátny tajomník opätovne zdôraznil, že SR vyjadrila nesúhlas zo zavádzaním kontrol na
vnútorných hraniciach, pričom chce dávať dôraz na Schengenské hranice, ktoré by mali byť
schopné zaistiť bezpečnosť a obranyschopnosť EÚ. Túto pozíciu zdieľajú aj krajiny V4.
50. schôdza výboru dňa 26. júna 2018 sa okrem iného venovala prezentácii informácie
o rokovaní Európskej rady, 28. a 29. júna 2018, ktorú predložil predseda vlády SR, Peter Pellegrini.
Medzi témami rokovania bola aj migrácia. V rámci pracovnej večere prebiehala diskusia o migrácii
a transatlantických vzťahoch. Čo sa týka migrácie, je dôležité hovoriť o aktivitách jednotlivých
krajín. Predseda vlády spomenul v tomto kontexte aj tzv. „minisamit“, ktorý sa konal 22. júna 2018
a týkal sa problematiky migrácie. Samit bol zvolaný predsedom Európskej komisie, a to vo formáte
krajín, ktorých sa migrácia priamo týka. Ostatné štáty sa mohli v prípade záujmu tiež zúčastniť
(formát tzv. otvorenej pozvánky). Pozícia SR bola zhodná s pozíciu krajín V4, ktoré sa rozhodli na
tomto samite nezúčastniť. Oblasti tak závažné ako je migrácia má podľa tohto stanoviska riešiť
všetkých 28 členských krajín EÚ a nie vybraná skupina, navyše minisamit sa konal len niekoľko dní
pred samotným zasadnutím Európskej rady. Minisamit podľa predsedu vlády nepriniesol žiadne
významné výsledky. SR v externej dimenzii migrácie naďalej podporuje boj proti prevádzačom,
riešenie prvotných príčin migrácie tam, kde vznikajú a dôslednú ochranu vonkajších hraníc
a činnosť agentúr Európskej únie. Predseda vlády konštatoval, že ochrana vonkajšej hranice je dnes
už tým najprioritnejším, o čom sa na zasadnutiach Európskej rady a Radách EÚ diskutuje a kde SR
nachádza podporu všetkých členských krajín EÚ. Čo sa týka reformy Dublinského nariadenia,
v tomto smere sa neočakáva dosiahnutie politickej dohody, pretože názory sú veľmi rozdielne. SR je
pripravená na konštruktívnu diskusiu, ale neustúpi zo svojich pozícii, ktoré znamenajú, že
mechanizmus kvót pripustí len na dobrovoľnej báze. SR podporuje dĺžku trvania zodpovednosti za
žiadateľa o azyl na úrovni 2 až 3 rokov. SR trvá na tom, aby výsledky rokovaní o reforme
Dublinského nariadenia boli vždy prijímané konsenzom. Ku kritike Dublinského nariadenia sa
pripájajú okrem členov V4 aj ďalšie štáty, napríklad Rakúsko. V Nemeckej spolkovej republike
prevládajú dva názorové prúdy, kde dochádza k výraznému stretu. SR má v tomto prípade jasný
postoj: chráňme si vonkajšie hranice a tie chyby, ktoré sa stali, sa musia urovnať v tých krajinách,
kde tým problémom čelia. SR nemôže trpieť za chyby niekoho iného a prijímať na svoje územie bez
vlastného súhlasu cudzích štátnych príslušníkov.
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Dňa 17. októbra 2018 sa uskutočnila 52. schôdza výboru za účasti predsedu vlády SR Petra
Pellegriniho, ktorý predložil informáciu o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila v dňoch
17. a 18. októbra 2018. Jednou z tém rokovaní bola tradične migrácia, pri ktorej jadrom diskusie už
neboli tzv. povinné kvóty. Dôraz sa presúva na tzv. readmisné dohody. Prioritou má byť taktiež
aktívny boj proti pašeráctvu, ako aj posilnenie agentúry Frontex. V súvislosti s reformou Frontexu je
však nevyhnutné viesť rozsiahlu diskusiu, nakoľko časť členských štátov považuje posilnenie
právomocí agentúry za obmedzenie svojej suverenity. V otázke vnútornej bezpečnosti sa majú
rokovania zaoberať predovšetkým kybernetickým priestorom a opatreniami zameranými na boj
proti šíreniu dezinformácií. Na záver premiér vyjadril potrebu lepšej koordinácie zahraničnej
politiky EÚ, predovšetkým pri jednaní s krajinami Afriky a Ázie, pričom súčasný stav považuje za
nadmerne mätúci.
Predseda vlády SR Peter Pellegrini predložil na 56. schôdzi výboru informáciu o rokovaní
Európskej rady, ktorá sa uskutočnila v dňoch 13. a 14. decembra 2018. Počas plenárneho rokovania
Európskej rady sa očakávalo prijatie záverov k jednotnému trhu, migrácii, klimatickým zmenám,
obrane a bezpečnosti, dezinformáciám, boju proti rasizmu a xenofóbii, občianskym konzultáciám
a príprave Strategickej agendy EÚ. SR podporilo posilnenie spolupráce v externej dimenzii
migrácie. Za kľúčovú sa považuje spolupráca s krajinami pôvodu, tranzitu a taktiež agentúrou
Frontex, ktorá má zohrávať podpornú úlohu pri ochrane hraníc EÚ.
Dňa 4. decembra 2018 informovala na 57. schôdzi výboru štátna tajomníčka Ministerstva
spravodlivosti SR Edita Pfundtner o rokovaní Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti –
časť spravodlivosť, ktorá sa uskutočnila v dňoch 6. a 7. decembra 2018. Štátna tajomníčka podotkla,
že rakúske predsedníctvo pripravilo na decembrovú Radu veľmi ambiciózny program a upriamila
pozornosť najmä na nasledovné legislatívne návrhy. Prvým je návrh smernice o zmluvách o predaji
tovaru. Výhrady k návrhu majú najmä štáty, ktoré majú v čiastkových oblastiach vnútroštátne vyšší
štandard ochrany spotrebiteľa než navrhuje smernica. SR súhlasila so schválením textu návrhu
smernice i keď by sme vo viacerých častiach smernice uvítali presnejší a ambicióznejší návrh.
Druhým návrhom je revízia takzvaného nariadenia Brusel IIa (nariadenie o otázkach týkajúcich sa
rodičovských práv a povinností a medzinárodných únosov detí). Ide o novelu existujúceho
nariadenia s oblasti rodinného práva. Ambíciou predsedníctva je prijať všeobecné smerovanie,
k čomu je potrebná jednomyseľnosť, ktorá zostala v tejto oblasti zachovaná. Nemecko však
indikovalo nespokojnosť s textom a snažilo sa presadiť zmeny textu, ktoré však boli neprijateľné pre
iné členské štáty, vrátane SR. Napriek skutočnosti, že vo viacerých častiach by SR uvítala
ambicióznejšie riešenia, schválenie všeobecného smerovania podporuje, nakoľko predstavuje
celkové zlepšenie oproti status quo. Tretím návrhom, kde sa očakávalo schválenie všeobecného
smerovania, je návrh nariadenia o európskom príkaze na predloženie a zaistenie elektronických
dôkazov. Návrh predstavuje veľmi krehký kompromis medzi dvoma názorovými prúdmi, najmä vo
vzťahu zapojenia štátu k výkonu prostredníctvom systému notiﬁkácií. Zásadné pripomienky SR
boli v rokovaniach primerane zohľadnené a preto sa navrhovalo podporiť všeobecné smerovanie
k návrhu. Na zasadnutí Rady sa očakávalo aj predstavenie správy o pokroku v rokovaniach o návrhu
nariadenia o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany. SR zobrala správu
o pokroku na vedomie a ocenila aj pokrok dosiahnutý na pracovnej úrovni. Počas pracovného obeda
sa uskutočnila diskusia o boji proti antisemitizmu prostredníctvom trestného práva.
V nelegislatívnej časti boli ministri informovaní o súčasnom stave k nasledovným agendám:
implementácia nariadenia o Európskej prokuratúre, uchovávanie elektronických komunikačných
údajov pre účely trestného konania, pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach,
negociačné mandáty pre druhý dodatkový protokol k Budapeštianskemu dohovoru o boji proti
počítačovej kriminalite a pre dohodu medzi EÚ a USA na uľahčenie prístupu k elektronickým
údajom.
Informáciu o rokovaní Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti – časť vnútro –
predložil štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič. Štátny tajomník pred
rokovaním Rady zdôraznil, že v prvom rade bude predmetom rokovania nariadenie o európskej
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pohraničnej a pobrežnej stráži. Ďalej bude predsedníctvo prezentovať správu o pokroku k smernici
o návrate. Dôležitým bodom rokovania bude návrh na schválenie všeobecného smerovania pre
nariadenie o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu cez internet. V tomto ohľade zostali
otvorené otázky, ktorým je potrebné venovať viac času na technickej úrovni. V tomto štádiu preto
SR nemohlo dokument podporiť. Predsedníctvo tiež informovalo o pokroku dosiahnutom
v jednotlivých návrhoch týkajúcich sa reformy spoločného európskeho azylového systému
a presídľovania. V piatom bode sa bude diskutovať o boji proti prevádzačstvu. Rada mala schváliť
komplexný a vykonateľný súbor opatrení s cieľom tento boj zintenzívniť. Obsahom posledného
diskusného bodu boli priority pre viacročný ﬁnančný rámec pre oblasť spravodlivosti a vnútorných
vecí. Z pohľadu Ministerstva vnútra SR sú kľúčové najmä fungujúce návraty a readmisie a ochrana
vonkajšej hranice. V rámci bodu rôzne predsedníctvo informovalo o zasadnutí ministrov EÚ
a Spojených štátov amerických v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, o konferencii na vysokej
úrovni „Európske hodnoty, právny štát a bezpečnosť“, ktorá sa konala vo Viedni v dňoch 19. a 20.
novembra 2018 a o výsledkoch Viedenského procesu. Nakoniec zasadnutia predstavila rumunská
delegácia pracovný program svojho predsedníctva.

3.2.5 Doprava, telekomunikácie a energetika
Na svojom zasadnutí, ktoré sa konal dňa 7. júna 2018, prijala Rada pre dopravu,
telekomunikácie a energetiku (TTE) vo formáte doprava všeobecné smerovanie k navrhovanému
nariadeniu o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave s cieľom zabezpečiť spravodlivú
hospodársku súťaž medzi leteckými spoločnosťami z EÚ a dopravcami z tretích krajín a zároveň
zachovať podmienky priaznivé pre vysokú úroveň prepojenosti. Rada tiež prijala všeobecné
smerovanie k návrhu smernice o prístavných zberných zariadeniach, ktorého zámerom je zabrániť
vyhadzovaniu odpadu do mora a dohodla sa na všeobecnom smerovaní k aktualizovaným pravidlám
týkajúcim sa elektronického výberu cestného mýta a výmeny informácií. Ministri diskutovali
o kľúčových návrhoch súvisiacich s odvetvím cestnej dopravy, zameraných na zabezpečenie
primeraných sociálnych podmienok pre vodičov, ako aj spravodlivého a dobre fungujúceho
jednotného trhu. Zhodnotili tiež pokrok pri návrhoch na podporu kombinovanej dopravy
a ekologických vozidiel cestnej dopravy, ako aj pokrok v práci na návrhu, ktorým sa aktualizujú
práva cestujúcich v železničnej doprave.
Svoju pozíciu ku kľúčovej reforme v odvetví cestnej dopravy, ktorá zahŕňa pracovné
podmienky vodičov, osobitné pravidlá o vysielaní vodičov v medzinárodnej doprave, prístup k trhu
nákladnej dopravy a lepšie presadzovanie schválila Rada (doprava) dňa 3. decembra 2018.
Ambíciou reformy je vniesť do odvetvia nákladnej dopravy potrebnú prehľadnosť a rovnováhu
medzi zabezpečením dôstojných pracovných podmienok pre vodičov, dobre fungujúcim jednotným
trhom pre dopravné spoločnosti a účinnými metódami kontroly a spolupráce pre orgány
presadzovania práva. Rada tiež dosiahla všeobecné smerovanie v súvislosti s návrhom na zlepšenie
konkurencieschopnosti kombinovanej dopravy v porovnaní s výhradne cestnou nákladnou
dopravou, prijala svoju pozíciu k návrhu, ktorým sa má zabezpečiť, aby Nástroj na prepájanie
Európy (NPE), ktorý je jedným z hlavných programov EÚ, naďalej slúžil na ﬁnancovanie
kľúčových projektov v sektore dopravy a digitálnom a energetickom sektore po roku 2020. Rada
ďalej dosiahla všeobecné smerovanie v súvislosti s návrhom na posilnenie riadenia bezpečnosti
cestnej infraštruktúry, návrhom na zriadenie jednotnej európskej námornej platformy na účely
ohlasovacích formalít lodí a návrhom na zefektívnenie pravidiel výcviku námorníkov. Rade TTE
(doprava) sa na svojom zasadnutí dňa 3. decembra 2018 taktiež podarilo schváliť svoju pozíciu
k reforme zameranej na posilnenie riadenia cestnej infraštruktúry, pozíciu k jednotnej námornej
platforme, pozíciu k zjednodušenému rámcu a prijať závery o vnútrozemskej vodnej doprave.
Ministri v rámci zasadnutia posúdili pokrok v súvislosti s viacerými návrhmi vrátane návrhu na
ukončenie sezónnych zmien času a návrhu, ktorým sa aktualizujú práva cestujúcich v železničnej
doprave.
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Rada TTE (telekomunikácie) sa dňa 8. júna 2018 dohodla na všeobecnom smerovaní
k navrhovanému aktu o kybernetickej bezpečnosti s cieľom vytvoriť celoúnijný rámec certiﬁkácie
kybernetickej bezpečnosti pre produkty a služby informačných a komunikačných technológií
a modernizovať súčasnú agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) do
podoby stálej agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť. Počas zasadnutia sa uskutočnila diskusia
o smerovaní v súvislosti s návrhom na aktualizáciu pravidiel ochrany súkromia v elektronickej
komunikácii (ePrivacy), ministri tiež diskutovali o smerovaní k posilneniu dátového hospodárstva
EÚ zvýšením objemu dát verejného sektora, ktoré sú k dispozícii na opätovné použitie,
k zabezpečeniu spravodlivej hospodárskej súťaže a podpore cezhraničných inovácií založených na
dátach. Predsedníctvo na zasadnutí Rady TTE (telekomunikácie) informovalo ministrov
o najnovšom vývoji v súvislosti s európskym kódexom elektronickej komunikácie
a aktualizovaným mandátom Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
(BEREC) a poskytlo aktuálne informácie, pokiaľ ide o návrh nariadenia o voľnom toku iných ako
osobných údajov.
Dohodu o čiastočnom všeobecnom smerovaní v súvislosti s navrhovaným programom
ﬁnancovania EÚ Digitálna Európa dosiahla Rada TTE (telekomunikácie) dňa 4. decembra 2018. Na
uvedenom zasadnutí Rada tiež prijala kľúčovú telekomunikačnú reformu, ktorej súčasťou je
Európsky kódex v oblasti elektronických komunikácií a aktualizovaný mandát pre BEREC.
Ministri počas rokovaní, okrem iného, zhodnotili pokrok v súvislosti s návrhom na zriadenie
Európskeho centra kompetencií v oblasti a kybernetickej bezpečnosti a súvisiacej siete národných
koordinačných centier. Rovnako tak posúdili pokrok a vymenili si názory v súvislosti s návrhom na
aktualizáciu pravidiel ochrany súkromia v oblasti ePrivacy. Predsedníctvo informovalo ministrov
o troch aktuálnych legislatívnych návrhoch: a) Opakované použitie informácií verejného sektora,
b) Zavedenie domény najvyššej úrovne .eu, c) Akt o kybernetickej bezpečnosti.
Rada TTE (energetika) sa počas verejného rokovania, dňa 11. júna 2018, dohodla na pozícii
k nariadeniu o Agentúre EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER).
ACER od svojho vzniku v roku 2011 zlepšila koordináciu medzi regulačnými orgánmi v oblasti
energetiky v cezhraničných záležitostiach. Elektrizačná sústava Únie je úzko prepojená, pričom
rastie potreba spolupráce medzi susediacimi krajinami v záujme zaistenia stability sústavy a
integrácie veľkého objemu energie z obnoviteľných zdrojov. Rada ďalej vzala na vedomie
informácie predsedníctva o aktuálnom stave troch spisov balíka opatrení v oblasti čistej energie,
ktoré sa týkajú riadenia energetickej únie, obnoviteľných zdrojov energie a energetickej
efektívnosti. Ministri mali tiež príležitosť vypočuť si prezentáciu Komisie o vonkajších vzťahoch v
oblasti energetiky, ktorá bola venovaná Egyptu, Ukrajine, západnému Balkánu, Iránu,
ministerskému zasadnutiu o čistej energii a iniciatíve Inovačná misia.
Dňa 19. decembra 2018 si Rada TTE (energetika) vypočula aktuálne informácie o spisoch,
ktoré tvoria balík opatrení v oblasti čistej energie. Dňa 4. decembra 2018 prijala z danej oblasti tri
právne predpisy: a) nariadenie o riadení energetickej únie, b) smernicu o energetickej efektívnosti,
c) smernicu o energii z obnoviteľných zdrojov. Politické dohody o štyroch zvyšných spisoch
z balíka opatrení v oblasti čistej energie – o nariadení o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej
energie, smernici a nariadení o vnútornom trhu s elektrinou a o nariadení o agentúre EÚ pre ACER –
sa dosiahli počas rakúskeho predsedníctva. Komisia na zasadnutí predstavila svoje oznámenie
s názvom „Čistá planéta pre všetkých: Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce,
moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo“, ktoré bolo zverejnené dňa
28. novembra 2018. Po prezentácii nasledovala medzi ministrami prvá výmena názorov na túto
tému. Ministri si tiež vypočuli aktuálne informácie predsedníctva o NPE. V rámci bodu rôzne bola
Rada informovaná o súčasnom stave, pokiaľ ide o revíziu smernice o plyne. Ďalšie body sa týkali
nadviazania na „vodíkovú iniciatívu“, ktorá sa začala na neformálnom zasadnutí ministrov
energetiky v septembri 2018 v Linzi, ako aj informácií o činnosti EÚ v oblasti energie z morských
zdrojov a nedávnom vývoji vonkajších vzťahov v oblasti energetiky. Mandát ako aj informácie na
Radu pre dopravu, telekomunikácie a energetiku boli na Výbore Národnej rady SR pre európske
záležitosti schvaľované tzv. tichou procedúrou.
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3.2.6 Konkurencieschopnosť
Na zasadnutí dňa 12. marca 2018 Rada pre konkurencieschopnosť (COMPET) diskutovala
o priemyselnej politike a prijala závery o budúcej stratégii pre priemyselnú politiku EÚ. Ministri
rokovali o digitalizácii hospodárstva EÚ v kontexte cyklu európskeho semestra a vyzdvihli
niekoľko priorít v oblasti štrukturálnej reformy, ktoré sú potrebné na európskej i vnútroštátnej
úrovni s cieľom v plnej miere zužitkovať výhody digitálnej transformácie. V rámci pravidelnej
diskusie o previerke konkurencieschopnosti sa ministri venovali nákladom vyplývajúcim
z neodôvodnených obmedzení na trhoch so službami. Tieto obmedzenia majú negatívny vplyv na
výkonnosť výrobných odvetví, ktoré tieto služby využívajú, a znižujú ich produktivitu. Odstránenie
nepotrebných obmedzení môže viesť k značným prínosom pre reálnu ekonomiku, najmä
v maloobchodnom sektore.
Dňa 22. marca 2018 Európska rada vyzdvihla potrebu zaručiť transparentné postupy a úplnú
ochranu súkromia a osobných údajov občanov v rámci sociálnych sietí a digitálnych platforiem.
Vyzvala, aby sa zintenzívnilo úsilie o plnenie cieľov v celom rade oblastí politiky, ktoré zahŕňajú
digitálny jednotný trh, energetickú úniu, úniu kapitálových trhov a priemyselnú politiku EÚ.
Apelovala preto na Komisiu, aby do konca roka predložila správu o aktuálnom stave vykonávania
existujúcich právnych predpisov, ktoré sú kľúčové pre fungovanie jednotného trhu EÚ. Komisiu
tiež požiadala o posúdenie zostávajúcich prekážok a príležitostí pre dosiahnutie plne fungujúceho
jednotného trhu.
Dňa 16. mája 2018, deň pred samitom EÚ – západný Balkán, predložil predseda vlády SR
Peter Pellegrini členom Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti informáciu o obsahu
rokovaní a stanoviskách SR. V oblasti konkurencieschopnosti podčiarkol tému digitálnej dimenzie
a inovácie a s ňou súvisiacu otázku dôvery verejnosti v digitálny svet, problematiku zneužitia dát,
stav prerokovávania legislatívnych aktov týkajúcich sa tvorby jednotného digitálneho trhu, umelej
inteligencia a vplyv moderných technológií na pracovný trh.
Zhodu na všeobecnom smerovaní k nariadeniu, ktorého cieľom je zlepšiť vzájomné
uznávanie tovaru uvedeného na trh v inom členskom štáte dosiahla Rada pre konkurencieschopnosť
počas zasadnutia v dňoch 28. a 29. mája 2018. V rámci neho ministri rokovali o súčasnom návrhu na
podporu spravodlivých postupov pre podniky pôsobiace na základe online platforiem, o budúcnosti
európskej politiky v oblasti kozmického priestoru, najmä v kontexte jednotného digitálneho trhu,
posúdili konkrétny vplyv vnútorného trhu na priemyselnú základňu EÚ, pokiaľ ide
o konkurencieschopnosť a produktivitu a absolvovali tiež diskusiu o smerovaní týkajúcu sa
výskumu a inovácií v kontexte nasledujúceho ﬁnančného rámca EÚ na obdobie rokov 2021 až 2027.
Rada prijala závery o urýchlení obehu poznatkov v EÚ a o európskom cloude pre otvorenú vedu.
Taktiež vzala na vedomie správu o pokroku v súvislosti s návrhom na vytvorenie spoločného
podniku v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky.
Dňa 27. septembra 2018 sa v Rade sa uskutočnila verejná diskusia o smerovaní týkajúca sa
posilnenia inovačnej schopnosti priemyslu EÚ s dôrazom na využitie potenciálu digitalizácie
a umelej inteligencie. Rada v rámci tradičnej „previerky“ konkurencieschopnosti posúdila význam
regionálnej konvergencie ako faktora, ktorý prispieva k celkovému zvýšeniu rastu produktivity
a konkurencieschopnosti. Nasledujúci deň ministri viedli diskusiu o smerovaní zameranú na
štruktúru budúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu Európsky horizont, ako aj na
osobitný program na vykonávanie programu Európsky horizont. Tento nový program sa bude
vzťahovať na roky 2021 až 2027. Ministri ďalej diskutovali o právnom štatúte a kľúčových prvkoch
procesu strategického plánovania programu Európsky horizont.
K dohode o svojej pozícii k nariadeniu o vzťahoch medzi platformami a podnikmi a k
nariadeniu o všeobecnej bezpečnosti vozidiel dospela Rada počas svojho zasadnutia v dňoch
29. a 30. novembra 2018. Dospela aj k dohode o čiastočnom všeobecnom smerovaní k nariadeniu
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o Programe pre jednotný trh. Ministri zároveň prijali závery o budúcej stratégii EÚ pre priemyselnú
politiku. V rámci bodu venovaného previerke konkurencieschopnosti prerokovala Rada budúcu
správu jednotného trhu. Rada ďalej vzala na vedomie správu o pokroku, ktorú vypracovalo
predsedníctvo o navrhovanom nariadení o Kozmickom programe EÚ, a vymenila si názory
o hlavných nevyriešených otázkach s cieľom poskytnúť usmernenie pre ďalšiu prácu. Dospela aj
k čiastočnému všeobecnému smerovaniu k navrhovanému Európsky horizont a vzala na vedomie
správu o pokroku, ktorú vypracovalo predsedníctvo o osobitnom programe na vykonávanie
programu Horizont Európa. Stanoviská SR a informácie na Radu pre konkurencieschopnosť
členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti schvaľovali prostredníctvom tzv. tichej
procedúry.

3.2.7 Poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a životné prostredie
Dňa 31. januára 2018 bolo na 41. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
odprezentované zameranie činnosti Zastúpenia Európskej komisie v SR vedúcim Zastúpenia
Európskej komisie v SR, Ladislavom Mikom. V rámci správy uviedol, že jednou z kľúčových tém
Komisie je aj otázka reformy poľnohospodárskej politiky. Mandát ako aj informácie na Radu
v zložení poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH) a Radu pre životné prostredie (ENVI) boli
v rámci Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti schvaľované tzv. tichou procedúrou.

3.2.8 Zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a ochrana spotrebiteľov
Na svojej 57. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 4. decembra 2018, sa Výbor Národnej rady SR
pre európske záležitosti zaoberal zasadnutím Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu
politiku, ochranu zdravia a spotrebiteľov (EPSCO), ktorá sa konala 6. a 7. decembra 2018.
Informáciu o rokovaní rady predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
Z hľadiska priorít SR bol najdôležitejším bodom programu návrh nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce (KOM/2017/131).
Európsky orgán práce (ELA – European Labour Authority) bude zriadený ako nová
decentralizovaná agentúra EÚ, ktorá bude mať za cieľ zaistiť spravodlivé, jednoduché a účinné
presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti cezhraničnej mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho
zabezpečenia. Nová agentúra EÚ prevezme riadenie Európskeho úradu pre koordináciu siete
EURES, ktorý v súčasnosti zabezpečuje Komisia a nahradí Technický výbor pre voľný pohyb
pracovníkov, Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov, Technickú komisiu, Radu audítorov
a Zmierovací výbor Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia
a Európsku platformu na riešenie problému nedeklarovanej práce. Ako informoval minister Ján
Richter, Slovenská republika sa bude uchádzať o sídlo ELA.
Na programe rokovania rady bol aj návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (KOM/2018/380). Výbor Národnej rady SR
pre európske záležitosti svojim uznesením č. 147 zo dňa 17. októbra 2018 požiadal o stanovisko
k tomuto návrhu Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci. Výbor Národnej rady SR pre sociálne
veci o návrhu rokoval dňa 27. októbra 2018 a schválil predbežné stanovisko Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) poskytuje podporu ľuďom, ktorí stratili
prácu v dôsledku globalizácie (napr. kvôli svetovej hospodárskej a ﬁnančnej kríze, ak spoločnosť
zruší výrobu alebo ju presunie mimo EÚ a pod.). Z fondu sa ﬁnancujú projekty až do výšky 60 % ich
nákladov zamerané na pomoc pri hľadaní práce, kariérne poradenstvo, vzdelávanie, odbornú
prípravu a rekvaliﬁkáciu, mentorstvo a školenia, podnikanie a založenie podniku.
O príspevok z fondu sa doteraz uchádzali žiadatelia z 20 členských krajín. Slovensko medzi
nimi nebolo. Podľa stanoviska ministerstva nie je vylúčené, že v nasledujúcom období SR zváži
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využitie tohto zdroja v súvislosti s pripravovanou transformáciou regiónu Horná Nitra (utlmenie
ťažby hnedého uhlia).
Tak ako každý rok sa Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti zaoberal aj súborom
dokumentov súvisiacich s Európskym semestrom, ktorý Európska komisia každoročne predkladá
na decembrové zasadanie Rady EPSCO: Ročný prieskum rastu, návrh Spoločnej správy
o zamestnanosti, návrh Správy o mechanizme včasného varovania a návrh Odporúčania Rady
o hospodárskej politike eurozóny.
V oblasti verejné zdravie bola na programe rokovania Rady spolupráca pri chorobách, ktorým
sa dá predchádzať očkovaním. Rada prijala text odporúčania Rady o očkovaní, v ktorom víta
intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti očkovania na úrovni EÚ vo všetkých oblastiach, či už sa jedná
o zber údajov, vzdelávanie, posilnenie výskumu a prieskumov na zvýšenie dôveryhodnosti zo strany
verejnosti alebo o zlepšenie kontroly nad očkovaním. Slovenská republika zaviedla v minulosti
povinné očkovania zo zákona, takže si stále udržuje zaočkovanosť na dostatočne vysokej úrovni.
Avšak ako iné členské štáty aj SR čelí pomerne silným protiočkovacím kampaniam, čo môže viesť
k skreslenej interpretácii bezpečnosti očkovania.
Poslanci výboru diskutovali o hlavných príčinách poklesu zaočkovanosti obyvateľstva
a uznesením č. 155 požiadali ministerku zdravotníctva o písomnú informáciu o sankciách členských
štátov EÚ voči občanom EÚ nerešpektujúcim povinné očkovanie detí. Informácia bola Výboru
Národnej rady SR pre európske záležitosti doručená dňa 2. januára 2019.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti svojim uznesením č. 153 zo dňa
29. novembra 2018 požiadal Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci o stanovisko k návrhu
smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje
smernica 2000/84/ES (KOM/2018/639).
Návrh upravuje dve skutočnosti: ukončuje sezónne zmeny času (letný a zimný čas) a dáva
členským štátom právomoc rozhodnúť sa, či si v roku 2019 vyberú zimný alebo letný čas.
Členské štáty majú smernicu transponovať do 1. apríla 2019. A do 27. apríla 2019 musia
oznámiť, či v októbri 2019 plánujú trvalo prejsť na zimný čas alebo ostanú pri letnom čase.
Na úrovni EU o návrhu smernice rokuje Rada EU pre dopravu, telekomunikácie a energetiku.
Zatiaľ sa uskutočnili dve kolá rokovaní. Jediným záverom bolo zatiaľ konštatovanie, že členské
štáty potrebujú viac času pre vnútroštátnu diskusiu ako aj pre diskusiu medzi susediacimi členskými
štátmi.
Momentálne existujú v rámci EU tri štandardné časové zóny. Slovensko patrí do
stredoeurópskej časovej zóny spolu s ďalšími 16 štátmi. SR považuje za najdôležitejšie kritérium
pre výber času koordináciu a harmonizácii v rámci časovej zóny so susednými krajinami, aby sa tak
predišlo možným komplikáciám pre jednotný trh a európsku ekonomiku.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti sa viackrát zaoberal rakúskym návrhom
zákona týkajúceho sa indexácie rodinných prídavkov pre deti žijúce v zahraničí. Na 46. schôdzi
Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, ktorá sa konala dňa 10. mája 2018 o návrhu
informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Na 48. schôdzi Výboru
Národnej rady SR pre európske záležitosti 16. mája 2018 návrh uviedol mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec Rakúska v Slovenskej republike Helfried Carl.
Návrh európske úpravy indexácie rodinných dávok bol predstavený Rakúskom na úrovni
pracovnej skupiny pre sociálne otázky Rady EÚ v decembri 2017 v rámci rokovania o novele
nariadení o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, konkrétne o kapitole rodinných dávok,
ale nezískal dostatočnú podporu. Rakúsku snahu podporilo aj Nemecko, Holandsko, Írsko
a Dánsko. Naopak táto iniciatíva bola odmietnutá ministrami viacerých krajín – Česko, Poľsko,
Maďarsko, Portugalsko, Španielsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko a Belgicko. Indexáciu dávok
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odmietlo aj Slovensko. Obdobný názor zaujala aj Európska komisia, ktorá uviedla, že ak platí
princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu, tak sa musí uplatňovať aj princíp, že ak sa z takejto
odmeny platia rovnaké dane a sociálne odvody, tak musí patriť aj nárok na rovnaké dávky
sociálneho zabezpečenia. Na národnej úrovni sa v Rakúsku prvý krát objavili úvahy o indexácií
v roku 2016. Pre novú rakúsku vládu je národná legislatíva, ktorá zavádza indexáciu, jedným
z prioritných opatrení.
Rakúska vláda a parlament návrh schválili a zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2019.
Rakúsko odôvodňuje tento návrh funkciou rodinných dávok, ktorou je krytie časti nákladov
súvisiacich z výchovou detí, prostredníctvom ﬁnančnej podpory zo strany štátu. Indexáciou dávok
sa má zabezpečiť, aby podiel tejto podpory na celkových nákladoch na výchovu detí bol vo všetkých
krajinách rovnaký, a to v závislosti od životných nákladov jednotlivých krajín. Rodinné dávky
podľa argumentov rakúskej vlády nie sú časťou príjmu, aj keď väčšina občanov krajín susediacich
s Rakúskom ich tak vníma.
Na jednej strane sa tak dávky budú indexovať nahor v prípade, že budú vyplácané do štátov
s vyššími životnými nákladmi (napr. Švajčiarsko a Belgicko) a na strane druhej budú indexované
nadol, ak sa vyplácajú do krajín s nižšími nákladmi (napr. Slovensko, Maďarsko, Grécko,
Rumunsko). Súčasný systém neprispôsobovania výšky vyplácaných rodinných dávok je podľa
rakúskej vlády nespravodlivý, lebo na jednej strane nedostatočne kompenzuje náklady na výchovu
detí v krajinách s vyššími životnými nákladmi a na strane druhej v krajinách s nižšími životnými
nákladmi nadmerne kompenzuje náklady na výchovu detí v krajinách s nižšími životnými
nákladmi.
Dopady novej právnej úpravy na výšku vyplácaných dávok budú výrazné. Dávky sa budú
prispôsobovať podľa koeﬁcientu životných nákladov určeného na základe údajov Eurostatu.
Slovensko je v skupine krajín, kde sú životné náklady nižšie ako v Rakúsku (koeﬁcient nižší ako 1).
Do tejto skupiny patrí 18 krajín. V prípade Slovenska je tento koeﬁcient uvedený v návrhu rakúskej
právnej úpravy indexácie 0,633. Dôsledkom právnej úpravy bude teda zníženie úrovne
poskytovaných rodinných dávok slovenským občanom pracujúcim v Rakúsku, ak ich deti budú žiť
na Slovensku. To môže mať za následok zníženie atraktivity zamestnať sa v Rakúsku, napríklad
v sektore opatrovateliek. Minister práce Ján Richter informoval, že SR dlhodobo zastáva názor, že
indexácia prídavkov je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania, ako aj zo zásadou
nekrátenia dávok pri ich výplate do cudziny, tak ako ich v súčasnosti upravuje legislatíva EÚ.
Migrujúci pracovník sa v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti v členskom štáte podieľa na
tvorbe štátneho rozpočtu a prispieva rovnako k ekonomickému rastu krajiny, v ktorej danú prácu
vykonáva. Do rozpočtu, z ktorého sa rodinné dávky v danom členskom štáte ﬁnancujú, prispieva
rovnako prostredníctvom daní a sociálnych odvodov, ako pracovník, ktorý je príslušníkom
členského štátu. Vzhľadom na to je diskriminačné, ak by pracovníci v porovnateľných podmienkach
nemali nárok na rovnaké rodinné dávky a v rovnakej výške.
Rakúsky veľvyslanec sa vo svojom vystúpení vyjadril, že rakúska vláda odmieta argument, že
sa jedná o diskriminačný návrh, keďže to nie je diskriminácia založená na národnosti. Tento návrh
zákona sa totiž nevzťahuje iba na rakúske alebo iba na zahraničné deti, ale týka sa prídavkov pre deti
všetkých rodičov pracujúcich v Rakúsku. Rakúska vláda v tomto návrhu zákona zohľadňuje
európske právo ohľadom rodinných prídavkov, ktoré stanovuje, že rodinné prídavky majú byť
vyplácané aj pracovníkom zo zahraničia avšak zároveň nevylučuje indexáciu týchto rodinných
prídavkov.
Naopak, v prípade nediferencovaného cezhraničného prevodu rodinných prídavkov do krajín
s rozličnou kúpnou silou nie je zámer tohto opatrenia – rodinného prídavku – opodstatnený.
V štátoch s nízkou kúpnou silou by vyrovnanie bolo neprimerane veľké a naopak. Teda nejde len
o princíp cezhraničného prevodu rodinných prídavkov ale aj o princíp hodnoty týchto prídavkov.
Veľvyslanec poznamenal, že táto indexácia nie je primárne cielená ako šetriace opatrenie rakúskej
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vlády. Vláda je pripravená vyplácať vyššie rodinné prídavky rodičom, ktorých deti žijú v krajinách
s vyššou kúpnou silou než ako je tomu v Rakúsku. Sumárne teda nastane určité šetrenie pre rakúsku
stranu, avšak mnohé individuálne prídavky sa zvýšia.
Veľvyslanec tiež objasnil mechanizmus vyplácania rodinných prídavkov v Rakúsku. Jedným
z argumentov je, že zahraniční pracovníci ﬁnančne prispievajú do rakúskeho systému, a teda by
mali mať nárok na rovnaké prídavky ako rakúski pracujúci, ktorých deti žijú v Rakúsku. Tento
argument je však založený na mylnom predpoklade toho, že všetky sociálne systémy v krajinách EÚ
sú rovnaké. V Rakúsku sú však rodinné prídavky do veľkej miery ﬁnancované platbami
zamestnávateľov a všeobecnou daňou, teda nie platbami zamestnancov do sociálneho systému.
Vo svojom stanovisku k indexácii prídavkov Európska komisia uviedla, že podľa európskych
pravidiel majú mobilní pracovníci nárok na rovnaké prídavky na deti ako miestni pracovníci bez
ohľadu na miesto bydliska ich detí. Za rovnaké príspevky platené v rámci pracovnej činnosti by mal
vzniknúť a uplatniť sa rovnaký nárok na dávky. Pokiaľ ide o opatrenia, ktoré plánuje Rakúsko
v súvislosti s indexáciou prídavkov na deti, Komisia po jeho prijatí preskúma zlučiteľnosť
príslušného právneho predpisu s právom Únie.

3.2.9 Vzdelávanie, mládež, kultúra a šport
Na svojej 42. schôdzi výboru, ktorá sa uskutočnila dňa 8. februára 2018, sa Výbor Národnej
rady SR pre európske záležitosti zaoberal zasadnutím Rady Európskej únie pre vzdelávanie,
mládež, kultúru a šport (EYC), ktorá sa konala dňa 15. februára 2018. Informáciu o rokovaní Rady
predložila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga
Nachtmannová. Hlavným bodom rokovanie Rady bolo hodnotenie programu Erasmus+ v polovici
trvania a jeho budúca orientáciu na obdobie po roku 2020. Erasmus+ je program Európskej únie,
ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v rokoch 2014 –
2020. Diskusia ministrov na Rade sa zamerala na otázky súvisiace s priebežným hodnotením
programu Erasmus+ a predchádzajúcich programov EÚ, ako aj na budúcu orientáciu programu na
obdobie po roku 2020.
Štátna tajomníčka oboznámila členov výboru so stanoviskom, ktoré ministerka školstva SR
prezentovala v diskusii. Uviedla, že Slovenská republika v plnej miere podporuje program
Erasmus+, ako aj významné navýšenie jeho rozpočtu. Avšak napriek otvorenosti a nesporným
výsledkom programu, ako aj jeho účinnosti a relevantnosti, je nový program potrebné zatraktívniť
nielen pre hlavný prúd podávateľov projektov. Je nevyhnutné adresnejšie zadeﬁnovať
znevýhodnené skupiny. Zároveň by sa mal znížiť počet európskych priorít a cieľov, ktoré sú široko
koncipované. Program by mal umožňovať lepšie zohľadňovanie národných potrieb. Tie odrážajú
špeciﬁcké aspekty implementácie európskeho nástroja na národnej úrovni. Ako ďalšie opatrenia
vplývajúce na zvýšenie účasti okrajových regiónov a zraniteľnejších skupín možno tiež uviesť:
vytvorenie osobitných opatrení pre zaostávajúce regióny/skupiny, zohľadnenie podpory jazykovej
prípravy, ﬂexibilné rozloženie ﬁnančných zdrojov, či zvýšenie kritickej miery ﬁnancovania
niektorých sektorov programu.
V súčasnom programe majú inovačný potenciál najmä projekty s intelektuálnymi výstupmi.
Zistenia z hodnotiacej správy uvádzajú veľmi obmedzenú, resp. miernu úroveň inovatívnosti.
V súčasnosti možno hovoriť predovšetkým o inovatívnosti v miestnom kontexte, napr. v školskom
vzdelávaní. Program EÚ má však potenciál na podporu inovačného aspektu projektovej spolupráce.
Preto je žiaduce stanoviť indikátory merajúce inovatívnosť projektu. Projekty s inovačným
potenciálom by mali vychádzať z analýzy potrieb a dát, ako aj z istých hypotéz. Keďže inovatívnosť
je založená na experimentovaní, otvoril by sa priestor na vytváranie partnerstiev s menej tradičnými
organizáciami v programe zameranými napr. na vedu, či výskum.
Štátna tajomníčka uviedla, že napriek istej komplementárnosti nie je miera synergií medzi
programom Erasmus+ a inými nástrojmi EÚ dostatočne jasná. Za najväčšiu prekážku možno
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považovať to, že každý nástroj má svoje administratívne a ﬁnančné pravidlá. Na zlepšenie stavu je
nevyhnutné zladiť pravidlá čerpania európskych zdrojov a uľahčiť ich priestupnosť. To si vyžaduje
zlepšiť komunikáciu a nastaviť pravidlá na úrovni EÚ.
Avšak napriek otvorenosti a nesporným výsledkom programu je potrebné nový program
zatraktívniť aj pre znevýhodnené skupiny, ktoré je potrebné adresnejšie zadeﬁnovať. Okrem toho by
sa mal znížiť počet európskych priorít a cieľov, ktoré sú široko koncipované. Program by mal
umožňovať lepšie zohľadňovanie národných potrieb. Ako ďalšie opatrenia vplývajúce na zvýšenie
účasti okrajových regiónov a zraniteľnejších skupín možno tiež uviesť: vytvorenie osobitných
opatrení pre zaostávajúce regióny/skupiny, zohľadnenie podpory jazykovej prípravy, ﬂexibilné
rozloženie ﬁnančných zdrojov, či zvýšenie kritickej miery ﬁnancovania niektorých sektorov
programu. Štátna tajomníčka uviedla, že napriek istej komplementárnosti nie je miera synergií
medzi programom Erasmus+ a inými nástrojmi Európskej únie dostatočne jasná. Za najväčšiu
prekážku možno považovať to, že každý nástroj má vlastné administratívne a ﬁnančné pravidlá. Je
preto nevyhnutné zladiť pravidlá čerpania európskych zdrojov a uľahčiť ich priestupnosť.
Druhý bod rokovania rady bol zameraný na závery Európskej rady z decembra 2017,
konkrétne na aspekty týkajúce sa vzdelávania. Čo sa týka stanoviska SR, štátna tajomníčka
zdôraznila, že v kontexte diskusie o jednotlivých iniciatívach plynúcich zo záverov Európskej rady
považuje SR spoluprácu vysokých škôl aj naprieč hranicami za pozitívny krok. Zároveň je však
potrebné dbať na zachovávanie regionálnej vyváženosti tak, aby neprišlo k vytvoreniu siete
excelentných univerzít len v určitých regiónoch. SR taktiež podporuje iniciatívu spolupráce medzi
členskými štátmi za účelom uľahčenia uznávania dokladov, avšak táto problematika je citlivá
a vyžaduje si detailnejšie preskúmanie. V rámci Digitálnej koalície si SR kladie za prioritu iniciovať
verejnú diskusiu o systéme na sledovanie uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce,
podporovať zvýšenie digitálnych zručností učiteľov, ale aj zavádzanie výučby algoritmického
myslenia a dátovej vedy už od základnej školy.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti svojim uznesením č. 147 zo dňa 17. októbra
2018 požiadal Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o stanoviská
k niekoľkým návrhom týkajúcich sa výskumu a inovácií, ktoré boli Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu označené ako prioritné. V prvom rade ide o balík programu Európsky horizont
pozostáva z troch návrhov: (1.) rámcového programu pre výskum a inovácie s názvom Európsky
horizont vrátane stanovenia svojich pravidiel účasti a šírenia (KOM/2018/435); (2.) osobitného
programu na vykonávanie programu Európsky horizont (KOM/2018/436); (3.) výskumného
a vzdelávacieho programu v rámci Zmluvy o Euratome, ktorý dopĺňa program Európsky horizont
(KOM/2018/437). Program Horizont je pokračovaním tradície európskych rámcových programov
pre výskum a technický rozvoj. V rozpočtovom období 2014-2020 dostal tento program názov
Horizont 2020 a pre obdobie 2021-2027 sa bude nazývať Európsky horizont (Horizon Europe).
Program sa rozpočtuje vždy na 7 rokov v súlade s viacročným ﬁnančným rámcom. V predloženom
návrhu rámcového programu (KOM/2018/435) sú stanovené ciele programu, rozpočet na obdobie
rokov 2021 – 2027, formy ﬁnancovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto
ﬁnančných prostriedkov. Každý rámcový program pre výskum a inovácie sa implementuje
prostredníctvom osobitných programov, v ktorých sú stanovené podrobné pravidlá jeho
implementácie, určené jeho trvanie a zabezpečené jeho ﬁnančné prostriedky. Rámcový program
Európsky horizont sa bude implementovať prostredníctvom osobitného programu
(KOM/2018/436) a prostredníctvom osobitného programu týkajúceho sa výskumu v oblasti obrany
(bude uverejnený neskôr).
Tretí návrh (KOM/2018/437) je venovaný výskumu, ktorý vykonáva Euratom (European
Atomic Energy Community). Je to organizácia, ktorá koordinuje výskumné programy členských
krajín EÚ v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Euratom má svoj výskumný
a vzdelávací program, ktorý bol vždy súčasťou programu Horizont. Cieľom návrhu je zabezpečenie
kontinuity jadrového výskumu na úrovni EÚ a preto sa zriaďuje Výskumný a vzdelávací program
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Spoločenstva Euratom na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025. Aj ďalšie dva
legislatívne návrhy o stanovisku ku ktorým požiadal Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa zaoberajú vedeckými
inováciami. Ide o: (1.) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje
Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa
zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie
č. 541/2014/EÚ (KOM/2018/447) a Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie
2007/198/Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie
jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody (KOM/2018/445).
Výskum kozmického priestoru podporuje EÚ už od 90. rokov minulého storočia. Cieľom
návrhu nariadenia (KOM/2018/447) je zlúčiť všetky doterajšie činnosti EÚ v tejto oblasti do
jedného vesmírneho programu. Súčasťou programu budú tri už existujúce projekty a jedna nová
iniciatíva: Copernicus (najrozsiahlejší nevojenský program pozorovania Zeme na svete), Galileo
(globálny navigačný satelitný systém EÚ), EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay
Service je európsky satelitný systém, ktorý zlepšuje presnosť GPS z obvyklých 10 metrov na
2 metre), GOVSATCOM (Governmental Satellite Communications je nová iniciatíva zameraná na
zlepšenie bezpečnosti satelitnej komunikácie). Predmetom druhého legislatívneho návrhu je
projekt ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), ktorý by sa mal stať
predstupňom ku komerčnému využitiu termonukleárnej fúzie v energetike. Jadrová fúzia bude
v budúcnosti zohrávať významnú úlohu v európskej energetike ako takmer nevyčerpateľný zdroj
energie. Výstavba reaktora začala vo francúzskom meste Cadarache v roku 2007. Získanie prvej
plazmy sa predpokladá v roku 2025 a spustenie na plný výkon v roku 2035. Je to druhý najdrahší
vedecký projekt vo svete (po Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS). Z celkového rozpočtu približne
polovicu hradí EÚ a zbytok ostatné účastnícke štáty: USA, Rusko, Čína, Japonsko, Južná Kórea
a India. Cieľom návrhu je zabezpečiť ﬁnancovanie európskej účasti v rámci projektu.

3.3 Zahraničnopolitické aktivity Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
3.3.1 Aktivity na pôde Národnej rady Slovenskej republiky


Dňa 18. januára prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha palestínskeho veľvyslanca J.E. pána Attalla S.A. Qubia.
Dňa 24. januára 2018 prijal podpredseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
Martin Klus a členovia výboru zástupcov TheCityUK.
Dňa 31. januára 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha velvyslankyňu Tureckej republ ky, J.E. pan Aslıgül Üğdül.
Dňa 6. februára 2018 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti spolu
s členmi Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti pána Oliviera Guersenta,
generálneho riaditeľa Európskej komisie na Generálnom riaditeľstve pre ﬁnančnú stabilitu,
ﬁnančné služby a úniu kapitálových trhov.
Dňa 14. marca 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha írsku ministerku štátu pre európske záležitosti p. Helen McEntee.
Dňa 21. marca 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky J. E. pani Yamilu Soniu
Pita Montes.
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Dňa 13. apríla 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha veľvyslanca Francúzskej republiky J.E. pána Christophe Léonzi.
Dňa 12. júna 2018 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti spolu s členmi
Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady SR pre ﬁnancie
a rozpočet generálneho riaditeľa Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku p. Marca
Lemaîtra.
Dňa 12. septembra 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
Ľuboš Blaha mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky J.E. pani Yamilu
Soniu Pita Montes.
Dňa 12. septembra 2018 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
Ľuboš Blaha mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska J.E. pána Andrew Gartha.
Dňa 6. novembra 2018 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
hlavného vyjednávača pre odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie pána Michela Barniera.
Dňa 13. decembra 2018 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska J.E. pána Andrew Gartha.

3.3.2 Aktivity v zahraničí
V dňoch 21. – 22. januára 2018 sa v bulharskej Soﬁi uskutočnila Konferencia predsedov
parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie
(predsednícky COSAC). Konferencie sa zúčastnila podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre
európske záležitosti Katarína Cséfalvayová spolu s podpredsedom Martinom Klusom. Predmetom
rokovaní boli priority bulharského predsedníctva v Rade EÚ, budúcnosť EÚ ako aj úloha
makroregionálnych stratégií EÚ pre udržateľný rozvoj a bezpečnosť.
V dňoch 23. – 24. januára 2018 sa členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
Edita Pfundtner a Jaroslav Paška zúčastnili Medziparlamentnej schôdze výboru LIBE (Výbor
Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci) v Bruseli. Témou
schôdze bola európska migračná agenda, konkrétne možnosti legálnej migrácie, integrácia,
medzinárodná ochrana či pracovná migrácia.
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Predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha sa v dňoch 29. – 30.
januára 2018 v Bruseli zúčastnil konzultácií na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri
Európskej únii. Absolvoval stretnutie so stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri Európskej
únii Petrom Javorčíkom, ako aj s radou ďalších expertov.

V dňoch 19. - 25. februára 2018 sa predseda výboru Ľuboš Blaha zúčastnil na parlamentnej
konferencii OSN pre migráciu v New Yorku. V rámci pracovného programu sa stretol aj so stálym
predstaviteľom Slovenskej republiky pri OSN, J.E. Michalom Mlynárom, s predsedom Valného
zhromaždenia OSN Miroslavom Lajčákom a v neposlednom rade tiež so sprostredkovateľmi
rokovaní OSN o globálnom kompakte pre migráciu.

Dňa 27. – 28. februára 2018 sa v Bruseli konala ďalšia Medziparlamentná schôdza výboru
LIBE (Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci), na
ktorej sa zúčastnila členka Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Edita Pfundtner.
Témou schôdze bola problematika globálnych paktov OSN o utečencoch a migrantoch v súvislosti
s úlohou jednotlivých parlamentov. Výstupom schôdze bola informácia o aktuálnom stave a ďalšom
postupe.
V dňoch 5. – 7. marca 2018 sa
predseda výboru Ľuboš Blaha spolu
s podpredsedníčkou Katarínou
Cséfalvayovou, podpredsedom Martinom
Klusom a členmi výboru Karolom
Farkašovským, Jaroslavom Paškom,
Ľudovítom Gogom, Martinom Fedorom
a Eduardom Hegerom zúčastnili
pracovnej cesty do Londýna za účelom
bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi
britskej vlády a parlamentu. Členovia
výboru sa stretli s viacerými významnými
zástupcami kľúčových oblastí britského
parlamentu a vlády, čo im poskytlo
jedinečnú príležitosť na výmenu pozícií i
názorov k otázke Brexitu a jeho dopadu na SR ako aj na celú EÚ. Členovia výboru Jaroslav Paška
a Ľudovít Goga sa v dňoch 18. – 19. marca 2018 zúčastnili v bulharskej Soﬁi druhého stretnutia
Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu (JPSG). Stretnutie umožnilo zúčastneným
prerokovanie a prijatie Rokovacieho poriadku Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu
(JPSG). Zúčastnení sa taktiež oboznámili s jednotlivými aktivitami Europolu v oblasti aktuálnych
výziev, akými sú napríklad kyberbezpečnosť, terorizmus či boj proti organizovanému zločinu.
V dňoch 17. – 18. apríla 2018
uskutočnil predseda výboru Ľuboš Blaha
pracovnú cestu do Štrasburgu. Predseda
výboru absolvoval konzultácie so stálym
predstaviteľom Slovenskej Republiky
v Rade Európy veľvyslancom Marekom
Eštokom k pripravovanej rezolúcii
Parlamentného zhromaždenia Rady
Európy o štatúte novinárov v Európe.
Predseda výboru Ľuboš Blaha sa
spolu s podpredsedom výboru Martinom
Klusom a členom výboru Jaroslavom
Paškom zúčastnili stretnutia
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parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny v dňoch
3. – 4. júna 2018 vo Varšave. Rokovanie tvorili tri tematické celky. Prvou témou bol Viacročný
ﬁnančný rámec po roku 2020 – miesto a úloha kohéznej politiky. Druhou témou bolo Financovanie
transeurópskych mega projektov: potreby, zdroje a potenciálne riziká a tretí tematický okruh sa
venoval Budovaniu silnej kybernetickej bezpečnosti v EÚ – úloha krajín V4. Na podnet slovenskej
delegácie bola otvorená aj téma indexácia detských prídavkov na základe nákladov na živobytie
v krajine trvalého bydliska.
V dňoch 17. - 19. júna 2018 sa predseda
Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha, podpredseda
výboru Martin Klus a člen výboru Ľudovít
Goga zúčastnili v bulharskej Soﬁi na LIX.
Konferencii parlamentných výborov pre
záležitosti Únie parlamentov členských
štátov EÚ (plenárny COSAC).
Konferencia bola zavŕšením parlamentnej
dimenzie predsedníctva Bulharskej
republiky v Rade EÚ. Diskutovanými
témami boli nasledovné: úspechy
Bulharského predsedníctva v Rade EÚ,
integrácia a prepojenie západného Balkánu
– nový impulz pre politiku rozširovania
EÚ, Európsky pilier sociálnych práv –
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej
Európy, silná a efektívna kohézna politika
po roku 2020, a napokon medziparlamentná spolupráca EÚ v kontexte debát o subsidiarite
a proporcionalite.
V dňoch 8. – 9. júla 2018 sa konala vo Viedni ďalšia z radu Konferencií predsedov
parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ (predsednícky
COSAC), na ktorej sa zúčastnil podpredseda výboru Martin Klus. Na konferencii sa preberali
otázky rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie ako aj téma budúcnosti a perspektív
Európskej únie.
Predseda Výboru Národnej rady
SR pre európske záležitosti
Ľuboš Blaha v dňoch 13. – 18.
augusta 2018 absolvoval
pracovnú cestu do Čínskej
ľudovej republiky. Účelom
cesty bola účasť na bilaterálnom
stretnutí vo Všečínskom
zhromaždení ľudových
z á s t u p c o v, a k o a j n a 2 4 .
Svetovom ﬁlozoﬁckom
kongrese. Bilaterálne stretnutie
potvrdilo obojstranný záujem
o posilňovanie dobrých vzťahov
a snahu o podporu aktívneho
rozvoja všestranného dialógu medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou.
V dňoch 5. - 6. septembra 2018 navštívili predseda výboru Ľuboš Blaha, podpredsedníčka výboru
Katarína Cséfalvayová a členovia výboru Ľudovít Goga a Karol Farkašovský Českú republiku pri
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príležitosti stretnutia výborov pre európske záležitosti Národnej rady SR a Poslaneckej snemovne
Parlamentu ČR.
Stretnutie sa uskutočnilo v Prahe, pričom predmetom rokovaní bola predovšetkým aktuálna
politická situácia oboch krajín. Okrem iného sa tiež potvrdil záujem o presadzovanie spoločných
národných záujmov smerom k zahraničným partnerom.
Dňa 24. – 25. septembra 2018 sa poslanec výboru Ľudovít Goga zúčastnil v Bruseli tretieho
stretnutia Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu. Stretnutie bolo zamerané na témy
vyplývajúce z článku 51 Nariadenia EÚ (2016) 0794 o Europole, ako aj na diskusie o príspevku
Europolu v boji proti ﬁnančným trestným činom, praniu špinavých peňazí a vymáhaniu.
Podpredseda výboru Martin Klus a člen výboru Jaroslav Paška sa v dňoch 7. – 8. októbra 2018
zúčastnili na stretnutí parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov krajín Vyšehradskej
skupiny. Hlavnými témami schôdze boli energetická únia, klimatická politika a budúcnosť
subsidiarity v Európskej únii.
Dňa 5. novembra 2018 absolvovali predseda výboru Ľuboš Blaha a podpredsedníčka výboru
Katarína Cséfalvayová pracovnú návštevu Parlamentu Švajčiarskej konfederácie v Berne.
Predmetom diskusií s poslancami hosťujúcej krajiny bola všeobecná geopolitická situácia, vzťahy
s USA, Ruskou federáciou a vzájomné vzťahy Európskej únie so Švajčiarskou konfederáciou.
Následne dňa 6. novembra 2018 pokračovala návšteva Švajčiarskej konfederácie v Ženeve.
Členovia delegácie sa stretli so zástupcami medzinárodných organizácií ICRC, IOM a ILO.
Predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha a členovia výboru
Maroš Kondrót a Jaroslav Paška sa v dňoch 19. – 20. novembra 2018 zúčastnili na Konferencii
výborov pre európske záležitosti parlamentov členských štátov Európskej únie (plenárny COSAC)
vo Viedni. Diskutovanými otázkami bolo rakúske predsedníctvo v Rade EÚ, Brexit – súčasný stav
rokovaní, klimatické zmeny a energetická únia a v neposlednom rade tiež téma transparentnosti
Európskej únie v kontexte nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu.
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4. Verejnosť a Národná rada Slovenskej republiky

V roku 2018 navštívilo Národnú radu SR 17 147 návštevníkov v rámci 524 prehliadok. Žiakov
základných škôl bolo 7 166, stredoškolských študentov 5 675, vysokoškolákov 665, seniorov 1 157
a zahraničných účastníkov 1 065.
Kancelária Národnej rady SR pokračovala aj v roku 2018 v realizácii programu „Otvorený
parlament“. Jeho podstatou je sprístupnenie priestorov parlamentu pre širokú verejnosť. Prichádzali
žiaci, študenti, dospelí ľudia rôznych profesií a zamerania, seniori aj hostia zo zahraničia.
Návštevníci mali možnosť na základe vopred naplánovaných termínov zavítať do budovy Národnej
rady SR a absolvovať prehliadku. Kvaliﬁkovaní lektori poskytovali skupinám záujemcov sprievod
s odborných výkladom, vrátane možnosti sprístupnenia parlamentnej schôdze formou účasti na
balkóne rokovacej sály. Návštevníci sa mohli oboznámiť s chodom parlamentu, kompetenciami
zákonodarného zboru, históriou parlamentarizmu na Slovensku a tiež s aktuálnou situáciou v oblasti
schvaľovania zákonov. Hostia mali možnosť vidieť aj hodnotné umelecké diela významných
slovenských akademických maliarov, graﬁkov a sochárov 20. storočia, ktoré krášlia priestory
budovy. Súčasťou prehliadok bolo aj premietanie dokumentárneho ﬁlmu o histórii slovenského
parlamentarizmu a besedy s poslancami Národnej rady SR.
Štatistika návštevnosti za rok 2018 odráža zvýšenie záujmu o prehliadky zo strany
základného aj stredného školstva. Tento trend nastal aj pri skupinách seniorov a zahraničných hostí.
Pri postupnom náraste záujmu o prehliadky sa zároveň diferencovalo spektrum jednotlivých skupín.
Napomáhal tomu aj koncepčnejší prístup žiadateľov, ktorí vedeli lepšie konkretizovať, o ktorú
oblasť informácií majú záujem. Kým študenti preferovali problematiku základov fungovania štátu
a priamu komunikáciu s poslancami, seniori viac oceňovali informácie o histórii, vývoji
parlamentarizmu a umelecké diela. Rok 2018 opäť potvrdil aj záujem o návštevu slovenského
parlamentu zo strany zahraničia. Prichádzali hostia z Česka, Poľska, Nemecka, Francúzska,
Holandska, Arménska, Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Iránu, Španielska, Moldavskej a Kazašskej
republiky.
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Pozitívne odozvy domácich aj zahraničných návštevníkov a tiež štatistické údaje potvrdzujú,
že program „Otvorený parlament“ má od vzniku v roku 2003 svoju opodstatnenosť, dôležitosť
a stále väčšiu popularitu. Zároveň zvyšuje informovanosť a vzdelanosť návštevníkov, buduje a šíri
dobré meno parlamentu, popularizuje prácu zákonodarného zboru a tým rozvíja dobré vzťahy
s verejnosťou.
Percentuálne vyjadrenie návštevnosti
Základné školy
41,8 %
Stredné školy
33,1 %
Vysoké školy
3,9 %
Dôchodcovia
6,7 %
Iné inštitúcie
8,0 %
Materské školy
0,3 %
Zahraniční návštevníci
6,2 %

Akreditácie
V roku 2018 sa pokračovalo v zavedenom systéme akreditácií pre zástupcov médií z roku
2014. Aktuálny systém akreditácie vyžaduje, aby mediálni pracovníci, ktorí majú záujem pokrývať
spravodajstvo z parlamentu, požiadali o udelenie akreditácie a následné vydanie akreditačného
preukazu prostredníctvom webového formulára. Po doručení vyplneného webového formulára, je
osoba žiadateľa bezpečnostne preverovaná na základe uvedených údajov v žiadosti. Zároveň je
Kancelária Národnej rady SR oprávnená vyžiadať si od žiadateľa o akreditáciu prehľad jeho
publikačnej činnosti a novinárskych aktivít, ktoré sa týkajú informovania o dianí a činnosti
Národnej rady SR. Na základe poskytnutých materiálov sa následne posudzuje jeho žiadosť
o akreditáciu. Vstup do budovy parlamentu je povolený len zástupcom médií s platnou akreditáciou.
Akreditačný preukaz, ktorý je vydávaný na redakciu, si redaktori, kameramani, fotoreportéri
a technickí pracovníci vyzdvihujú pri každom vstupe do budovy parlamentu na recepcii na základe
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overenia totožnosti podľa čísla občianskeho preukazu, resp. pasu. Akreditačný preukaz je
neprenosný, preto je nutné preukaz pred opustením budovy parlamentu vrátiť, tak aby mohol byť
vydaný pri najbližšej návšteve ostatným akreditovaným kolegom z redakcie. Mediálny pracovník je
povinný pri zmene redakcie zažiadať o novú akreditáciu, čím sa dosiahol prehľad a aktuálnosť
v udelených novinárskych akreditáciách.
Kancelária Národnej rady SR zároveň stanovila celkový počet akreditovaných novinárov
a technických pracovníkov za danú redakciu, ktorým bude v jednej chvíli umožnený vstup do
budovy parlamentu nasledovne:
– Redakcia audio – vizuálne spravodajstvo: 6 osôb
– Redakcia tlačené periodikum: 3 osoby
– Redakcia tlačovej agentúry: 5 osôb
– Redakcia webového denníka : 3 osoby
Na základe požiadavky z roku 2015 je v platnosti upravený počet redaktorov špeciálne pre
Tlačovú agentúru Slovenskej republiky z pôvodných 5 osôb na 7. Túto možnosť rozšírenia vstupu
majú samozrejme všetky redakcie, a to na základe schválenia oﬁciálnej žiadosti o navýšenie počtu
prítomných pracovníkov.
Od zavedenia aktuálneho systému k 31. decembru 2018 Kancelária Národnej rady SR vydala
spolu 740 akreditácií pre pracovníkov 5 spravodajských agentúr, vrátane zahraničných ako
Associated Press, ČTK, Bloomberg Press. V akreditačnom systéme máme mediálnych
pracovníkov 16 redakcií printových médií s dennou, týždennou i mesačnou periodicitou, 17 redakcií
webových denníkov a 10 redakcií audio-vizuálneho spravodajstva vrátane domáceho Rozhlasu
a televízie Slovenska, Českej televízie a rozhlasu a maďarskej MTVA.
Pracovníci médií s platným akreditačným preukazom sa môžu voľne pohybovať vo
vyhradených priestoroch Národnej rady SR. Vyhradené priestory pohybu novinárov a zástupcov
médií s platným akreditačným preukazom sú nasledovné: tlačové stredisko, vstupné foyer na
prízemí budovy Národnej rady SR, priestor pred vstupmi do rokovacej sály, balkón rokovacej sály.
Akreditovaní novinári pokrývajú taktiež dianie v press centre, v ktorom sa pravidelne konajú
tlačové konferencie poslancov a funkcionárov Národnej rady SR, europoslancov a prípadne aj
členov vlády a ich pozvaných hostí. Vstup a opustenie rokovacích priestorov výborov Národnej
rady SR je možný len v sprievode oprávnenej osoby (pracovníka príslušného výboru). Vstup
akreditovaných novinárov do rokovacej sály za účelom fotografovania, ﬁlmovania a vyhotovenia
audiovizuálnych záznamov je povolený vo vymedzených časoch fototermínov, kt. zoznam je
uvedený na webovej stránke Národnej rady SR v sekcii určenej médiám.

4.1 Žiadosti o informácie
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou plní funkciu komunikátora činnosti Národnej
rady SR a jej kancelárie smerom k verejnosti. Ročne sa preto na odbor obráti niekoľko tisíc
jednotlivcov, ale aj organizácií s otázkami zo strany verejnosti na činnosť Národnej rady SR a jej
kancelárie. Ide predovšetkým o telefonické a elektronickou formou zaslané otázky, v menšom rade
sa žiadatelia spoliehajú na kontakt prostredníctvom klasickej pošty. Zároveň však stále pretrváva,
i keď znížený, záujem aj o osobný kontakt, a možnosť prostredníctvom neho získať informácie, zo
strany občanov.
V roku 2018 verejnosť prioritne zaujímali informácie z priebehu legislatívneho procesu
jednotlivých návrhov zákonov predložených na rokovanie Národnej rady SR, dôvodové správy
k návrhom zákonov, informácie činnosti výborov Národnej rady SR, informácie o poslancoch, ich
dochádzke, asistentoch a poslaneckých kanceláriách. Postupne však zo strany verejnosti rastie aj
záujem o informácie o činnosti Kancelárie Národnej rady SR.

87

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) bolo v roku 2018 evidovaných 391 žiadostí
o sprístupnenie informácií a okrem jednej boli všetky vybavené v zákonnej lehote.
V 31 žiadostiach bola žiadosť buď v plnom rozsahu alebo v časti žiadosti postúpená inej
povinnej osobe.
V 8 prípadoch žiadostí bolo povinnou osobou zaslané žiadateľovi rozhodnutie o úplnom alebo
čiastočnom odmietnutí žiadosti, keď povinná osoba nedisponovala žiadateľom žiadanou
informáciou.
V 10 prípadoch žiadostí bolo povinnou osobou zaslané žiadateľovi rozhodnutie o úplnom
alebo čiastočnom odmietnutí sprístupniť informáciu.
V prípadoch 2 žiadostí sa žiadatelia proti rozhodnutiu odvolali, pričom jedno odvolanie
nebolo podané včas a v druhom prípade odvolací orgán potvrdil pôvodné rozhodnutie.
V 1 prípade bola žiadosť odložená.

4.2 Výstavy a ďalšie podujatia
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR asistoval v roku
2018 pri organizácii 16 výstav a kultúrnych a charitatívnych podujatí vo výstavných priestoroch na
Západnej terase Bratislavského hradu a v priestore foyer budovy Národnej rady Slovenskej
republiky, pričom na Západnej terase Bratislavského hradu bolo 14 takýchto aktivít a vo foyer
hlavnej budovy 2. Okrem tradičných podujatí ako medzinárodná výstava detských výtvarných prác
„Vianočná pohľadnica“, participoval odbor na výstavách bulharskej a arménskej ambasády.
Medzi najvýznamnejšie výstavy, na ktorých sa odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
podieľal svojou spoluprácou bola určite jubilejná ﬁlatelistická výstava Zväzu slovenských
ﬁlatelistov C – S SALON 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR, nad ktorou prevzal záštitu
predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
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S najväčším ohlasom sa stretla výstava zbierky 35 plne funkčných historických motoriek
JAWA československej výroby do 50 cm3 zberateľa Tibora Markecha, ktorá zachováva kus
československej motoristickej histórie v kategórii malých motocyklov a ktorá vyvolala nebývalý
záujem návštevníkov a médií.
Veľký záujem tiež sprevádzala výstava „Slovenská krása zo Srbska“, ktorá prezentovala krásu
tradičných ľudových krojov Slovákov v Srbsku , tzv. vojvodinských Slovákov a ktorú na Západnú
terasu Bratislavského hradu prinieslo Kultúrne centrum Kysáč. Pri príležitosti Dňa otvorených
dverí Národnej rady Slovenskej republiky a na vernisáži výstavy dňa 1. septembra 2018 predseda
Národnej rady SR pokrstil knihu, ktorá túto krásu zdokumentovala prostredníctvom fotograﬁí.
S veľkým ohlasom sa stretla aj výstava András István Bánhegyi - Moja tvorba. István András
Bánhegyi, v čase konania výstavy 8 ročný, mimoriadne talentovaný prezentoval na výstave svoje
nadanie v kresbe a maľbe, pričom na vernisáži prejavil svoj rôznorodý talent aj v hre na klavír a v
speve.
Za povšimnutie stojí určite aj výstava maliarskej tvorby nestora slovenskej populárnej hudby
Pavla Hammela, ktorý pri príležitosti svojich 70-tych narodenín prezentoval na konci roka 2018 vo
výstavnom priestore na Západnej terase Bratislavského hradu svoje výtvarné diela. Aj túto výstavu
návštevníkom Bratislavského hradu sprostredkoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou.

4.3 Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky
V roku 2018 bolo Národnej rade SR, jej výborom, funkcionárom a Kancelárii Národnej rady
SR doručených päť petícií a tridsať deväť podnetov občanov, ktoré sú evidované v ústrednej
evidencii petícií na referáte pre petície a sťažnosti pri Komunikačnom odbore Kancelárie Národnej
rady SR. Žiaden z vyššie uvedených doručených podnetov mimo petícií nebol vyhodnotený ako
sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

4.3.1 Petície
Národnej rade Slovenskej republiky bolo v roku 2016 doručených päť petícií alebo informácií
o petícii, z ktorých jedna spĺňala ustanovenie § 133 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom
poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, podľa ktorého petíciu, ktorú podpísalo
aspoň 100 000 občanov, prerokuje národná rada. Išlo o petíciu za stanovenie maximálneho veku pre
odchod do starobného dôchodku na 64 rokov a vytvorenie zákonnej možnosti pre skorší odchod do
starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku.
V ďalších doručených petíciách občania požadovali prijatie zákonnej normy umožňujúcej
spätnú centrálnu kontrolu všetkých projektov z fondov EÚ a iných dotačných fondov najmä z PPA,
ďalej schválenie žiadosti o prenájom pre súkromnú základnú školu v Bratislave – Ružovej doline,
urýchlené vydanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v bývalom vojenskom obvode Javorina
a schválenie zákona proti interrupciám.
V jednom prípade bol na vybavenie vlastnej petície vecne príslušný iný ústredný alebo
odvetvový orgán štátnej správy (konkrétne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)
a v jednom prípade sa petícia ďalej nevybavovala, nakoľko predkladatelia do tridsiatich pracovných
dní po ich vyzvaní neodstránili jej nedostatky.

4.3.2 Sťažnosti a iné podnety
Podnety občanov sa týkali viacerých spoločenských oblastí:
Významná časť podnetov občanov sa dotýkala oblasti uplatňovania základných práv
a slobôd, prípadne ich možného porušovania zo strany orgánov verejnej správy.
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Občania vyjadrovali námietky voči postupu orgánov činných v trestnom konaní
(prokuratúry a útvarov policajného zboru), ako aj konaniu príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej
stráže v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody.
Niekoľkí občania vyjadrili tiež nesúhlas s rozhodnutiami súdov alebo s konaním konkrétnych
sudcov, prípadne exekútorov.
V sociálnej oblasti občania vyjadrovali najmä nesúhlas s výškou priznaných starobných,
vdovských a invalidných dôchodkov.
Viacerí občania vyjadrovali tiež svoje pripomienky a námietky voči ustanoveniam niektorých
zákonov, ako napríklad zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (najmä
ust. § 138), zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona
č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 365
zákona č. 161/2015 Civilný mimosporový poriadok a zákona č. 205/2014 Z. z. ktorým sa mení
a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Časť podnetov smerovala k činnosti orgánov odvetvovej a miestnej štátnej správy, ako aj
samosprávy, v ktorých občania vyjadrovali svoju nespokojnosť najmä s rozhodnutiami orgánov
katastra a postupu obvodných a miestnych úradov.
Celkovo štyri podania boli postúpené na ďalšie prešetrenie iným vecne príslušným orgánom
verejnej správy. Taktiež štyri petície a dva iné podnety boli adresované, prípadne postúpené na
vedomie alebo ďalšie konanie, niektorému z výborov Národnej rady SR podľa nasledujúcej
tabuľky:
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Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

2

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR

1

Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci

1

Výbor Národnej rady SR pre ﬁnancie a rozpočet

1

Výbor Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

1

5. Organizačný rozvoj Kancelárie Národnej rady Slovenskej
republiky

5.1 Postavenie, pôsobnosť a organizačné zmeny v Kancelárii Národnej rady
Slovenskej republiky
Kancelária Národnej rady SR je štátna rozpočtová organizácia zriadená na základe zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Jej poslaním je plniť odborné, organizačné
a technické úlohy pri zabezpečovaní činnosti Národnej rady SR, jej výborov, osobitných
kontrolných výborov a komisií a tiež pri zabezpečovaní parlamentnej dokumentácie a tlačovej
služby. Kancelária Národnej rady SR plní aj úlohy vyplývajúce z ďalších právnych predpisov, najmä
v oblasti správy a ochrany majetku štátu a v oblasti používania prostriedkov štátneho rozpočtu ako
správca rozpočtovej kapitoly a v oblasti spravovania pracovnoprávnych a obdobných vzťahov
poslancov Národnej rady SR, štátnych zamestnancov a zamestnancov, ktorí v Kancelárii Národnej
rady SR vykonávajú práce vo verejnom záujme.
Na začiatku roka 2018 mala Kancelária Národnej rady SR schválený počet 393 miest (z toho
155 štátnozamestnaneckých miest a 238 miest na výkon prác vo verejnom záujme). V priebehu
kalendárneho roka sa uskutočnilo niekoľko organizačných zmien, ktorých cieľom bola
racionalizácia, zvýšenie alebo zabezpečenie efektívnosti práce jednotlivých organizačných útvarov
Kancelárie Národnej rady SR. Organizačná štruktúra sa zmenila v jednom prípade, kde sa dva
referáty preklasiﬁkovali na dve oddelenia. V priebehu kalendárneho roka bolo prijatých do štátnej
služby alebo preradených z iných služobných úradov do kancelárie 18 štátnych zamestnancov,
18 štátnych zamestnancov skončilo štátnozamestnanecký pomer alebo boli preradení z Kancelárie
Národnej rady SR do iných služobných úradov. S 19 zamestnancami bol skončený pracovný pomer
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a do pracovného pomeru bolo prijatých 16 nových zamestnancov. V priebehu roka 2018 Kancelária
Národnej rady SR vyhlásila 9 výberových konaní na funkcie vedúcich štátnych zamestnancov a 26
výberov na prijatie štátneho zamestnanca do štátnej služby.

5.2 Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR a jej účelové
zariadenia
V Kancelárii Národnej rady SR pôsobí dlhodobo ako zástupca zamestnancov odborová
organizácia. Vzájomné vzťahy medzi Kanceláriou Národnej rady SR, štátnymi zamestnancami
a zamestnancami sa riešia na základe zákonnej úpravy a prostredníctvom kolektívneho
vyjednávania. Kolektívna zmluva bola dohodnutá v januári 2018 na obdobie najbližšieho roka,
ktorá nebola v priebehu roka upravovaná dodatkami.
Zamestnanci a štátni zamestnanci majú možnosť využívať účelové zariadenie Kancelárie
Národnej rady SR v Častej – Papierničke. V záujme upevňovania vzťahov medzi zamestnancami
a štátnymi zamestnancami a zlepšovania pracovnej a služobnej atmosféry Kancelária Národnej rady
SR spolu s odborovou organizáciou pravidelne každý rok usporadúva niekoľko športových turnajov
a Športový deň. Hlavnou náplňou tejto akcie je súťaž o Putovný pohár vedúceho Kancelárie
Národnej rady SR vo viacerých športových disciplínach. V roku 2018 sa v Častej – Papierničke
uskutočnil už jeho XXI. ročník a zúčastnilo sa ho 135 štátnych zamestnancov a zamestnancov
Kancelárie Národnej rady SR.
Účelové zariadenie Častá – Papiernička poskytovalo služby najmä pre podujatia, ktoré
organizovali parlamentné výbory a kluby. Kancelária Národnej rady SR poskytla svoje zariadenie aj
iným štátnym inštitúciám na organizovanie svojich podujatí. Účelové zariadenie využili na
rekondičné pobyty členovia Združenia občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – AURA.
Nadviazalo sa tiež na dlhoročnú tradíciu medzinárodných konferencií Mosty v sociálnoprávnej
ochrane organizovaných Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorej
18. ročník sa uskutočnil v novembri. Pobyt v zariadení bol umožnený aj deťom z detských domovov,
ktoré sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky detských vystúpení s názvom „Najmilší koncert roka“.
Kancelária Národnej rady SR spravuje aj bungalovy v Tatranskej Javorine, ktoré slúžia
predovšetkým pre účely štátnej reprezentácie.

5.3 Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky podporujúce
kvalitu práce poslancov
5.3.1 Oblasť legislatívy a aproximácie práva (OLAP)
Podľa čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky je Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len
„Národnej rady SR“) jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, ktorú
tvorí 150 poslancov. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, podľa § 143 ods. 1 zákona
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, plní
odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti Národnej rady SR, jej
výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií. Jedným z jej organizačných útvarov bol aj
v roku 2018 Odbor legislatívy a aproximácie práva (ďalej len „odbor“), ktorého hlavnou náplňou je
plnenie odborných úloh v priebehu legislatívneho procesu tvorby zákonov pri ich prerokúvaní
a schvaľovaní Národnou radou SR, od podania návrhov zákonov až po ich uverejnenie v Zbierke
zákonov SR. Jednotlivými činnosťami tohto odboru sú najmä:
· Posudzovanie všetkých podaných návrhov ústavných zákonov a zákonov z hľadiska

splnenia ich formálnych a obsahových náležitostí ustanovených v § 68, 69 a 96 ods. 3 a 4
zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR
v znení neskorších predpisov a vyhotovenie informácie pre predsedu Národnej rady SR.

92

· Preštudovanie a detailný rozbor návrhov zákonov obsiahnutých v jednotlivých tlačiach

(pri novelizáciách aj v kontexte platného zákona ako aj celého právneho poriadku SR),
ktoré boli schválené do druhého čítania, a vypracovanie písomného odborného stanoviska
k nim, ktoré je podkladom na rokovanie výborov Národnej rady SR o nich. V roku 2018
išlo konkrétne o návrhy zákonov obsiahnuté v 119 tlačiach, z ktorých viaceré boli
mimoriadnej rozsiahlosti (napr. 19 až 161 ďalších článkov) alebo zložitosti, napr.
o ochrane osobných údajov, o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), o radiačnej ochrane, o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch, o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, o metrológii,
o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru,
o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu, o technickej
normalizácii, o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých
podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, o regionálnej investičnej pomoci, o dani
z poistenia, o národnom zdravotníckom informačnom systéme, či o ﬁnančnej správe.
· Obsahom stanovísk odboru je najmä posúdenie súladu prerokúvaných návrhov zákonov

s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, Legislatívnymi pravidlami
tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.), medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná, a ich zlučiteľnosť s právom Európskej únie (primárnym, sekundárnym
a judikatúrou Súdneho dvora EÚ), príp. aj so záväzkami vyplývajúcimi Slovenskej
republike z jej účasti v medzinárodných organizáciách. Stanovisko zvyčajne obsahuje
všeobecné pripomienky, vzťahujúce sa na vecný charakter upravovanej problematiky ako
aj na prípadné aplikačné problémy, vyplývajúce z navrhovanej úpravy. Zodpovední štátni
zamestnanci v stanovisku navrhujú aj konkrétne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy,
odstraňujúce legislatívno-technické a formálne nedostatky (napr. aktualizácia odkazového
aparátu, jednotnosť pojmov a pod.) ako aj prípadné vnútorné rozpory v navrhovanej úprave
alebo jej protichodnosti s inou právnou úpravou. Ďalšou časťou tohto stanoviska je aj
posúdenie súladu predmetného návrhu zákona s právom Európskej únie, ktoré je založené
na detailnom obsahovom porovnaní jednotlivých navrhovaným ustanovení s relevantnými
právne záväznými aktami EÚ, vrátane zohľadnenia ustanovení zakladajúcich zmlúv EÚ
a všeobecných právnych princípov, príp. aj oznámení Európskej komisie o porušení
povinnosti členského štátu. Touto činnosťou sa tak štátni zamestnanci odboru legislatívy
a aproximácie práva vo viacerých prípadoch významne podieľali na dopracovaní
a skvalitnení návrhov zákonov.
· Priama (osobná) účasť štátnych zamestnancov odboru na zasadnutiach výborov a pléna pri

prerokúvaní návrhov zákonov v druhom a treťom čítaní, sledovanie ich priebehu po
procedurálnej stránke ako aj časovej postupnosti predkladania pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov (§ 83 ods. 4 rokovacieho poriadku), spolu s ich posudzovaním po
legislatívno-technickej stránke, ich obsahovej súvislosti (§ 94 ods. 3 rokovacieho poriadku
Národnej rady SR) a prípadnej kolízie navzájom, či s predloženým návrhom zákona, resp.
s platným zákonom, a zaujímanie stanovísk k priebežným legislatívno-právnym
problémom.
· Spolupráca s tajomníkom výboru a gestorského výboru Národnej rady SR pri príprave

spoločnej správy k návrhu zákona a zákona vráteného prezidentom SR, s určenými
spravodajcami a navrhovateľmi jednotlivých návrhov zákonov pri ich príprave aj počas
celého priebehu ich schvaľovania a poskytovanie nepretržitej konzultačnej služby
k legislatívnym a procedurálnym otázkam, ktoré sa vyskytnú v priebehu legislatívneho
procesu v Národnej rade SR.
· Vypracúvanie čistopisov zákonov schválených Národnou radou SR (zapracovaním

všetkých schválených pozmeňujúcich návrhov), ich

predkladanie na podpísanie
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príslušnými ústavnými činiteľmi, vykonávanie autorskej korektúry v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a zabezpečovanie ich uverejnenia na webovom sídle Národnej rady
SR a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
· Vypracúvanie odborných podkladov pre potreby vedenia Národnej rady SR

a poskytovanie odborných konzultácií k aktuálnym ústavným, právnym, medzinárodným
a spoločenským problémom ako aj iným záležitostiam patriacim do pôsobnosti Národnej
rady SR, a vyjadrovanie sa k otázkam interpretácie všeobecne záväzných právnych
predpisov adresovaných Národnej rade SR.
· Príprava návrhov vyjadrení Národnej rady SR, ktorá je účastníkom konania vedeného na

Ústavnom súde Slovenskej republiky o súlade zákonov s Ústavou Slovenskej republiky
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ich koordinácia
so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR. V roku 2018 išlo o 13 konaní.
· Poskytovanie odbornej súčinnosti a spolupráca s inými organizačnými útvarmi Kancelárie

Národnej rady SR, napr. posudzovanie návrhov služobných predpisov, poskytovanie
informácií o zákonoch a preberaných právne záväzných aktoch Európskej únie a aktívna
účasť na zabezpečovaní odborného programu zahraničných návštev a v twinningovom
projekte, ktorého je Kancelária Národnej rady SR účastníkom.
Štátni zamestnanci odboru legislatívy a aproximácie práva v rámci svojej činnosti aj
priebežne sledujú judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské
práva a Súdneho dvora Európskej únie, a v prípade potreby upozorňujú na požiadavky zmeny
právnej úpravy SR.

5.3.2 Parlamentný inštitút
Parlamentný inštitút je jedným z odborov Kancelárie Národnej rady SR. Hlavnou
úlohou Kancelárie Národnej rady SR podľa § 143 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom
poriadku Národnej rady SR je odborne, organizačne a technicky zabezpečovať činnosť
Národnej rady SR. Postavenie Parlamentného inštitútu deﬁnuje § 144 zákona o rokovacom
poriadku, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní analytické a vzdelávacie úlohy
a vykonáva parlamentný výskum. Súčasťou Parlamentného inštitútu je Parlamentný archív
a Parlamentná knižnica, ktoré majú postavenie oddelení s podriadenosťou riaditeľovi
Parlamentného inštitútu.
5.3.2.1 Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania
Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania v roku 2018:
· spracovalo 314 materiálov, z toho 19 Krátkych informácií, 31 Informačných materiálov,

2 Parlamentné štúdie, 5 publikácií zameraných na Aktuálnu ekonomickú a sociálnu
situáciu v SR, 131 materiálov iniciovalo Európske centrum pre parlamentný výskum
a dokumentáciu (ECPRD) a zahraničné inštitúcie, 62 analýz predseda Národnej rady SR,
podpredsedovia Národnej rady SR, poslanci a výbory Národnej rady SR (oddelenie
zabezpečovalo súčasne aj analýzy, ktoré si poslanci vyžiadali individuálne vo väzbe na
prerokúvané návrhy zákonov alebo aktuálne otázky ich poslaneckej práce) a 74 analýz
iniciovali odbory Kancelárie Národnej rady SR a verejnosť;
· kontinuálne zabezpečovalo podklady nadväzujúce na rokovania výborov a na schôdze

Národnej rady SR, ale aj na ďalšie dôležité podujatia, ktoré sa uskutočnili v priebehu roka
2018 na pôde Národnej rady SR, najmä v súvislosti s medzinárodnými podujatiami
organizovanými Národnou radou SR, alebo s účasťou poslancov v medzinárodných
parlamentných zoskupeniach; participovalo ďalej na príprave podkladových materiálov na
rokovanie parlamentných výborov krajín V4 a výchovno-vzdelávacích akcií v rámci
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agendy zahraničnej pomoci pre poslancov a zamestnancov parlamentov asociovaných
a kandidátskych krajín;
· rozvíjalo tradičnú a veľmi užitočnú spoluprácu 70-tich komôr parlamentov v rámci 46-tich

členských štátov prostredníctvom Európskeho centra pre parlamentný výskum
a dokumentáciu (ECPRD), pričom riešilo požiadavky partnerských parlamentov, ktoré sa
týkali rôznych problémov, ktorými sa zaoberali tieto parlamenty v uplynulom období;
· organizovalo a zabezpečovalo odbornú náplň programu stáže študentov vysokých škôl

v Kancelárii Národnej rady SR, pričom stáž absolvovalo v akademickom roku 2017/18 40
stážistov a stážistiek na rozličných pracoviskách v rámci Kancelárie Národnej rady SR;
v akademickom roku 2018/19 bolo na stáž nastúpilo 27 stážistov a stážistiek;
· okrem dlhodobej stáže sa v roku 2018 uskutočnila aj tzv. krátkodobá stáž (priebeh trvania

cca 3 mesiace), a to na základe Memoranda o spolupráci medzi Kanceláriou Národnej rady
SR a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci predmetu Právne
klinické vzdelávanie sa v zimnom semestri 2018/2019 tejto krátkodobej stáže zúčastnila
jedna študentka.

V oblasti vzdelávania pripravilo Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania v roku
2018 viacero výchovno-vzdelávacích akcií pre odbornú, ale i laickú verejnosť (stredné a vysoké
školy, rómski aktivisti, záujmové skupiny, neziskové organizácie a pod.). Zorganizovalo tiež
školenie štipendistov medzinárodného parlamentného štipendia IPS 2019. Cieľom krátkodobého
školenia v Kancelárii Národnej rady SR bolo priblížiť slovenským štipendistom nemeckého
Spolkového snemu fungovanie Národnej rady SR a jej orgánov a oboznámiť ich s prácou poslancov
Národnej rady SR, asistentov poslancov Národnej rady SR, tajomníkov poslaneckých klubov
zastúpených v Národnej rade SR, tajomníkov výborov Národnej rady SR a ďalších zamestnancov
vybraných útvarov Kancelárie Národnej rady SR.
Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania od septembra 2017 taktiež aktívne
participuje na Twinningovom projekte pre parlament Moldavskej republiky, ﬁnancovanom
Európskou úniou, ktorý sa realizuje v partnerstve s Kanceláriou Poslaneckej snemovne Parlamentu
Českej republiky a s Kanceláriou Národného zhromaždenia Maďarska. Tento dvojročný projekt je
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zameraný na výmenu skúseností a osvedčených pracovných postupov v oblasti približovania
národného právneho poriadku právu EÚ s dôrazom na úlohy, ktoré v tomto procese plní parlament.
V rámci projektu participovali experti z Kancelárie Národnej rady SR na desiatkach workshopov,
seminárov, okrúhlych stolov a stretnutí so zamestnancami moldavského parlamentu a podieľali sa
na zostavovaní podrobných správ, hodnotení, manuálov a odporúčaní v oblasti posilnenia
parlamentnej administratívy pri plnení úloh, vyplývajúcich z plnenia Asociačnej dohody. Okrem
toho sa v rámci projektu uskutočnili v r. 2018 dve študijné návštevy zamestnancov parlamentu
Republiky Moldavsko v Národnej rade SR zamerané na prácu jednotlivých odborov a oddelení
Kancelárie Národnej rady SR v oblasti európskych záležitostí v predvstupovom období aj
v súčasnosti.
Okrem toho zorganizovalo oddelenie študijnú návštevu pracovníkov albánskeho parlamentu
v Národnej rade SR v dňoch 16. – 17. apríla 2018. Študijná návšteva zamestnancov albánskeho
parlamentu sa uskutočnila na žiadosť Národného demokratického inštitútu (NDI) Albánsko.
Účelom tejto cesty bolo bližšie sa oboznámiť s fungovaním a procesmi v Národnej rade SR
s hlavným dôrazom na fungovanie Parlamentného inštitútu, nakoľko albánsky parlament
s podporou Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu (SDC) iniciuje projekt pre podporu
parlamentu, súčasťou ktorého má byť aj vybudovanie Parlamentného inštitútu.
V rámci členstva Národnej rady SR v Správnej rade IPEX – platforma pre medziparlamentnú
výmenu informácií v EÚ sa dňa 19. januára 2018 za účasti pracovníkov oddelenia uskutočnilo
stretnutie Správnej rady európskej platformy IPEX. Stretnutie sa konalo pod záštitou
Parlamentného inštitútu v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí. Spolu
31 účastníkov z 15 členských a kandidujúcich krajín Európskej únie, vrátane zástupcov inštitúcií
EÚ, aktívne diskutovalo viaceré témy týkajúce sa aktuálneho stavu a budúceho rozvoja platformy
a webového sídla IPEX.
Parlamentný inštitút spolupracoval aj na príprave časti spoločnej československej výstavy
spojenej s vernisážou Slavná Sněmovno! – Osudové i všední události osmičkových roků ve světle
sněmovních dokumentů a zúčastnil sa na vedeckej konferencii ČNR – Kořeny a tváře národního
parlamentu – Praha, 17. – 18. mája 2018. Akcia sa konala v rámci úvodnej série podujatí venovaných
100. výročiu vzniku ČSR, na ktorých participoval aj Parlamentný inštitút (podiel na príprave
výstavy jedným vlastným panelom a niektorými časťami ďalších). Pracovníci PI navštívili
podujatie formou zahraničnej pracovnej cesty. Z výstavy bola v novembri 2018 vydaná publikácia
Slavná Sněmovno!
Parlamentný inštitút ďalej
zorganizoval 1. septembra 2018 Slávnostnú
akadémiu Právne a parlamentné aspekty
štátnosti Slovenskej republiky, venovanú
25. výročiu vzniku samostatného štátu.
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci
s Právnickou Fakultou Univerzity
Komenského v Bratislave pod záštitou
predsedu Národnej rady SR Andreja Danka,
za jeho účasti, ako aj účasti predsedu PSP
ČR, dekana PF UK, bývalého predsedu vlády
SR, ďalších hostí a desiatich prednášajúcich.
Parlamentný inštitút prispel prednáškou na tému ústavného a integračného rozmeru štátnosti.
V rámci svojich publikačných aktivít v roku 2018 Oddelenie parlamentného výskumu
a vzdelávania vydalo aktualizované vydanie publikácie Slovenský parlament v premenách času
a parlamentnú štúdiu pod názvom Funkcie Národnej rady Slovenskej republiky v VI. volebnom
období.
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Pracovníci oddelenia taktiež participovali na zostavení Výročnej správy Národnej rady SR
a Kancelárie Národnej rady SR za rok 2017.
5.3.2.2 Oddelenie Parlamentná knižnica

Oddelenie Parlamentná knižnica má podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení
neskorších predpisov postavenie špeciálnej knižnice. Knižničné, informačné, referenčné a rešeršné
služby poskytuje poslancom Národnej rady SR, zamestnancom Kancelárie Národnej rady SR,
študentom vysokých škôl a vybranému okruhu používateľov v súlade s Knižničným a výpožičným
poriadkom Parlamentnej knižnice (www.nrsr.sk).
Knižničný fond v roku 2018 obsahoval 86 140 monograﬁí, knižný prírastok bol 3 556 titulov.
Knižnica spracovala 870 titulov domácich a zahraničných periodík. Nákup zahraničných titulov sa
realizoval najmä z databáz SpringerLink, Willey Online Library, Council of Europe - On Line
Bookshop a OB Právo ČR.
Do špecializovaného knižničného fondu boli doplnené Zbierky zákonov a parlamentné
dokumenty. Do proﬁlového fondu knižnica doplnila v tlačenej forme aj aktuálne zákony a
komentáre k zákonom, zborníky z právnických a politologických konferencií, ako aj tituly týkajúce
sa problematiky GDPR (ochrana osobných údajov). K významným „osmičkovým“ výročiam bolo
zakúpených 40 knižných titulov (napr. Dejiny Československa, První republika, Únor 1948, Vznik
1. ČSR, Pražské jaro 1968, 100 rokov Česka a Slovenska, ai). Ďalšie významné tituly doplnila
knižnica už v predstihu aj k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika.
V Študovni dokumentov práva a EÚ, v Spoločenskovednej študovni a v Študovni periodickej
literatúry bolo zrealizovaných 16 440 výpožičiek, spracovaných 63 rešerší a poskytnutých 7 280
referenčných a faktograﬁckých informácií. Podľa zákona č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch
dostávala knižnica povinný výtlačok kníh aj periodík.
V lete 2017 sa knižnica z dôvodu rekonštrukcie Severných hradieb presťahovala do dočasných
priestorov na Západnej terase Bratislavského hradu, v ktorých sídlila aj v r. 2018. V jednej čitárni
poskytovala knižničné, informačné, referenčné a rešeršné služby v mierne obmedzenom režime.
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Parlamentná knižnica vydávala a používateľom zasielala e-mailom informačný materiál Nové
knihy, Zoznam periodík dochádzajúcich do Parlamentnej knižnice a obsahy právnických časopisov.
K dôležitým bodom rokovania Národnej rady SR vydávala tematické rešerše a rešerše na
požiadanie.
Pre používateľov bol na Intranete aj Internete sprístupnený automatizovaný knižničný systém
– katalóg PROFLIB. Na indexovanie knižničných dokumentov používala knižnica riadený
automatizovaný slovník EÚ – tezaurus EUROVOC. Knižnica indexovala aj všetky tlače, ktoré boli
zaradené na rokovanie schôdze Národnej rady SR. Vyhľadávanie tlačí cez deskriptory tezauru
EUROVOC je súčasťou Systému sledovania legislatívneho procesu.
Parlamentná knižnica naďalej spolupracovala pri výmene informácií s domácimi
a zahraničnými inštitúciami a partnermi, najmä v rámci Sekcie knižníc a výskumných centier pre
parlamenty IFLA (International Federation of Library Associations) a s parlamentnými knižnicami
predovšetkým v krajinách EÚ. Spolupracovala aj na úlohách ECPRD (Európske centrum pre
parlamentný výskum a dokumentáciu).
Knižnica pokračovala aj v intenzívnej spolupráci s krajinami V4 – Česká republika, Poľsko,
Maďarsko, Slovensko – a to najmä rozširovaním Portálu digitálnych knižníc krajín V4. Portál
predstavuje od r. 2010 významný zdroj informácií o činnosti parlamentov krajín V 4. Spoločná
česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica obsahuje zdigitalizované parlamentné dokumenty
od r. 1848 po súčasnosť (www.nrsr.sk).
Všetky informácie o knižnici, novinky a aktivity boli zverejňované na webovom sídle
Parlamentnej knižnice, vrátane on-line katalógu PROFLIB, prírastkov kníh, zoznamu nových
periodík, rešerší a knižničných projektov. Najväčšie knižničné projekty sú: Spoločná československá digitálna parlamentná knižnica, Portál digitálnych knižníc krajín V 4 Plus, Partnerské
knižnice Národnej rady SR, Aplikácia tezauru EUROVOC (www.nrsr.sk , kniznica.nrsr.sk).
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5.3.2.3 Oddelenie Parlamentný archív

Oddelenie Parlamentný archív zhromažďuje a ukladá prevzaté materiály zo všetkých útvarov
Národnej rady a Kancelárie Národnej rady SR ktoré sa po ich spracovaní poskytujú na požiadanie
poslancom, asistentom poslancov, zamestnancom a verejnosti pri dodržaní zásad uvedených
v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Dokumenty,
o ktoré je záujem sa poskytujú buď v písomnej alebo v elektronickej podobe (z digitálneho archívu –
knižnice). Najväčší záujem je o dôvodové správy k návrhom zákonov, rôzne časti rozpravy
v stenograﬁckých záznamoch zo schôdzí Národnej rady SR, v menšej miere sa vyhľadáva spisová
dokumentácia z produkcie útvarov a projektová technická dokumentácia stavieb.
V r. 2018 archív poskytoval konzultačnú pomoc útvarom Kancelárie Národnej rady SR najmä
pri príprave a odovzdávaní materiálov do registratúrneho strediska. V spolupráci s odborom
informačných technológií sme operatívne zabezpečovali úpravu systému elektronickej evidencie
spisov „Registratúra“ a zaškoľovanie nových zamestnancov.
Archív zabezpečoval a dohliadal aj na technickú stránku prípravy vyraďovacieho konania
(skartácie) na útvaroch Kancelárie Národnej rady SR aj tých ktoré neodovzdávajú svoje dokumenty
do nášho archívu .
V máji 2018 sa konali v Spišskej Novej Vsi XXII. celoslovenské archívne dni , ktoré pre
slovenských aj zahraničných archivárov organizovala Slovenská spoločnosť archivárov , ktorej sme
tiež členmi. Zúčastnil sa ich vedúci parlamentného archívu. Na konferencii rezonovali aktuálne
problémy a situácia v slovenskom archívnictve. V kontakte so zahraničím Parlamentný archív
poskytoval odpovede na odborné archívne otázky z parlamentnej oblasti posielané z ECPRD
(Európske centrum pre výskum a dokumentáciu) a ICA (Medzinárodná rada archívov). Náš archív
navštívili aj delegácie zo zahraničných parlamentov a Poslaneckej snemovne parlamentu Českej
republiky.
Počas roka 2018 sa pracovalo na novelizácii Registratúrneho poriadku Kancelárie Národnej
rady SR. Z dôvodu prípravy výberu nového dodávateľa systému elektronického obehu písomností
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v Kancelárii Národnej rady SR máme od odboru archívov a registratúr MV SR odsúhlasené
pozdržanie vydania nového Registratúrneho poriadku Kancelárie Národnej rady SR. Priebežne sa
riešili problémy, ktoré sa vyskytovali pri evidencii a práci v systéme Registratúra.
V jubilejnom roku 2018, keď sme si pripomenuli množstvo významných výročí, sa
Parlamentný archív, ktorý je ako odborné pracovisko súčasťou Parlamentného inštitútu Kancelárie
Národnej rady SR, podujal prvýkrát vo svojej histórii vystaviť viacero unikátnych dokumentov zo
svojich fondov spojených s míľnikmi našej štátnosti. Archívne dokumenty boli vystavené od
1. septembra 2018 do 31.12. 2018 na výstave s názvom „75 rokov spolu a 25 vedľa seba“ priamo na
pôde parlamentu, vo foyer hlavnej budovy na Nám. Alexandra Dubčeka 1.
Pri príležitosti 100. výročia
vzniku Československa,
50. výročia okupácie
Československa, 50. výročia
prijatia ústavného zákona
o československej federácii
a 25. výročia vzniku samostatnej
Slovenskej republiky a voľby
prvého prezidenta SR vystavil
archívne dokumenty, ktoré úzko
súvisia so všetkými týmito
jubileami. Návštevníci si mohli
prezrieť originály písomností
Klubu slovenských poslancov,
ktorý od novembra 1918 fungoval
pri najvyššom zákonodarnom
orgáne ČSR – Národnom zhromaždení v Prahe, či vzácne písomnosti SNR, ktorými musela
okamžite reagovať na situáciu na Slovensku po okupácii Československa v noci z 20. na 21. augusta
1968. K najzaujímavejším vystaveným archívnym dokumentom patril originál ústavného zákona
č. 143/1968 Zb. o československej federácii podpísaný na Bratislavskom hrade 30. októbra 1968
najvyššími ústavnými predstaviteľmi. Boli to: prezident Ludvík Svoboda, predseda Národného
zhromaždenia Jozef Smrkovský a predseda vlády ČSSR Oldřich Černík. Pero, ktorým zákon
podpísal predseda Národného zhromaždenia tu bolo taktiež vystavené. Z novodobých dokumentov
sa prezentovali napríklad parlamentné tlače k návrhu zákona o štátnych symboloch, štandarde
prezidenta SR, vyhlásenie Národnej rady SR k vzniku nezávislej Slovenskej republiky z 1. januára
1993 aj s prejavmi vtedajšieho predsedu Národnej rady SR Ivana Gašparoviča a predsedu vlády SR
Vladimíra Mečiara. V závere výstavy sme si pripomenuli aj 25. výročie jediného zvoleného
prezidenta SR poslancami Národnej rady SR, prvého prezidenta novodobej Slovenskej republiky
Michala Kováča, a to prostredníctvom dokumentov z jeho voľby i z inaugurácie. Vystavený bol
dekrét o jeho zvolení, sľub prezidenta, program slávnostnej inaugurácie či inauguračný prejav
Michala Kováča.
Parlamentný archív sa podieľal so svojimi dokumentami aj na výstave archívnych
dokumentov v Košiciach. Najcennejšie archívne dokumenty zo štátnych i špecializovaných
archívov Slovenskej republiky mapujúce vyše 100 rokov existencie Slovenska, si mohli návštevníci
pozrieť v Kunsthalle/Hale umenia v Košiciach na unikátnej zážitkovej výstave s názvom Na ceste k
slovenskej štátnosti. Sprístupnená bola od 19. septembra do 18. novembra 2018. Pripravilo ju
Ministerstvo vnútra v spolupráci s archivármi z celého Slovenska v rámci osláv 25. výročia vzniku
Slovenskej republiky, 50. výročia obrodného procesu a 100. výročia vzniku Československej
republiky. Zastúpenie so svojimi vzácnymi archívnymi dokumentami mal aj Parlamentný archív
Kancelárie Národnej rady SR. Parlamentný archív poskytol na túto výstavu faksimiliu Deklarácie
zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17.7. 1992, a fotograﬁcké reprodukcie Ústavy SR
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z 1.9.1992, a ústavného zákona č.143/1968 Zb. o československej federácii podpísaný na
Bratislavskom hrade 30. 10. 1968. Výstava viac ako 600 archívnych audiovizuálnych a 3D
dokumentov zachytávala dianie, ktoré formovalo našu súčasnosť. Prezentáciu takéhoto charakteru a
rozsahu sa v najbližších rokoch nezopakuje a preto bolo podujatie neopakovateľnou príležitosťou
pre odborníkov i nadšencov všetkých vekových kategórií obohatiť si vedomosti o historickom
vývoji vzniku Československa a nasledujúcich dejinných udalostí až po vznik súčasnej Slovenskej
republiky. Výstava v Košiciach mala vysokú návštevnosť a bola veľmi vysoko hodnotená odbornou
i laickou verejnosťou.

V roku 2018 boli v parlamentnom archíve 2 stážisti, ktorí pomáhali pri tvorbe archívnych
pomôcok, tvorbe fotoarchívu a kontrole uloženia materiálov v digitálnom archíve.
V roku 2018 v parlamentnom archíve pôsobila na pozícii brigádnika aj bývalá vedúca
parlamentného archívu, ktorá mala na starosti kontrolu materiálov uložených v Digitálnom archíve
vzhľadom k ustanoveniam GDPR.
Parlamentný archív v roku 2018 vybavil spolu 128 žiadostí o vyhľadanie archívnych
materiálov zo strany poslancov, asistentov, zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR
a verejnosti.
V roku 2018 bolo do registratúrneho strediska PA odovzdaných a spracovaných 244 balíkov
bežnej korešpondencie a 165 balíkov materiálov Organizačného odboru za VI. a VII. volebné
obdobie K 32. schôdzam Národnej rady SR zo VII. volebného obdobia boli vytvorené inventárne
zoznamy a priebežne počas celého roka sa vybavovali žiadosti na výpožičku materiálov a podľa
potreby sa metodicky usmerňovali zamestnanci jednotlivých organizačných útvarov Kancelárie
Národnej rady SR , ktorí spracovávajú a odovzdávajú materiály do Registratúrneho strediska PA.
V referáte archív sa zároveň vyskartovalo 40 bežných metrov spisového materiálu z výborov
Národnej rady SR a Kancelárie Národnej rady SR z II. volebného obdobia, z ktorého vzniklo 87
krabíc archívneho materiálu určeného na trvalú úschovu. V archíve projektovej dokumentácie bolo
prevzatých a spracovaných 59 balíkov projektovej dokumentácie.
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6. Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária Národnej rady SR v roku 2018 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo
zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších
predpisov. V nadväznosti na predsedníctvo SR v Konferencii predsedov parlamentov členských
štátov EÚ a vo Vyšehradskej skupine zabezpečovala politické a expertné medziparlamentné
podujatia a iné úlohy vyplývajúce z členstva Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách
a inštitúciách.
V rámci rozpočtového hospodárenia pozornosť bola venovaná plneniu programu 06M
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu a medzirezortnému podprogramu 0EK01 Informačné
technológie ﬁnancované zo štátneho rozpočtu - Kancelária Národnej rady SR. Ďalej Kancelária
Národnej rady SR zabezpečovala všetky činnosti potrebné pre plynulý chod Národnej rady SR
a plnila úlohy súvisiace so zasadnutiami zákonodarného zboru, s prevádzkou, správou a ochranou
budov a účelových zariadení. V roku 2018 sa na zabezpečenie programu a podprogramu vynaložili
ﬁnančné prostriedky v objeme 32 522 tis. €.

6.1 Rozpočtové príjmy
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 boli rozpočtové príjmy pre
rozpočtovú kapitolu Kancelárie Národnej rady SR určené vo výške 1 280 tis. €.
K 31. decembru 2018 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 683 tis. €, t. j. 131,5 %
schváleného rozpočtu.

6.2 Rozpočtové výdavky
Rozpočet výdavkov na rok 2018 rozpočtovej kapitoly Kancelárie Národnej rady SR bol
schválený vo výške 39 682 tis. €, z toho program „Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu“
38 187 tis. € a medzirezortný podprogram „Informačné technológie ﬁnancované zo štátneho
rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR“ 1 495 tis. €. Desiatimi rozpočtovými opatreniami
Ministerstva ﬁnancií SR bol rozpočet výdavkov upravený na 32 652 tis. €, celkové čerpanie
výdavkov bolo vo výške 32 522 tis. €, t. j. 99,6 % upraveného rozpočtu.
Rozpočtové výdavky na rok 2018 ( v tis. €)
Rozpočet
Ukazovateľ

Čerpanie
k 31.12. 2018

Plnenie upraveného
rozpočtu v %

Index
2018/2017

schválený

upravený

26 502

27 786

27 656

99,5

103,1

26 502

27 786

27 656

99,5

103,1

01.1.1 Výkonné
a zákonodárne orgány

26 502

27 786

27 656

99,5

103,1

Kapitalové výdavky

13 180

4 866

4 866

100

156,8

Bežne výdavky
01

Všeobecné verejné
služby

0.1

Všeobecné verejné
služby

13 180

4 866

4 866

100

156,8

01.1.1

Výkonné
a zákonodárne orgány

13 180

4 866

4 866

100

156,8

39 682

32 652

32 522

99,6

108,6

Výdavky spolu
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Bežné výdavky na rok 2018 boli schválené vo výške 26 502 tis. € a upravené na 27 786 tis. €.
Čerpanie výdavkov v roku 2018 dosiahlo výšku 27 656 tis. €, t. j. 99,5 % upraveného rozpočtu.
Na celkovom čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom roku sa podieľala kategória 610
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 49,5%, kategória 620 Poistné a
príspevok do poisťovní 14,4%. Kategória 630 – Tovary a služby predstavovala podiel na čerpaní
výdavkov 35,2%. Výdavky boli použité na úhradu cestovného, energií, materiálu, dopravného, na
údržbu, nájomné a služby. V kategórii 640 – Bežné transfery boli použité výdavky na príspevky za
členstvo Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách, na odstupné, odchodné a nemocenské
dávky zamestnancom 0,9%.
Kapitálové výdavky na rok 2018 boli schválené vo výške 13 180 tis. € a upravené na 4 866 tis.
€. V roku 2018 dosiahli výšku 4 866 tis. €, t. j. 100,0% upraveného rozpočtu a boli použité
predovšetkým na rekonštrukciu hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu
a rekonštrukciu a modernizáciu budov v správe Kancelárie Národnej rady SR, čo predstavuje
z celkových vykazovaných výdavkov 81,9% a s tým súvisiaca projektová dokumentácia 4,5 %
výdavkov. Ďalej sa na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov podieľal nákup gastrotechnológie
a prevádzkových strojov 3,5%, nákup motorových vozidiel 2,8%, nákup a modernizácia softvérov
3%, nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky 3,4%, rekonštrukcia a modernizácia
komunikačnej infraštruktúry 0,9%. Kapitálové výdavky boli použité predovšetkým na realizáciu
rekonštrukčných prác objektov v areáli Národnej kultúrnej pamiatky – Bratislavského hradu.

6.3 Zamestnanosť 
Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
za rozpočtovú kapitolu Kancelária Národnej rady SR k 31. decembru 2018 bolo nasledovné:
Poslanci Národnej rady SR
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €

6 358

z toho:
– mzdy, platy

3 611

– OOV

2 747

Priemerný evidenčný počet poslancov (osoby)
Priemerná mesačná mzda poslanca v €

150
2 006

Zamestnanci Kancelárie Národnej rady SR
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €

7 341

z toho:
– mzdy, platy
– OOV
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)
Priemerná mesačná mzda v €

7 322
19
366
1 667

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania vo výške 13 305 tis. €, upravený na 13 700 tis. € bol v roku 2018 čerpaný vo výške 13 699
tis. €, t. j. 100 % upraveného rozpočtu.
Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy vo výške 10 518 tis. €, upraveného na 10 934 tis. € sa
čerpalo 10 933 tis. €, z toho poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 3 611 tis. € a zamestnancom
Kancelárie Národnej rady SR sa vyplatilo 7 322 tis. € na mzdy a platy. Z rozpočtu ostatných
osobných vyrovnaní vo výške 2 787 tis. €, upraveného na 2 766 tis. € sa čerpalo 2 766 tis. €, z toho

103

poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 2 747 tis. € a zamestnancom Kancelárie Národnej rady
SR sa vyplatilo 19 tis. € na paušálne náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie.
Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Kancelárie Národnej rady SR boli ﬁnančné prostriedky
vynakladané hospodárne, efektívne a účelne. Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2018 boli
Kanceláriou Národnej rady SR dodržané a splnené.
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