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Úvod
V roku 2019 pracovala Národná
rada Slovenskej republiky pod
vedením predsedu Andreja
Danka spolu s podpredsedami
NR SR Bélom Bugárom,
Martinom Glváčom, Andrejom
Hrnčiarom a Luciou Ďuriš
Nicholsonovou
(poslankyni
1. júla 2019 zanikol mandát
v súvislosti s jej zvolením do
Európskeho parlamentu). Na jej
miesto podpredsedu NR SR
nastúpil 16. októbra 2019
zvolením
Martin
Klus.
K 19. novembru 2019 sa funkcie podpredsedu vzdal Martin Glváč. V uplynulom roku
v Národnej rade SR pôsobilo 7 poslaneckých klubov. Pomer poslancov, ktorí neboli členmi
poslaneckého klubu sa od začiatku roka 2019 zvýšil z počtu 17 na konečný počet 36.
Predseda NR SR v roku 2019 zvolal 17 schôdzí NR SR (40. – 56. schôdza), ktoré trvali
spolu 67 kalendárnych dní. Z toho 9 schôdzí zvolal na základe žiadostí skupiny poslancov
podľa § 17 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení
neskorších predpisov.
V roku 2019 bolo do Národnej rady SR predložených celkom 450 návrhov zákonov,
z toho 106 predložila vláda, 342 poslanci NR SR a 2 návrhy predložili výbory NR SR.
Z celkového počtu predložených zákonov NR SR schválila 165 návrhov zákonov, z nich
97 predložila vláda SR, 66 poslanci a 2 výbory NR SR. V skrátenom legislatívnom konaní bolo
schválených 11 návrhov zákonov.
V oblasti schvaľovania medzinárodných dokumentov vyslovila Národná rada SR v roku
2019 súhlas s 10 medzinárodnými zmluvami, dohodami, dohovormi a protokolmi. Z nich má
9 prednosť pred zákonmi. Spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými NR SR vyslovila súhlas
v roku 2019, bolo 9 multilaterálnych zmlúv a 1 bilaterálna zmluva. Odbor zahraničných
vzťahov a protokolu Kancelárie NR SR zabezpečil v roku 2019 viac ako 170 individuálnych
protokolárnych a zahraničnopolitických aktivít pre vedenie a poslancov NR SR (nepočítajúc
zahraničné pracovné cesty zamestnancov Kancelárie NR SR). V oblasti európskych záležitostí
zobral v minulom roku Výbor NR SR pre európske záležitosti na vedomie 643 nových návrhov
aktov.
Národná rada SR bola z hľadiska návštevnosti naďalej vyhľadávanou, keďže
v porovnaní s rokom 2018 sa zvýšil počet návštevníkov o viac ako tisíc osôb, pričom súhrnne
navštívilo NR SR v roku 2019 viac ako 18 000 hostí.
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1. Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.1 Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2019 Národná rada Slovenskej republiky pracovala a rokovala pod vedením
predsedu NR SR Andreja Danka a podpredsedov NR SR Bélu Bugára, Martina Glváča, Andreja
Hrnčiara a Lucie Ďuriš Nicholsonovej, ktorej zanikol mandát poslankyne NR SR 1. júla 2019
v súvislosti s jej zvolením do Európskeho parlamentu. Na 51. schôdzi NR SR 16. októbra 2019
bol za podpredsedu zvolený Martin Klus. Funkcie podpredsedu sa k 19. novembru 2019 vzdal
Martin Glváč.

Zmeny v poslaneckom zbore v roku 2019:
-

Na zaniknutý mandát poslanca Roberta Kaliňáka, ktorý sa vzdal mandátu poslanca
31. decembra 2018, nastúpila 10. januára 2019 poslankyňa Mária Janíková (SMER-SD)
a na neuplatňovaný mandát poslanca Richarda Rašiho nastúpil náhradník Peter Náhlik
(SMER-SD), ktorý sľub poslanca zložil 29. januára 2019 na 40. schôdzi NR SR.

-

Poslancovi Michalovi Bagačkovi, ktorý nastúpil ako náhradník 23. marca 2016 na
neuplatňovaný mandát poslanca, vymenovaním za štátneho tajomníka Ministerstva
vnútra SR dňom 15. marca 2019, zanikol mandát poslanca. Na neuplatňovaný mandát
poslanca Jána Richtera nastúpil 20. marca 2019 náhradník Milan Mojš (SMER-SD)
a sľub poslanca zložil 26. marca 2019 na 43. schôdzi NR SR.

-

Poslanec Peter Kažimír, ktorého mandát poslanca bol neuplatňovaný počas výkonu
funkcie podpredsedu vlády SR povereného riadením Ministerstva financií SR, sa
1. apríla 2019 vzdal mandátu poslanca NR SR. Na zaniknutý mandát poslanca nastúpil
2. apríla 2019 poslanec Peter Šuca (SMER-SD) a na neuplatňovaný mandát poslanca
Petra Žigu nastúpil poslanec Augustín Hambálek (SMER-SD).
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-

Poslanec Ladislav Kamenický bol vymenovaný za člena vlády SR povereného riadením
Ministerstva financií SR dňom 7. mája 2019, na jeho neuplatňovaný mandát poslanca
nastúpila 7. mája 2019 náhradníčka Darina Gabániová (SMER-SD), ktorá zložila sľub
poslanca 9. mája 2019 na 45. schôdzi NR SR.

-

Poslankyňa Monika Jankovská, ktorej mandát poslankyne bol neuplatňovaný počas
výkonu funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR, sa 27. júna 2019
vzdala mandátu poslankyne NR SR. Na zaniknutý mandát poslankyne nastúpil 28. júna
2019 poslanec Augustín Hambálek (SMER-SD) a na neuplatňovaný mandát poslanca
Petra Žigu nastúpil poslanec Marián Kéry (SMER-SD).

-

Poslancom Miroslavovi Čížovi, Lucii Ďuriš Nicholsonovej, Eugenovi Jurzycovi
a Milanovi Uhríkovi, ktorí boli zvolení za poslancov Európskeho parlamentu 25. mája
2019 a 2. júla 2019 sa stali poslancami Európskeho parlamentu, zanikol mandát
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 1. júla 2019 z dôvodu
nezlučiteľnosti funkcií. Na zaniknuté mandáty poslancov nastúpili 8. júla 2019
náhradníci Marián Viskupič (SaS), Jakub Nedoba (SaS), Marián Chmelár (ĽS Naše
Slovensko), na zaniknutý mandát Miroslava Číža nastúpil poslanec Peter Náhlik
(SMER-SD) a na neuplatňovaný mandát Richarda Rašiho nastúpil náhradník Marek
Mitterpák (SMER-SD), ktorí zložili sľub poslanca 6. septembra 2019 na 47. schôdzi
NR SR.

-

Poslancovi Milanovi Mazurekovi zanikol mandát poslanca podľa čl. 81a písm. f)
Ústavy Slovenskej republiky dňom 3. septembra 2019. Na zaniknutý mandát poslanca
nastúpil náhradník Milan Špánik (ĽS Naše Slovensko) 4. septembra 2019 a sľub
poslanca zložil 6. septembra 2019 na 47. schôdzi NR SR.

-

Poslanec Peter Chudík sa 31. októbra 2019 vzdal mandátu poslanca NR SR, na
zaniknutý mandát poslanca nastúpil 13. novembra 2019 poslanec Marián Kéry (SMERSD) a na neuplatňovaný mandát poslanca Petra Žigu nastúpil náhradník Peter Fitz
(SMER-SD), ktorý sľub poslanca zložil 26. novembra 2019 na 53. schôdzi NR SR.

1.1.1 Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2019 pôsobilo v NR SR 7 poslaneckých klubov NR SR. Na začiatku roka
pôsobilo v NR SR 17 poslancov, ktorí neboli členmi poslaneckého klubu, pričom
k 31. decembru 2019 sa daný počet navýšil na 36 poslancov.
12. júna 2019 prestal byť členom Klubu poslancov NR SR za hnutie OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslanec Alan Suchánek.
27. júna 2019 -

prestali byť členmi Klubu poslancov NR SR za hnutie OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslankyne Veronika Remišová, Anna
Verešová, Soňa Gaborčáková, Elena Červeňáková a poslanec Jozef
Lukáč.

15. júla 2019 -

predsedom Klubu poslancov NR SR za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti sa stal poslanec Eduard Heger.
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1. septembra 2019 -

sa členom Klubu poslancov NR SR za hnutie SME RODINA stal
poslanec Jozef Lukáč.

6. septembra 2019 -

Milan Špánik, ktorý nastúpil ako náhradník za stranu Kotleba-Ľudová
strana Naše Slovensko, sa rozhodol, že bude pôsobiť ako poslanec,
ktorý nie je členom klubu poslancov NR SR.

13. septembra 2019 -

prestal byť členom Klubu poslancov NR SR za stranu MOST-HÍD
poslanec Martin Fedor.

16. septembra 2019 -

prestala byť členkou Klubu poslancov NR SR za stranu MOST-HÍD
poslankyňa Katarína Cséfalvayová.

4. októbra 2019 -

prestal byť členom Klubu poslancov NR SR za stranu KotlebaĽudová strana Naše Slovensko poslanec Ján Mora.

9. októbra 2019 -

sa predsedom Klubu poslancov NR SR za stranu Sloboda a Solidarita
stal poslanec Martin Klus.

15. októbra 2019 -

prestali byť členmi Klubu poslancov NR SR za stranu Sloboda
a Solidarita poslanci Natália Blahová a Miroslav Ivan.

16. októbra 2019 -

prestali byť členmi Klubu poslancov NR SR za stranu Sloboda
a Solidarita poslanci Renáta Kaščáková, Jana Kiššová, Jakub Nedoba,
Radoslav Pavelka, Jozef Rajtár a Vladimír Sloboda.

18. októbra 2019 -

prestal byť členom Klubu poslancov NR SR za stranu Sloboda
a Solidarita poslanec Ľubomír Galko.

24. októbra 2019 -

sa predsedom Klubu poslancov NR SR za stranu Sloboda a Solidarita
stal poslanec Milan Laurenčík.

1. novembra 2019 -

prestal byť členom Klubu poslancov NR SR za stranu MOST-HÍD
poslanec Peter Kresák.

25. novembra 2019 -

členkou Klubu poslancov NR SR za stranu Slovenská národná strana
sa stala poslankyňa Alena Zvarová Bašistová.

28. novembra 2019 -

prestala byť členkou Klubu poslancov NR SR za stranu KotlebaĽudová strana Naše Slovensko poslankyňa Jana Nehézová.

Ďalšie zmeny v kluboch poslancov NR SR v roku 2019 boli spojené so zmenami
v poslaneckom zbore.
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Počet členov poslaneckých klubov a predsedovia poslaneckých klubov
Poslanecký klub

Stav k 1. 1. 2019

Predseda

Stav k 31. 12. 2019

Počet

Predseda

Počet

Klub poslancov NR SR za SMERSD

Robert Fico

48

Robert Fico

48

Klub poslancov NR SR za SaS

Natália Blahová

20

Milan
Laurenčík

11

Klub poslancov NR SR za OĽANO

Veronika
Remišová

16

Eduard Heger

10

Klub poslancov NR SR za SNS

Tibor Bernaťák

15

Tibor
Bernaťák

16

Klub poslancov NR SR za ĽS Naše
Slovensko

Marian Kotleba

13

Marian
Kotleba

10

Klub poslancov NR SR za SME
RODINA

Boris Kollár

8

Boris Kollár

9

Klub poslancov NR SR za MOSTHÍD

Tibor Bastrnák

13

Tibor
Bastrnák

10

Poslanci, ktorí nie sú členmi
poslaneckého klubu

-

10

17

-

36

1.1.2 Výbory Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2019 pôsobilo v NR SR 19 výborov NR SR. Zmeny vo výboroch NR SR v roku
2019 boli spojené so zmenami v poslaneckom zbore, vo funkcii predsedov výborov NR SR
v roku 2019 nastali tieto zmeny:
Mandát poslanca Ladislava Kamenického sa stal neuplatňovaný vymenovaním za člena
vlády SR povereného riadením Ministerstva financií SR a tým zanikla i jeho funkcia predsedu
Výboru NR SR pre financie a rozpočet. Za predsedu výboru bol zvolený poslanec Róbert Puci
(SMER-SD) na 45. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 10. mája 2019.
Poslankyňa Anna Verešová sa vzdala funkcie predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské
práva a národnostné menšiny k 28. augustu 2019. Na 49. schôdzi NR SR 10. septembra 2019
za predsedu výboru nebol zvolený poslanec Ján Budaj (OĽANO).
Poslancovi Ľubomírovi Galkovi ukončením členstva v Klube poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita 18. októbra 2019 zároveň zanikla i funkcia
predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného
bezpečnostného úradu. Za predsedu výboru bol zvolený poslanec Milan Laurenčík (SaS) na
51. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 22. októbra 2019.
Ostatné zmeny vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky boli spojené so
zmenami v poslaneckom zbore, prípadne s požiadavkami klubov poslancov NR SR.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky – prehľad k 31. 12. 2019
Výbor

Predseda

Mandátový a imunitný výbor NR SR

Juraj Blanár (SMER-SD)

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť
funkcií

Vladimír Sloboda (-)

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

Výbor NR SR pre hospodárske
záležitosti

Ladislav Kamenický (SMER-SD) do 7. 5. 2019
Róbert Puci (SMER-SD) od 10. 5. 2019
Jana Kiššová (-)
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Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a
životné prostredie

Peter Antal (MOST-HÍD)

Výbor NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj

Boris Kollár (SME RODINA)

Výbor NR SR pre sociálne veci

Alena Zvarová Bašistová (SNS)

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Štefan Zelník (SNS)

Výbor NR SR pre obranu
a bezpečnosť

Anton Hrnko (SNS)

Zahraničný výbor NR SR

Katarína Cséfalvayová (-)

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 (-) do 27. 8. 2019

Osobitný kontrolný výbor NR SR na
kontrolu činnosti NBÚ

Ľubomír Galko (-) do 18. 10. 2019

-

Milan Laurenčík (SaS) od 22. 10. 2019

Osobitný kontrolný výbor NR SR na
kontrolu činnosti SIS

Gábor Grendel (OĽANO)

Osobitný kontrolný výbor NR SR na
kontrolu činnosti Vojenského
spravodajstva

Eduard Heger (OĽANO)

Výbor NR SR na preskúmavanie
rozhodnutí NBÚ

Milan Krajniak (SME RODINA)

12

1.2 Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
Predseda NR SR v roku 2019 zvolal 17 schôdzí NR SR (40. – 56. schôdza), ktoré trvali
spolu 67 kalendárnych dní. Z toho 9 schôdzí zvolal na základe žiadostí skupiny poslancov
podľa § 17 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení
neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok NR SR“) a ich programom bolo:

41. schôdza NR SR

- odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu NR SR
(program nebol schválený),

42. schôdza NR SR

- vyslovenie nedôvery členke vlády SR Martine Lubyovej poverenej
riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

44. schôdza NR SR

- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR povereného riadením
Ministerstva dopravy a výstavby SR Árpádovi Érsékovi,

48. schôdza NR SR

- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu
(NR SR nebola uznášaniaschopná; bod zaradený do programu
49. schôdze; bod vypustený z programu 49. schôdze – 10 poslancov
vzalo späť svoj podpis),

50. schôdza NR SR

- vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu,

52. schôdza NR SR

- odvolanie Martina Glváča z funkcie podpredsedu NR SR
(program nebol schválený),

54. schôdza NR SR

- prerokovanie 64 poslaneckých návrhov zákonov a iných materiálov,
ktoré boli vypustené z návrhu programu 53. schôdze NR SR
(program nebol schválený),

55. schôdza NR SR

- návrh na prijatie uznesenia NR SR k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1826)
(program nebol schválený),

56. schôdza NR SR

- návrh na prijatie uznesenia NR SR k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829)
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(hlasovanie na 57. schôdzi; pri hlasovaní o uznesení NR SR nebola
uznášaniaschopná),
Dňa 15. júna 2019 sa konala slávnostná schôdza pri príležitosti inaugurácie prezidentky SR.

1.3 Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej
republiky
1.3.1 Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2019 bolo do Národnej rady Slovenskej republiky predložených celkom
450 návrhov zákonov, z toho 106 predložila vláda SR, 342 poslanci NR SR a 2 návrhy
predložili výbory NR SR.
Národná rada SR za uvedené obdobie schválila 165 návrhov zákonov, z nich
97 predložila vláda SR, 66 poslanci NR SR a 2 výbory NR SR. Z toho v skrátenom
legislatívnom konaní bolo schválených 11 návrhov zákonov.
Prehľad ústavných zákonov a najdôležitejších zákonov prijatých Národnou radou
Slovenskej republiky v roku 2019
 Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: zákon ruší a nahrádza
predchádzajúci zákon č. 317/2009 Z. z., pričom upravuje práva a povinnosti
pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť, ich
predpoklady a kvalifikačné predpoklady a profesijný rozvoj. Upravuje tiež Centrálny
register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších
zamestnancov škôl a školských zariadení.


Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: cieľom zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu
podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie
Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených.



Zákon č. 155/2019 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 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov: zákonom sa vytvára rámec pre užšiu spoluprácu dvoch
alebo viacerých verejných vysokých škôl, ktoré budú môcť založiť zakladateľskou
zmluvou záujmové združenie právnických osôb, oprávnené používať v názve
„konzorcium vysokých škôl“.
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Zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: cieľom
zákona je zavedenie povinného pred-primárneho vzdelávania v materskej škole, ako
súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole.
Povinná školská dochádzka sa tak predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť
rokov.



Zákon č. 359/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z.
o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony: cieľom zákona je procesné spresnenie
niektorých aspektov systému uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania
odborných kvalifikácií na základe poznatkov z aplikácie zákona v praxi, ako aj
odstránenie výhrad Európskej komisie.



Zákon č. 360/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore
práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z.
o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 440/2015 Z. z.: zákon má najmä podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou a jej
prínos pre rozvoj mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania, zabezpečiť
efektívnejšiu medzirezortnú a medzi-sektorovú spoluprácu aktérov v oblasti
starostlivosti o mládež na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni, určiť kompetencie
aktérov, flexibilne reagovať na aktuálne potreby mládeže a podporiť rozvoj jej
participácie a angažovanosti pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach.
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Zákon č. 381/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú zákony: zákon upravuje
a dopĺňa systém podpory výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy zo sociálne
znevýhodneného prostredia (ďalej SZP). Prináša definíciu žiaka zo SZP pre účely
financovania a zavedenia povinnosti prítomnosti asistenta učiteľa, resp. sociálneho
pedagóga v základnej škole na každých 50 žiakov zo SZP s cieľom zvýšiť ich počet.



Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene
a doplnení niektorých zákonov: cieľom zákona je zaviesť zálohový systém
jednorazových obalov na nápoje a tým dosahovať ciele stanovené na celoeurópskej
úrovni a zároveň zvýšiť kvalitu životného prostredia občanov Slovenskej republiky.
Súčasne má zákon dopomôcť k zníženiu tzv. litteringu odpadu, ktorý sa nachádza vo
voľnej prírode a ktorého obvyklou zložkou sú práve jednorazové obaly na nápoje.



Zákon č. 356/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony: účelom zákona je zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie záujmov
ochrany prírody a krajiny predovšetkým v chránených územiach prostredníctvom
zavedenia nových alebo zmenou existujúcich právnych nástrojov ustanovených
v zákone č. 543/2002 Z. z. Dovtedy platný zákon neumožňoval v náležitej miere
zabezpečiť ochranu chránených území, osobitne národných parkov, ktoré predstavujú
najvýznamnejšie prírodné dedičstvo štátu, pred ich poškodzovaním a ničením.
Uvedený problém sa prejavil v súvislosti s veľkoplošnými výrubmi v lesoch
národných parkov, ktoré boli realizované predovšetkým z titulu predchádzania
a zabránenia šírenia a premnoženia škodlivých činiteľov a ktorých výsledkom sú
rozsiahle holiny. Bolo potrebné vytvoriť podmienky pre efektívnu správu a manažment
chránených území tak, aby sa mohli realizovať opatrenia ochrany prírody a krajiny
v súlade s cieľmi ochrany týchto území umožňujúc ich primerané využívanie
verejnosťou.
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Zákon č. 460/2019 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 rieši transpozíciu tzv. „odpadového
balíka“, ktorý predstavuje niekoľko smerníc EÚ z oblasti odpadového hospodárstva
a zároveň rieši odstránenie transpozičných nedostatkov, na ktoré Európska komisia
poukazuje. Obsahuje niekoľko dôležitých zmien, z ktorých môžeme spomenúť napr.
úpravu niektorých základných definícií a pojmov ako sú napr. definícia komunálneho
odpadu, definícia stavu konca odpadu či vedľajšieho produktu. Dopĺňajú sa ciele
recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035 a recyklácie odpadov
z obalov pre roky 2025 a 2030. Zákonom sa ustanovuje povinnosť pre výrobcov
vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov zriadiť finančnú
zábezpeku na zabezpečenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V rámci
zákona sa prijímajú opatrenia na zvýhodnenie výrobcov uvádzajúcich na trh
recyklovateľné výrobky, ako aj opatrenia na podporu opätovného použitia odpadu,
recyklácie a iných činností zhodnocovania. V súlade s novým Programom
predchádzania vzniku odpadu sa prijímajú opatrenia na zníženie tvorby plastového
odpadu, t. j. zakazuje sa uvádzať na trh Slovenskej republiky niektoré jednorazové
plastové výrobky.



Zákon č. 139/2019 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 a dopĺňajú niektoré
zákony: cieľom zákona je zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej
služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi
zdravotníckymi zariadeniami, teda na neodkladnú prepravu pacienta, ktorého zdravotný
stav si vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas jeho prepravy, a to
predovšetkým medzi zdravotníckymi zariadeniami. Zároveň sa zriaďuje nový
typ zdravotníckeho zariadenia, a to ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorá
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bude určená najmä na prepravu osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo
medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti
zo zdravotníckeho zariadenia. V súvislosti so zriadením nových poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti sa navrhujú aj podmienky pre vydanie povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a povinnosti a sankcie, v prípade ich
porušenia.


Zákon č. 398/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: zákon odstraňuje
viaceré problémy, ktoré vyplynuli z aplikácie zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Problematickou úpravou je najmä znenie § 15 ods. 7 zákona o ochrannom pásme
pohrebiska v šírke 50 m, ktoré neumožňuje stavať budovy v jeho pásme, čo mnohí
majitelia pozemkov v obývaných zónach kritizujú. Niektoré obce majú záujem
uplatňovať ochranné pásmo pohrebiska, preto sa navrhuje vytvoriť obciam
podmienky na individuálne určenie ochranného pásma s prihliadnutím na miestne
zvyklosti, špecifické podmienky v obci a na územné plánovanie. Okrem toho zákon
odstraňuje aj ďalšie problémy, ako napr. spresňuje a dopĺňa povinnosti poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s potrateným ľudským plodom alebo
predčasne odňatým ľudským plodom, dopĺňa ustanovenie, ktoré presne vymedzuje,
za akých podmienok je možné ľudské pozostatky vystavovať, spresňuje požiadavky,
ktoré sa týkajú označovania rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku
a pod.



Zákon č. 343/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu
a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: hlavným
cieľom zákona je upraviť podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady
zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo
dietetickú potravinu zmenený, aby sa udržala stabilita systému verejného zdravotného
poistenia. Účelom je aj precizovať definíciu základného pojmu európskej
referenčnej ceny lieku a umožniť aplikovať zmeny v Zozname zdravotníckych
pomôcok na mieru.



Zákon č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov: zákonom je doplnený nový účel poskytovania
príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou
energie. Zákonom sa taktiež znižuje počet požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie
príspevku na zateplenie rodinného domu.
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Zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky: zákonom sa podporuje rozvoj cyklistickej dopravy
a cykloturistiky, a to formou poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
dopravy a výstavby SR na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo
rekonštrukciu cyklistickej komunikácie, vypracovanie projektovej dokumentácie na
dopravné značenie cyklistickej komunikácie, výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej
infraštruktúry, osvetové kampane a propagačné kampane.



Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov: zákonom sa precizuje platná právna úprava
a nová právna úprava poskytovania verejných prostriedkov v oblasti civilného letectva,
najmä vo vzťahu k pravidlám Európskej únie pre štátnu pomoc a minimálnu pomoc.
Zákon taktiež upravuje spoločné zásady na stanovenie výšky letiskových odplát
a systém letiskových odplát, ako aj odplát za letecké navigačné služby. Cieľom zákona
je aj právna úprava ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov aj
s ohľadom na poznatky z aplikačnej praxe.



Zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej
diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z.
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: cieľom zákona je
prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu EÚ, najmä v oblasti voľného pohybu
tovaru a v oblasti voľného pohybu služieb, odstrániť rozdielne zaobchádzanie
obchodníkov so zákazníkmi EÚ z dôvodu inej štátnej príslušnosti, bydliska, či sídla
zákazníka. Taktiež sa v zákone stanovuje orgán, ktorý bude účinne a primerane
presadzovať nariadenia v SR, ustanovujú sa pokuty v prípade porušenia nariadenia
obchodníkmi usadenými v SR a určuje sa aj orgán na pomoc spotrebiteľom v prípade
sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom.
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Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:
zákonom sa zabezpečuje implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných
vozidiel, ako aj systémov komponentov a samostatných technických jednotiek
určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi. Ďalej sa zabezpečuje úplná
transpozícia smernice Rady 96/53/ES z 25. júla 1996. Zákon taktiež zosúlaďuje niektoré
ustanovenia zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, rieši
problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade
s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie a s prihliadnutím na poznatky
a skúseností nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona o prevádzke
vozidiel a sprievodné novely súvisiacich zákonov v čl. II až IV, a to zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.



Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
a o zmene a doplnení niektorých zákonov: zákon precizuje doterajšiu právnu úpravu
o neprimeraných podmienkach s ohľadom na skúsenosti získané kontrolnými orgánmi
v aplikačnej praxi. Zákon ďalej ustanovuje nové špecifické neprimerané podmienky
vrátane generálnej klauzuly neprimeranej podmienky, upravuje kontrolný proces
a zavádza úlohu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako
koordinačného, poradenského a mediačného orgánu v procese uzatvárania zmlúv
o dodávke potravín.



Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku: zákon má za cieľ zabezpečiť právne prostredie, ktoré
určí postup vlastníkov (oprávnených osôb) aj doterajších užívateľov (povinných
osôb) lesných pozemkov v procese prinavracania užívacích práv k lesným pozemkom,
pri súčasnom rešpektovaní zákona o lesoch a špecifík lesného hospodárstva. Zákon
reaguje aj na poznatky z aplikačnej praxe a požiadavky vlastníkov, obhospodarovateľov
lesov, ako aj orgánov štátnej správy lesného hospodárstva súvisiace
s majetkovoprávnym usporiadaním lesných pozemkov.



Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch: zákon upravuje problematiku v oblasti
hospodárskych spôsobov pri hospodárení v lese, zasahuje do procesu náhodných ťažieb
a sprísňuje tento proces, upravuje niektoré ustanovenia týkajúce sa hospodárskej
úpravy lesa a upravuje spôsob úhrady zvýšených nákladov za realizáciu opatrení
proti šíreniu biotických škodcov z území na ktorých bola aktívna ochrana lesa
obmedzená na základe podmienok ochrany prírody. Zákon ďalej rieši vzťahy, ktorých
úprava vyplynula z potrieb aplikačnej praxe.



Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: zákon
upravuje ustanovenia týkajúce sa niektorých základných definícií a pojmov ako sú napr.
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definícia komunálneho odpadu definícia stavu konca odpadu či vedľajšieho produktu.
Zákon dopĺňa ciele recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035
a recyklácie odpadov z obalov pre roky 2025 a 2030. Zároveň sa ustanovuje povinnosť
pre výrobcov vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov zriadiť
finančnú zábezpeku na zabezpečenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
V rámci zákona sa prijímajú opatrenia na zvýhodnenie výrobcov uvádzajúcich na trh
recyklovateľné výrobky ako aj opatrenia na podporu opätovného použitia odpadu,
recyklácie a iných činností zhodnocovania. Ďalej sa prostredníctvom zákona upravuje
lehota na podávanie správ ohľadom ohlasovacích povinností Slovenskej republiky voči
Európskej komisii, prijímajú s a opatrenia na zníženie tvorby plastového odpadu, t. j.
zakazuje sa uvádzať na trh Slovenskej republiky niektoré jednorazové plastové
výrobky. Zákon taktiež zapracováva existujúce požiadavky z aplikačnej praxe a rieši
ustanovenia týkajúce sa informačného systému odpadového hospodárstva.


Zákon č. 281/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportnoimportnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony: cieľom zákona je vytvorenie legislatívnych
predpokladov pre efektívnejšie fungovanie špecializovaných finančných subjektov,
ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Fond ochrany vkladov
a Národný fond pre riešenie krízových situácií na finančnom trhu. V rámci zefektívnenia
činností Eximbanky navrhovaná právna úprava v súlade s medzinárodnými záväzkami
Slovenskej republiky reaguje na potrebu udelenia rozvojového mandátu pre Eximbanku
a na potrebu umožniť Eximbanke priamo financovať a spolufinancovať zvýhodnené
vývozné úvery.



Zákon č. 468/2019 Z. z. z 3. decembra 2019 o štátnom rozpočte na rok 2020: vládny
návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 bol predložený do NR SR v rámci návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. Národná rada Slovenskej republiky sa
uzniesla na zákone o štátnom rozpočte na r. 2020 nasledovne: celkové príjmy štátneho
rozpočtu na rok 2020 sa rozpočtujú sumou 15 792 695 566 eur, celkové výdavky
štátneho rozpočtu na rok 2020 sa určujú sumou 18 560 877 994 eur a schodok štátneho
rozpočtu na rok 2020 sa určuje sumou 2 768 182 428 eur, čo predstavuje 0,49 % HDP.



Zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov: zákon o dani z príjmov prešiel rozsiahlou
novelizáciou - NR SR v roku 2019 schválila celkovo 14 noviel zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov. Novelizácia priniesla úpravy vo viacerých oblastiach,
najvýznamnejšie zmeny nadobúdajú účinnosť od 1.1.2020. Novely sú zamerané hlavne
na zjednodušenie podmienok podnikania, či už cez opatrenia na podporu výroby,
podporu malého a stredného podnikania alebo cez zníženie administratívnej záťaže
daňovníkov. K najväčším zmenám patrí zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane
a zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb s ročným obratom do 100 tisíc eur
z úrovne 21 % na 15 %. Zavedená bola aj nová definícia mikro-daňovníka a s ňou
súvisiace zmeny v zdaňovaní tejto skupiny daňovníkov.
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 Zákon č. 368/2019 Z. z. z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon
č. 317/2019 Z. z. zo dňa 17. septembra 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákon č. 318/2019
Z. z. zo dňa 19. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: v priebehu roka 2019
Národná rada Slovenskej republiky schválila tri novely zákona o DPH účinnosťou od
januára 2020. S cieľom dosiahnuť harmonizované pravidlá v Európskej únii, týkajúce
sa dodávok tovaru medzi podnikmi v rámci EÚ sa transpozíciou smernice Rady EÚ
2018/1910 zo 4. decembra 2018 dostali do zákona o DPH nové legislatívne úpravy
zamerané na zjednodušenie obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ.
Zaviedli sa spoločné pravidlá pre tzv. call-off stock úpravu a upravili sa pravidlá pre
tzv. reťazové obchody. Novely zákona o DPH tiež priniesli aj zníženie sadzby DPH na
10 % na niektoré potraviny, noviny, tlač a periodiká. Od 1. 1. 2020 sa stane účinným aj
oslobodenie od dane v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa surovej ropy
a minerálnych olejov.


Zákon č. 369/2019 Z. z. z 15. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony: cieľom zákona je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov
a zefektívnenie niektorých ustanovení zákona. Ustanovenie o zastupovaní sa zákonom
upravuje tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu a to v rozsahu v akom
sa prekrývajú. Taktiež sa skracuje lehota z piatich rokov na dva roky, v ktorej správca
dane nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splátkach z dôvodu, že daňový
subjekt nedodržal podmienky uvedené v rozhodnutí správcu dane. Väčšina zmien
nadobúda účinnosť od roku 2020, ale schválené boli aj také zmeny, ktoré nadobudnú
účinnosť až od roku 2021.



Zákon č. 463/2019 Z. z. z 28. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: poslanci NR SR schválili návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode
vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Na základe tohto zákona dôjde k predĺženiu platenia bankového odvodu
a úprave sadzby na ďalšie kalendárne roky. Banky majú od roku 2020 platiť
dvojnásobne vyšší bankový odvod, a to 0,4 percenta z hodnoty pasív bánk
vykazovaných v súvahe (v roku 2019 to bolo 0,2 percenta). Cieľom tohto zákona je
zabezpečiť, aby bankový sektor primerane prispieval k financovaniu nákladov na
riešenie finančných kríz, a aby sa tak odstránilo spoliehanie sa len na finančné
prostriedky daňovníkov.
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Zákon č. 228/2019 Z. z. z 25. júna 2019 o príspevku za zásluhy v oblasti športu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov: poslanci NR SR schválili nový zákon,
ktorý upravuje poskytovanie príspevku za zásluhy v oblasti športu ako finančné
ocenenie športovcov, ktorí získali medailové ocenenie. Účelom zákona je odmeniť
výnimočné výkony športovcov, ktorí sa zaslúžili mimoriadnymi športovými úspechmi
na významných medzinárodných športových podujatiach o propagáciu a dobré meno
Slovenskej republiky v zahraničí.

 Zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských
spoločností: zákon upravuje podiel štátu na financovaní činnosti registrovaných cirkví
a náboženských spoločností. Taktiež nahrádza doterajší právny režim vychádzajúci zo
zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských
spoločností štátom v znení neskorších predpisov. Zákon vychádza z doteraz
uplatňovaného modelu, avšak predpokladá zohľadňovanie zmien v počte veriacich
jednotlivých cirkví podľa sčítaní obyvateľov a kladie dôraz na samostatné a nezávislé
hospodárenie cirkví podľa vlastných rozpočtov.
 Zákon č. 304/2019 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 mení a dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: cieľom
zákona je zvýšiť konkurencieschopnosť systému podpory audiovizuálneho priemyslu
na Slovensku a posilniť ekonomický nástroj stimulácie súkromných investícií do tohto
sektora so zásadným vplyvom na jeho rozvoj.
 Zákon č. 314/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade
za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších prepisov: cieľom zákona je oslobodiť
od povinnosti platiť koncesionárske poplatky všetky fyzické osoby, ktoré podľa tohto
zákona v súčasnosti platia koncesionárske poplatky v polovičnej sadzbe, t. j. 2,32 eura
mesačne. Jedná sa najmä o špecificky definovanú časť poberateľov dôchodkových
dávok.
 Zákon č. 464/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov: zákon ma rozšíriť okruh účelov, na ktoré poskytuje
Ministerstvo kultúry SR dotáciu zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok,
o účely podpora miestnej a regionálnej kultúry a obnova knižníc a knižničného fondu.
 Ústavný zákon č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej
republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov: predmetným zákonom
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ktorým došlo k tzv. zastropovaniu veku odchodu do dôchodku. Ústava garantuje, že vek
potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie
presiahnuť 64 rokov. Žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku
potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe o šesť
mesiacov, ak vychovala jedno dieťa; dvanásť mesiacov, ak vychovala dve deti;
osemnásť mesiacov, ak vychovala tri a viac detí.
 Zákon č. 226/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na
dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
zákon zavádza jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa, na čiastočnú úhradu školských
potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Suma
prídavku na dieťa sa zvýši o 100 eur za ten kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené
dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.
 Zákon č. 312/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z.
o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov: cieľom zákona bolo zaviesť dvojakú výšku rodičovského
príspevku. Oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, a ktorej sa pred
vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa
materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte prináleží rodičovský
príspevok v sume 370 eur mesačne. Osobám, ktoré nemali nárok na materské prináleží
rodičovský príspevok v sume 270 eur mesačne.
 Zákon č. 319/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: zákon
zaviedol príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Zamestnávateľ môže poskytnúť
zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej
24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 %
oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na
všetky deti zamestnanca.
 Zákon č. 375/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z.
o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov: zákonom sa upravilo
stanovenie minimálnej mzdy. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia
zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy, suma mesačnej
minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 60 % priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.
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Zákon č. 382/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov: cieľom zákona bolo zaviesť zmenu spôsobu
výpočtu základného minimálneho dôchodku. Inštitút minimálneho dôchodku
zabezpečuje poistencovi, ktorý aspoň počas 30 rokov svojho pracovného života
vykonával zárobkovú činnosť a odvádzal poistné na dôchodkové poistenie
v kvalifikovanej výške, dôchodkový príjem na úrovni 33 % priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej
štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku.
Prezident/ka SR využil/a právo veta a NR SR vrátil celkovo 12 zákonov na opätovné
prerokovanie. NR SR opätovne schválila 10, neschválila 1 a 1 bol zaradený do programu
schôdze v nasledujúcom roku.
Stručný prehľad legislatívnej činnosti NR SR v VII. volebnom období v roku 2019:

Počet schválených
návrhov zákonov

predložených vládou SR

97

predložených poslancami NR
SR

66

predložených výbormi NR SR

2

spolu

165

Počet schválených ústavných zákonov

4

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní

11

Počet schválených zákonov vrátených prezidentom SR

10

1.3.2 Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory
Počas VII. volebného obdobia v roku 2019 Národná rada SR vyslovila súhlas
s 10 medzinárodnými zmluvami, dohodami a protokolmi. Z nich 6 má, v zmysle článku 7
odseku 5 Ústavy Slovenskej republiky, prednosť pred zákonmi. Spomedzi medzinárodných
zmlúv, s ktorými Národná rada vyslovila súhlas v roku 2019, bolo 9 multilaterálnych zmlúv
a 1 bilaterálna zmluva.
Väčšiu časť multilaterálnych zmlúv už tradične tvorili mnohostranné medzinárodné
zmluvy iniciované na pôde medzinárodných organizácií. V rámci členstva Slovenskej
republiky v Európskej Únii vyslovila Národná rada SR súhlas so 4 medzinárodnými zmluvami,
2 z nich boli tzv. zmiešané úniové zmluvy a to: Dohoda o strategickom partnerstve medzi
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane (SPA),
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ktorej zámerom je prehĺbenie politickej a odvetvovej spolupráce a stanovenie právneho základu
pre budúce rozširovanie spolupráce medzi zmluvnými stranami a Dohoda o komplexnom
a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú
energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej, ktorá
položila dlhodobý základ pre ďalšie rozvíjanie vzájomných vzťahov a ktorej cieľom je
priblíženie arménskych právnych predpisov k acquis EÚ. V oblasti vzdelávania vyslovila NR
SR súhlas s Dohovorom o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu, čím sa SR stala členom
organizácie, ktorá svojou činnosťou prispieva v oblasti vyššieho vzdelávania a výskumu
k rozvoju kultúrneho a vedeckého dedičstva Európy. NR SR taktiež odsúhlasila návrh na
Čiastočné odvolanie a zmenu výhrady a doplnenie vyhlásenia Slovenskej republiky k Druhému
dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach.
Vo vzťahu k Rade Európy vyslovila NR SR súhlas s Protokolom č. 16 k Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd, rozširujúcim právomoc Európskeho súdu pre
ľudské práva podávať poradné stanoviská členským štátom, ktoré k tomuto protokolu pristúpia.
NR SR tiež vyslovila súhlas s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o počítačovej kriminalite
týkajúceho sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných
prostredníctvom počítačových systémov a odvolaním výhrady a zmenou vyhlásení k Dohovoru
o počítačovej kriminalite, ktorého účelom je doplniť ustanovenia Dohovoru o trestnoprávny
postih činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov.
Schválený bol aj Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor Rady Európy o ochrane
jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, ktorým sa pre strany stanovia
minimálne požiadavky na ochranu osobných údajov.
Významné bolo vyslovenie súhlasu s Protokolom k Severoatlantickej zmluve
o pristúpení Severomacedónskej republiky, ktorého cieľom bolo finalizovať potrebné
vnútroštátne legislatívne kroky spojené s prijatím Severomacedónskej republiky do NATO. NR
SR taktiež schválila Dodatky k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu,
týkajúce sa definície vojnových zločinov vo vzťahu k použitiu konkrétnych zbraní
v medzinárodných ozbrojených konfliktoch, ako aj v ozbrojených konfliktoch, ktoré nemajú
medzinárodný charakter.
Jedinou bilaterálnou zmluvou, s ktorou NR SR vyslovila súhlas v roku 2019 bola
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného
dokumentárneho diela.
1.3.3 Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.3.3.1 Správy, informácie a iné materiály

V roku 2019 NR SR prerokovala 42 správ a iných materiálov. Národná rada SR prijala
tiež uznesenie k aktuálnemu vývoju vo vzťahoch členských štátov Európskej únie Maďarska
a Poľskej republiky s inštitúciami Európskej únie, ďalej uznesenie k procesu ratifikácie
Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti
nemu Slovenskou republikou, uznesenie o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci
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prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete a tiež uznesenie
k procesu pristúpenia Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na
ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).
1.3.3.2 Hodina otázok

Počas VII. volebného obdobia v roku 2019 bola hodina otázok zaradená do programu
schôdze 13-krát, poslanci celkom položili 831 otázok, z toho predsedovi vlády Slovenskej
republiky 330 otázok a zodpovedaných otázok bolo 158. Z obsahového hľadiska boli otázky
zamerané na aktuálne spoločenské dianie, otázky súvisiace s Brexitom, s vyrovnaným
rozpočtom, na efektívnosť použitia verejných financií, zavedenie záväzných limitov výdavkov,
poplatky za rozvoj, čerpanie eurofondov, na podporu najmenej rozvinutých okresov, na
stratégiu digitálnej transformácie, bezplatnej WIFI, inteligentné mestá a obce, v doprave na
výstavbu diaľnic najmä na prípravu výstavby, začiatok výstavby D3, rýchlostných ciest R3, R8,
modernizáciu a rekonštrukcie ciest 1. triedy, vlakové spojenia, v školstve na prechod k
inkluzívnemu vzdelávaniu, predškolské vzdelávanie, asistentov učiteľov, testovanie žiakov,
dotácie na vedu a výskum, v zdravotníctve na stratifikáciu nemocníc, zverejnenie ozdravných
plánov oddlžených nemocníc, prieskum o imunologickom stave, prevenciu v medicíne,
očkovanie detí, prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti v domovoch ošetrovateľskej
služby, nedostatok personálu, a iné. V sociálnej oblasti na vývoj nezamestnanosti, financovanie
neverejných sociálnych zariadení, poradenský systém pre ZŤP na úradoch práce, v kultúre na
obnovu pamiatok a dotácie v kultúre, v pôdohospodárstve a životnom prostredí na kvalitu a
bezpečnosť potravín, ťažbu dreva, ochranu lesov a chránených území, ochranu vôd a vodných
nádrží, na stav verejných vodovodov a kanalizácií, riešenie environmentálnych záťaží, v oblasti
vnútra a obrany na dodržiavanie zákonnosti, zvyšovanie bezpečnosti, na problematiku práce
Policajného zboru SR na rôznych úrovniach a generálnej prokuratúry, znižovanie korupcie,
byrokracie, modernizáciu armády, na otázky zahraničnej politiky, migrácie, konfliktov a napätí,
spolupráce a vývoja vo svete a EÚ a iné.
Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR – VII. volebné obdobie v roku
2019
Počet poslancov
v poslaneckom
klube

Počet položených
otázok

Klub poslancov NR SR za SMER–SD

48

249

Klub poslancov NR SR za SaS

11

332

Klub poslancov NR SR za OĽANO

10

152

Klub poslancov

27

Klub poslancov NR SR za SNS

16

4

Klub poslancov NR SR za ĽS Naše
Slovensko

10

1

Klub poslancov NR SR za SME RODINA

9

-

Klub poslancov NR SR za MOST–HÍD

10

4

Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých
klubov

36

89

Spolu

150

831

Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR v roku 2019
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Prehľad o počte položených a zodpovedaných otázok predsedovi vlády, členom vlády,
generálnemu prokurátorovi a predsedovi NKÚ SR za rok 2019
Hodina otázok
Predseda vlády a členovia vlády SR, GP SR,
predseda NKÚ SR

Počet otázok
položených

zodpovedaných

P. Pellegrini, predseda vlády SR

330

42

R. Raši, podpredseda vlády SR pre investície
a informatizáciu

38

8

D. Saková, ministerka vnútra SR

65

18

G. Gál, minister spravodlivosti SR

20

7

L. Kamenický, minister financií SR (od 7.5.2019)

13

3

P. Kažimír, podpredseda vlády SR a minister financií SR (do
11.4.2019)

9

2

M. Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR

47

13

P. Žiga, minister hospodárstva SR

5

1

Á. Érsek, minister dopravy a výstavby SR

74

20

G. Matečná, podpr. vlády a ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

20

4

P. Gajdoš, minister obrany SR

32

6

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

32

6

29

L. Sólymos, podpredseda vlády SR a minister životného
prostredia SR

21

4

M. Lubyová, min. školstva, vedy, výskumu a športu SR

38

10

Ľ. Laššáková, ministerka kultúry SR

31

5

A. Kalavská, ministerka zdravotníctva SR (do 16.12.2019)

35

8

J. Čižnár, generálny prokurátor

19

-

K. Mitrík, predseda NKÚ SR

2

1

831

158

Počet otázok spolu
1.3.3.3 Interpelácie

Počas VII. volebného obdobia v roku 2019 bolo podaných 148 interpelácií, z toho
poslancami opozície 98 a poslancami, ktorí nie sú členmi klubu poslancov 39. Z vecného
hľadiska boli interpelácie zamerané na rôzne oblasti spoločenského a verejného života, v oblasti
dopravy na dostavbu diaľnic, rýchlostných ciest, rekonštrukcie a opravy ciest, stav mostov
v správe SSC, vysporiadanie pozemkov pod diaľnicami, rýchlostnými cestami a cestami
1. triedy a iné. V oblasti financií a hospodárstva na dohľad nad finančným trhom a dodržiavanie
finančnej disciplíny, problematiku registračných pokladníc, na podporu malých a stredných
podnikateľov, vyrovnávanie regionálnych rozdielov, v oblasti pôdohospodárstva na kvalitu
potravín a zvyšovanie cien, na reštitučné konania SPF, ochranu pôdneho fondu a projekty
pozemkových úprav, v oblasti životného prostredia na podporu projektov čistenia odpadových
vôd, na ochranu lesného pôdneho fondu, na nakladanie a recykláciu komunálneho odpadu,
v oblasti školstva na rozvoj výchovy a vzdelávania, podporu inkluzívneho vzdelávania,
asistentov učiteľov, bezúhonnosť pedagogických zamestnancov, odmeňovanie pracovníkov
v školstve, konkurencieschopnosť slovenských univerzít, poplatky medzinárodným
inštitúciám, prepojenie výskumných inštitúcií s priemyslom, a iné. V oblasti zdravotníctva na
kvalitu a úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych zariadení,
poskytovanie zdravotníckych pomôcok, v sociálnej oblasti na podporu mladých rodín,
starostlivosť o nezaopatrené deti, problematiku poskytovania teplých obedov, v oblasti kultúry
na obnovu kultúrnych a historických pamiatok, dotácie v oblasti kultúry, na zmeny autorského
práva na digitálnom trhu, v oblasti vnútra, obrany a zahraničia na problematiku voľby zo
zahraničia, postupy cudzineckej polície, strategickú komunikáciu voči dezinformáciám
a nenávistné prejavy na sociálnych sieťach, prípravu dohody o obrannej spolupráci s USA,
problematiku zahraničných vzťahov, skvalitnenie ekonomickej diplomacie ďalšie.
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Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR – VII. volebné obdobie v roku
2019
Počet poslancov
v poslaneckom
klube

Počet podaných
interpelácií

Klub poslancov NR SR za SMER–SD

48

7

Klub poslancov NR SR za SaS

11

59

Klub poslancov NR SR za OĽANO

10

19

Klub poslancov NR SR za SNS

16

3

Klub poslancov NR SR za ĽS Naše
Slovensko

10

16

Klub poslancov NR SR za SME RODINA

9

4

Klub poslancov NR SR za MOST– HÍD

10

1

Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých
klubov

36

39

Spolu

150

148

Klub poslancov

Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR v roku 2019
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Prehľad o počte podaných interpelácií predsedovi vlády, členom vlády a predsedom
iných ústredných orgánov SR za rok 2019
Interpelácie
Predseda vlády a členovia vlády SR,
predsedovia iných ústredných orgánov SR

Počet
podaných
interpelácií

P. Pellegrini, predseda vlády SR

8

R. Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

1

D. Saková, ministerka vnútra SR

18

G. Gál, minister spravodlivosti SR

7

L. Kamenický, minister financií SR (od 7.5.2019)

3

P. Kažimír, podpredseda vlády SR a minister financií SR (do 11.4.2019)

3

M. Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

9

P. Žiga, minister hospodárstva SR

3

Á. Érsek, minister dopravy a výstavby SR

23

G. Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

6

P. Gajdoš, minister obrany SR

7

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

5

L. Sólymos, podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR

13

M. Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR

23

32

Ľ. Laššáková, ministerka kultúry SR

10

A. Kalavská, ministerka zdravotníctva SR (do 16.12.2019)

7

Iné ústredné orgány

2

Spolu

148

1.3.4 Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky

NR SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, zo
zákona o rokovacom poriadku NR SR a z ďalších zákonov v roku 2019 zvolila:


Zuzanu Šabovú za členku Rady pre štátnu službu,



Igora Galla, Jozefa Chudíka, Jarmilu Mikušovú za členov Rady Rozhlasu televízie
Slovenska,



Jozefa Tuhovčáka, Petra Mestického, Árpáda Korpása, Ladislava Mikuša za členov
Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,



Richarda Pavloviča za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa,



Györgya Battu za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,



na návrh Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jána Ilavského a na
návrh vlády SR Michala Sýkoru a Olivera Šiatkovského do funkcie členov Rady
Slovenského pozemkového fondu;
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Romana Konečného za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu,



Juraja Váňu za člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,



Viliama Pohančeníka za člena Súdnej rady Slovenskej republiky,



Eduarda Hagaru ako zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky a Daniela Širhala
ako zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej
rady Sociálnej poisťovne,



navrhla prezidentovi SR kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR: Ivan Fiačan, Peter
Molnár, Rastislav Kaššák, Ľuboš Szigeti, Daniela Švecová, Michal Truban, Pavol Malich,
Miloš Maďar, Martin Vernarský, Marek Tomašovič, Pavol Boroň, Patrik Palša,



navrhla prezidentke SR kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR: Radoslav Procházka,
Edita Pfundtner, Ladislav Duditš, Libor Duľa, Peter Melicher, Peter Straka,



navrhla prezidentke SR Sylviu Beňovú a Františka Pecha za kandidátov na člena
Regulačnej rady.

1.4 Pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti vnútornej a
zahraničnej politiky
1.4.1 Vyslanie vojsk
NR SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky schválila
v roku 2019 vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej
predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej
republiky a Poľskej republiky.
Ďalej NR SR vyslovila súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl
Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo
vojenských štruktúrach NATO a EÚ.

34

2. Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej republiky

V kalendárnom roku 2019 bolo prostredníctvom Odboru zahraničných vzťahov
a protokolu Kancelárie NR SR (OZVP) zabezpečovaných viac ako 170 individuálnych
protokolárnych a zahraničnopolitických aktivít pre vedenie a poslancov NR SR
(nepočítajúc zahraničné pracovné cesty zamestnancov Kancelárie NR SR). Z uvedeného
sumárneho počtu bolo 72 zahraničných služobných ciest, 68 prijatí a 38 ďalších protokolárnych
či medzinárodnopolitických podujatí:


na úrovni predsedu NR SR sa v sledovanom období uskutočnilo 17 zahraničných
pracovných ciest a 22 prijatí;



na úrovni podpredsedov NR SR sa realizovali 1 zahraničná pracovná cesta a 2 prijatia;



výbory NR SR a ich predstavitelia vykonali 31 zahraničných pracovných ciest a 38 prijatí;



delegácie NR SR v medzinárodných organizáciách uskutočnili 16 zahraničných
pracovných ciest a 3 prijatia;



na úrovni skupín priateľstva NR SR sa realizovalo 7 zahraničných pracovných ciest
a 3 prijatia;



OZVP sa organizačne podieľalo na zabezpečení ďalších významných podujatí
protokolárneho, resp. medziparlamentného charakteru.
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2.1 Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady
Slovenskej republiky
2.1.1 Zahraničné pracovné cesty
Z celkového počtu 17 zahraničných pracovných ciest na úrovni predsedu NR SR boli
2 oficiálne návštevy (v Bieloruskej republike, v republike Kazachstan) a 15 pracovných
návštev (5-krát navštívil Českú republiku, 2-krát Rakúsko, 3-krát Ruskú Federáciu, 2-krát
Maďarskú republiku, Srbskú republiku, Štrasburg, Vatikán). Na úrovni podpredsedov NR
SR sa v roku 2019 realizovala 1 zahraničná pracovná cesta (vo Vatikáne).
2.1.1.1 Aktivity na úrovni predsedu Národnej rady Slovenskej republiky



Dňa 6. februára 2019 zrealizoval zahraničnú pracovnú cestu predseda NR SR Andrej
Danko v Českej republike.



Dňa 13. februára 2019 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko pracovnú návštevu
v Ruskej federácii.



Dňa 21. marca 2019 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko pracovnú návštevu
v Ríme a Vatikáne.



V dňoch 8. a 9. apríla 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil na Konferencii
predsedov parlamentov členských krajín EÚ vo Viedni.



V dňoch 8. a 9. mája 2019 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko pracovnú návštevu
Ruskej federácie pri príležitosti konania Osláv dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve.



Predseda NR SR Andrej Danko spolu s poslancom NR SR Róbertom Madejom v dňoch
2. až 4. júna 2019 uskutočnili oficiálnu pracovnú cestu v Bieloruskej republike.



V dňoch od 30. júna do 2. júla 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko a poslanci NR
SR Ľuboš Blaha, Ľubomír Petrák, Štefan Zelník, Dušan Galis, Peter Marček, Martina
Šimkovičová, Adriana Pčolinská, Dušan Muňko a Jaroslav Paška zúčastnili na
pracovnej ceste v Ruskej federácii pri príležitosti konania 2. medzinárodného fóra pre
rozvoj parlamentarizmu v Moskve spojeného s podnikateľskou misiou.



Pri príležitosti Stretnutia predsedov parlamentov S3 v meste Grafenegg sa predseda NR
SR Andrej Danko 31. augusta 2019 zúčastnil na pracovnej ceste v Rakúskej republike.



Predseda NR SR Andrej Danko a poslanci NR SR Magdaléna Kuciaňová, Eva
Smolíková, Tibor Jančula, Radovan Baláž, Peter Pamula, Peter Štarchoň, Jaroslav
Paška, Juraj Kolesár a Alena Bašistová sa zúčastnili dňa 16. septembra 2019
v Ledniciach na pracovnej návšteve predsedu NR SR v Českej republike pri príležitosti
stretnutia parlamentných skupín priateľstva NR SR a Poslaneckej snemovne Parlamentu
ČR.
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Dňa 22. septembra 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko spolu s podpredsedom NR
SR Martin Glváčom a poslancami NR SR Petrom Marčekom a Tiborom Glendom
zúčastnili na oficiálnej návšteve predsedu NR SR spojenej s účasťou na 4. zasadnutí
predsedov parlamentov euroázijských štátov v Kazachstane.



Predseda NR SR Andrej Danko sa dňa 12. októbra 2019 zúčastnil na pracovnej ceste
v Českej republike spojenej s účasťou na smútočnej ceremónii - pohreb Karla Gotta so
štátnymi poctami.



Dňa 24. októbra 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko a poslanec NR SR Ľuboš Blaha
zúčastnili na pracovnej návšteve v Štrasburgu pri príležitosti Európskej konferencie
predsedov parlamentov Rady Európy.



Dňa 28. októbra 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko a poslanci NR SR Róbert Madej
a Róbert Puci zúčastnili na pracovnej návšteve predsedu NR SR v Českej republike.



Predseda NR SR Andrej Danko sa dňa 29. októbra 2019 zúčastnil na pracovnej večeri
predsedu NR SR v Maďarsku.



Dňa 4. novembra 2019 predseda NR SR Andrej Danko uskutočnil zahraničnú pracovnú
cestu v Budapešti pri príležitosti 9. stretnutia predsedov parlamentov V4 a krajín
juhovýchodnej Európy.



V dňoch 17. a 18. novembra 2019 realizoval predseda NR SR Andrej Danko zahraničnú
pracovnú cestu do Českej republiky pri príležitosti stretnutia predsedov parlamentov
štátov Vyšehradskej štvorky.

2.1.1.2 Aktivity na úrovni podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky



Dňa 11. júna 2019 sa realizovala pracovná cesta podpredsedov NR SR Martina Glváča
a Andreja Hrnčiara do Vatikáne.

2.1.2 Návštevy zahraničných partnerov na pôde Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2019 privítali funkcionári NR SR 4 oficiálne návštevy predsedov
parlamentov (ČR, Poľská republika, Cyperská republika, Kórejská republika), prezidenta
republiky Tatarstan (Ruská federácia) a ministra zahraničných vecí Ruskej federácie.
2.1.2.1 Aktivity na úrovni predsedu Národnej rady Slovenskej republiky



Dňa 27. januára 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedu poľského Senátu
Stanisława Karczewského počas jeho oficiálnej návštevy v SR.



Dňa 6. februára 2019 sa konalo prijatie predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky
pána Jaroslava Kuberu predsedom NR SR Andrejom Dankom v priestoroch
Bratislavského hradu.
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V dňoch 13.až 15. mája 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedu parlamentu
Cyperskej republiky D. Syllourisa počas jeho oficiálnej návštevy SR.



Dňa 18. septembra 2019 sa konalo prijatie oficiálnej návštevy predsedu Národného
zhromaždenia Kórejskej republiky predsedom NR SR Andrejom Dankom.



Dňa 5. decembra 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko ministra zahraničných vecí
Ruskej Federácie Sergeja Lavrova.



Dňa 10. decembra 2019 prijal predseda Andrej Danko prezidenta republiky Tatarstan
(Ruská federácia) počas jeho oficiálnej návštevy Slovenskej republiky.

2.1.2.2 Aktivity na úrovni podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky



Dňa 15. novembra 2019 podpredseda NR SR Martin Klus prijal delegáciu z Číny.

2.1.3 Prijatia veľvyslancov a vedúcich misií akreditovaných v SR, vedúcich
zastupiteľských úradov SR a honorárnych konzulov SR v zahraničí
2.1.3.1 Aktivity na úrovni predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

V hodnotenom období sa na úrovni predsedu NR SR a podpredsedov NR SR
realizovalo 17 prijatí:


Dňa 10. januára 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Izreala Zvi Vapniho.



Dňa 30. januára 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Cyperskej republiky Michalisa Stavrinosa.
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Dňa 8. februára 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko delegáciu Svetového
židovského kongresu (WJC).



Dňa 11. marca 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko veľvyslanca Maďarskej
republiky Tibora Petőa.



Dňa 15. marca 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov amerických A. Sterlinga.



Dňa 3. apríla 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedu predstavenstva
spoločnosti Volkswagen Slovakia Dr. O. Grünberga.



Dňa 4. apríla 2019 sa uskutočnilo prijatie predsedu Skupiny priateľstva z Ruskej
federácie G. Timčenka predsedom NR SR Andrejom Dankom pri príležitosti
spoločných raňajok.



Dňa 22. mája 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky Christophe Léonziho



Dňa 24. mája 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko stretol s v mimoriadnym
a splnomocnením veľvyslancom Ruskej federácie A. L. Fedotovom.



Dňa 31. mája 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko delegáciu Spojených štátov
amerických.



Dňa 19. júna 2019 sa uskutočnilo rozlúčkové prijatie mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Izreala Zvi Vapniho u predsedu NR SR Andreja
Danka.



Dňa 26. júna 2019 sa stretol predseda NR SR Andrej Danko s mimoriadnym
a splnomocneným veľvyslancom Ruskej Federácie A. L. Fedotovom pri príležitosti
spoločných raňajok.



Dňa 27. júna 2019 sa uskutočnilo rozlúčkové prijatie mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca USA A. Sterlinga u predsedu NR SR Andreja
Danka.



Dňa 6. augusta 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky Lin a mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky Leščeňa Igora Alexandroviča.



Dňa 27. augusta 2019 sa stretol predseda NR SR Andrej Danko s veľvyslancom
Ruskej Federácie A. L. Fedotovom pri príležitosti spoločného obeda.



Dňa 28. októbra 2019 prijal predseda NR SR Andrej Danko veľvyslankyňu USA
Bridget Brink.
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2.1.3.2 Aktivity na úrovni podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky



Dňa 26. júna 2019 prijala podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová
veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andyho Johna
Gartha.

2.1.4 Ostatné významné protokolárne a zahraničnopolitické podujatia


Dňa 8. januára 2019 sa v sídle Slovenskej filharmónie uskutočnil slávnostný ceremoniál
udeľovania štátnych vyznamenaní za účasti prezidenta SR, predsedu NR SR a predsedu
vlády SR.



Dňa 14. februára 2019 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko pracovný obed so
zástupcami slovenských podnikateľov a zamestnávateľov.



V dňoch 24.až 25. marca 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil Stretnutia
predsedov parlamentov krajín V4+Benelux v Piešťanoch.



Dňa 28. marca 2019 predseda Andrej Danko uskutočnil stretnutie s členmi Klubu 500
a pracovné stretnutie Matador Group.



Dňa 4. apríla 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko a poslanci NR SR zúčastnili na
pietnej spomienke spojenej s kladením vencov pri príležitosti 74. výročia oslobodenia
hlavného mesta Bratislavy.



Dňa 1. mája 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil Slávnostného obedu pri
príležitosti vstupu SR do EÚ (15 rokov).



Dňa 4. mája 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil na národnej spomienke
pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
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Dňa 7. mája 2019 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko obed s A. Kuzminovou.



Dňa 16. mája 2019 predseda NR SR Andrej Danko realizoval prijatie ruskej hokejovej
reprezentácie.



Dňa 22. mája 2019 usporiadal predseda NR SR Andrej Danko pracovné raňajky so
zástupcami šachového zväzu.



Dňa 23. mája 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil na neformálnom
ekonomickom fóre.



Dňa 18. júna 2019 bol predseda NR SR Andrej Danko prijatý u prezidentky SR Zuzany
Čaputovej.



Dňa 27. júna 2019 sa uskutočnil podpis spoločnej deklarácie 3 najvyšších ústavných
činiteľov SR .



Dňa 5. júla 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil osláv 1155. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska v Nitre a na Devíne.



Dňa 28. augusta 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil národných osláv pri
príležitosti Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.



Dňa 11. septembra 2019 predseda NR SR Andrej Danko otvoril fotografickú výstavu
pod názvom „Holokaust. Vyhladzovanie, oslobodenie, záchrana“.



Dňa 4. októbra 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil osláv 75. výročia
Karpatsko-duklianskej operácie vo Svidníku.
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Dňa 14. novembra 2019 predseda NR SR Andrej Danko otvoril výstavu na
Bratislavskom hrade pod názvom „N89 - Cesta k slobode“.



Dňa 17. novembra 2019 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil kladenia vencov
pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.



Dňa 27. novembra 2019 predseda NR SR Andrej Danko organizoval
v reprezentatívnych priestoroch na Župnom námestí konferenciu "Svedectvo - cesta SR
k samostatnej štátnosti".



Dňa 9. decembra 2019 sa na základe spolupráce Kancelárie NR SR, Slovenského
šachového zväzu a občianskeho združenia Prvá šachová konal 3. vianočný šachový
turnaj predsedu NR SR Andreja Danka.



Dňa 11. decembra 2019 realizoval predseda NR SR Andrej Danko pracovnú večeru
s prezidentom WFP Petrom Kasalovským.
Dňa 18.
decembra 2019
uskutočnil predseda NR SR
Andrej Danko pracovnú večeru
s predsedom maďarského Národného zhromaždenia Lászlóm
Kövérom.

2.2 Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej republiky
2.2.1 Aktivity na pôde NR SR


Dňa 8. februára 2019 sa uskutočnilo prijatie mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Moldavskej republiky predsedom Výboru NR SR pre európske
záležitosti Ľ. Blahom.



Dňa 13. februára 2019 poslanci NR SR K. Cséfalvayová, J. Kiššová a M. Klus prijali
na pôde NR SR mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Austrálie.



Dňa 15. februára 2019 poslanec NR SR J. Rajtár prijal mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Kórejskej republiky.
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Dňa 21. februára 2019 prijal predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet
Ľ. Kamenický mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska.



Dňa 5. marca 2019 sa konalo prijatie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Kórejskej republiky predsedníčkou Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
J. Kiššovou.



Dňa 14. marca 2019 poslanci NR SR Martin Klus, Eduard Heger, Vladimír Sloboda
a Stanislav Drobný prijali delegáciu indonézskeho parlamentu.



Dňa 2. apríla 2019 poslanci NR SR K. Cséfalvayová, J. Kiššová, Ľ. Blaha
a A. Bašistová prijali mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Moldavskej
republiky Victora Osipova.



Dňa 3. apríla 2019 členovia Zahraničného výboru NR SR Ľ. Blaha a P. Osuský
prijali delegáciu združenia Danish European Movement.



Dňa 3. apríla 2019 predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľ. Blaha prijal
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Egypta Bassema Khalila.



Dňa 11. apríla 2019 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľ. Blaha
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánska Enkeledu Merkuri.



Dňa 16. apríla 2019 poslanci NR SR A. Hrnko, P. Náhlik a M. Laurenčík prijali
ministra obrany Chorvátskej republiky Damira Krstičevića.



Dňa 13. mája 2019 sa uskutočnilo prijatie mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Egypta Bassema Khalila predsedníčkou Zahraničného výboru NR SR
K. Cséfalvayovou.



Dňa 18. apríla 2019 prijala predsedníčka Zahraničného výboru NR SR
K. Cséfalvayová mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Albánska Enkeledu
Merkuri.



Dňa 24. apríla 2019 prijala predsedníčka Zahraničného výboru NR SR
K. Cséfalvayová riaditeľa Direktoriátu OECD pre rozvojovú spoluprácu Jorge
Moreiru da Silva.



Dňa 16. mája 2019 predsedníčka Zahraničného výboru NR SR K. Cséfalvayová
prijala chargé d'affaires z Číny Wang Ji.
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Dňa 16. mája 2019 sa členovia Zahraničného výboru NR SR stretli so zástupcom
Globsec-u D. Milom, riaditeľom SITCEN z Úradu vlády SR P. Balážom
a R. Kusendom z MZVaEZ SR.



Dňa 23. mája 2019 sa uskutočnilo prijatie chargé d´affaires ČĽR predsedníčkou
Zahraničného výboru NR SR K. Cséfalvayovou.



Dňa 23. mája 2019 sa uskutočnilo prijatie riaditeľa pre strednú Európu z US State
Department Daniela Lawtona predsedníčkou Zahraničného výboru NR SR
K. Cséfalvayovou.



Dňa 24. mája 2019 sa uskutočnilo prijatie mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Kórejskej republiky Byung Hwa Chung u predsedníčky Zahraničného
výboru NR SR K. Cséfalvayovej.



Dňa 30. mája 2019 sa uskutočnilo prijatie mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca ČĽR predsedom Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľ. Blahom.



Dňa 30. mája 2019 sa uskutočnilo prijatie námestníčky Generálneho tajomníka OSN
Mirjany S. Egger predsedníčkou Zahraničného výboru NR SR K. Cséfalvayovou.



Dňa 31. mája 2019 prijali poslankyne NR SR K. Cséfalvayová a J. Kiššová skupinu
kórejských poslancov.



Dňa 3. júna 2019 poslanci NR SR A. Hrnko, Ľ. Petrák, P. Marček uskutočnili
prijatie kazašskej delegácie poslancov, ktorí sa zúčastnili PZ NATO, Yersultan
Bekturganov a Nurzhan Nursipatov.



Dňa 7. júna 2019 bola prijatá predsedníčka zahraničného výboru gruzínskeho
parlamentu u podpredsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti NR SR Martina
Klusa.



Dňa 17. júna 2019 prebehlo prijatie a splnomocneného veľvyslanca Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrewa Gartha predsedníčkou
Zahraničného výboru NR SR K. Cséfalvayovou.



Dňa 18. júna 2019 sa uskutočnilo prijatie mimoriadnej a splnomocnenej
veľvyslankyne SR v Helénskej republiky Ivety Hricovej predsedníčkou
Zahraničného výboru NR SR K. Cséfalvayovou.



Dňa 3. septembra 2019 členovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie a Výboru NR SR pre sociálne prijali stálu komisiu Senátu Parlamentu
ČR pre rozvoj vidieka.
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Dňa 16. septembra 2019 členovia Zahraničného výboru NR SR prijali účastníkov
študijnej návštevy zástupcov Südosteuropa-Gesellschaft.



Dňa 17. septembra 2019 poslanec NR SR Anton Hrnko prijal gen. André Lanatu na
pozvanie NGŠ SR.



Dňa 18. septembra 2019 sa uskutočnilo prijatie mimoriadnej a splnomocnenej
veľvyslankyne Albánska Enkeledy Merkuri predsedníčkou Zahraničného výboru
NR SR K. Cséfalvayovou.



Dňa 19. septembra 2019 Výbor NR SR pre európske záležitosti prijal mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Fínskej republiky.



Dňa 10. októbra 2019 poslankyne NR SR A. Verešová a S. Gáborčáková prijali
podpredsedníčku maďarského parlamentu Hajnalku Juhász.



Dňa 23. októbra 2019 sa uskutočnilo prijatie mimoriadnej a splnomocnenej
veľvyslankyne Kuby predsedníčkou Zahraničného výboru
NR SR
K. Cséfalvayovou.



Dňa 23. októbra 2019 sa uskutočnilo prijatie parlamentného štátneho tajomníka
Ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu Japonska Shuji Miyamoto
poslancom NR SR T. Bastrnákom.



Dňa 28. októbra 2019 sa uskutočnilo prijatie mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Singapuru predsedom Výboru NR SR pre európske záležitosti
Ľ. Blahom a predsedníčkou Zahraničného výboru NR SR K. Cséfalvayovou.



V dňoch 28. a 29. októbra 2019 poslanci NR SR M. Klus, Ľ. Blaha, D. Čaplovič,
D. Jarjabek, Ľ Petrák. R. Madej, E. Heger a vedúci Kancelárie NR SR Daniel
Guspan prijali študijnú návštevu delegácie z parlamentu Čiernej Hory.
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Dňa 8. novembra 2019 predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľ. Blaha
prijal španielskeho veľvyslanca D. Luisa Belzuz de los Río.



Dňa 5. novembra 2019 sa uskutočnilo prijatie chargé d´affaires Chorvátskej
republiky poslankyňou NR SR I. Sárközy.



Dňa 16. decembra 2019 člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Eduard Heger
prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Cyperskej republiky.

2.2.2 Aktivity v zahraničí
2.2.2.1 Bilaterálna spolupráca



V dňoch 26. až 28. februára 2019 realizovali poslanci NR SR Ľ. Blaha,
L. Kamenický, M. Klus pracovnú návštevu Výboru NR SR pre európske záležitosti
v Srbsku a Albánsku.



V dňoch 26. až 28. februára 2019 realizovali poslanci NR SR A. Hrnko,
K. Cséfalvayová pracovnú návštevu výboru pre obranu gruzínskeho parlamentu.



V dňoch 10. až 13. marca 2019 poslanci NR SR Ľ. Blaha, M. Klus, E. Heger,
S. Petrík, I. Sárkozy a D. Tittel realizovali pracovnú návštevu delegácie NR SR
v parlamente Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.



V dňoch 17. až 20. marca 2019 sa konala pracovná cesta predsedu Výboru NR SR
pre európske záležitosti Ľ. Blahu do Moskvy.



V dňoch 28. marca až 1. apríla 2019 sa člen Zahraničného výboru poslanec NR SR
Peter Osuský zúčastnil pozorovania prezidentských volieb v hlavnom meste
Ukrajiny Kyjeve.



V dňoch 10. a 11. júna 2019 Zahraničný výbor NR SR realizoval návštevu v zmysle
pozvania parlamentu Lotyšska.



V dňoch 18. až 22. júla 2019 sa poslanci NR SR P. Osuský a M. Kéry zúčastnili
pozorovania parlamentných volieb na Ukrajine.



Dňa 19. až 25. augusta 2019 poslanci NR SR Ľ. Blaha, M. Kondrót, Ľ. Petrák
a D. Jarjabek realizovali študijnú návštevu v Čínskej ľudovodemokratickej
republike.
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V dňoch 6. až 10. júna 2019 sa predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti
Ľ. Blaha zúčastnil pozorovania prezidentských volieb v Nur-Sultane v Kazašskej
republike.



V dňoch 13. a 14. novembra 2019 členovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie P. Antal, M. Krajkovič, J. Kvorka a V. Matejička zrealizovali
zahraničnú pracovnú cestu do Prahy.

2.2.2.2 Multilaterálna spolupráca



V dňoch 20. a 21. januára 2019 sa poslankyňa NR SR Irén Sárközy zúčastnila na
Konferencii parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských
štátov EÚ (COSAC) na úrovni predsedov výborov v Bukurešti.



V dňoch 24. a 25. februára 2019 sa konalo 3. zasadnutie Spoločnej parlamentnej
kontrolnej skupiny Europolu v Bukurešti, ktorého sa zúčastnil poslanec NR SR
Ľ. Goga.



V dňoch 19. a 20. marca 2019 uskutočnil poslanec NR SR M. Krajkovič zahraničnú
pracovnú cestu na Medziparlamentnú konferenciu o spoločnej poľnohospodárskej
a kohéznej politike, ktorá sa konala v Bukurešti.
V dňoch 22. až 26. marca 2019 sa predsedníčka Zahraničného výboru NR SR
Katarína Cséfalvayová zúčastnila na Konferencii AIPAC, Medzinárodné
bezpečnostné fórum vo Washingtone.





V dňoch 15. a 16. apríla 2019 sa členovia Zahraničného výboru NR SR
K. Cséfalvayová a Ľ. Blaha zúčastnili Konferencie pre mladých poslancov
z národných parlamentov členských krajín EÚ a krajín Západného Balkánu
v Podgorici.



V dňoch 23. až 25. júna 2019 sa poslanci NR SR Ľ. Goga a M. Klus zúčastnili
konferencie LXI. COSAC v Bukurešti.



V dňoch 21. a 22. júla 2019 sa poslankyňa NR SR I. Sárközy zúčastnila konferencie
COSAC na úrovni predsedov výborov pre európske záležitosti v Helsinkách.



V dňoch od 4. až 6. septembra 2019 sa poslanci NR SR M. Kéry a P. Osuský
zúčastnili Medziparlamentnej konferencie o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike v Helsinkách.



V dňoch 23. a 24. septembra 2019 sa poslanec NR SR Ľ. Goga zúčastnil zasadnutie
Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu v Bruseli.
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V dňoch 6. až 7. októbra 2019 sa poslanci NR SR P. Antal, J. Kvorka zúčastnili
Konferencie výborov pre životné prostredie v Helsinkách.



V dňoch 11. až 14. novembra 2019 sa predsedníčka Zahraničného výboru NR SR
K. Cséfalvayová zúčastnila na podujatí Annual Czech and Slovak Freedom Lecture
vo Washingtone.



V dňoch 22. a 23. novembra 2019 sa poslanec NR SR K. Galek zúčastnil
medziparlamentného stretnutia o obnoviteľných zdrojoch energie v Helsinkách.



V dňoch od 1. až 3. decembra 2019 sa poslanci NR SR Ľ. Blaha, K. Farkašovský
a Ľ. Goga zúčastnili stretnutia LXII. COSAC v Helsinkách.



Dňa 4. decembra 2019 sa poslanec NR SR Ľudovít Goga zúčastnil na stretnutí
zahraničných výborov parlamentov krajín EÚ a Európskeho parlamentu v Bruseli.

2.3 Zahraničnopolitické aktivity stálych delegácií Národnej rady Slovenskej
republiky
2.3.1 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy


V dňoch 21. až 25. januára 2019 sa poslanci NR SR Ľ. Blaha, R. Baláž a P. Goga
zúčastnili 1. časti riadneho zasadnutia PZ RE v Štrasburgu.



V dňoch 7. až 11. apríla 2019 sa poslanec NR SR M. Poliačik zúčastnili 2. časti
riadneho zasadnutia PZ RE v Štrasburgu



V dňoch 29. septembra až 4.októbra 2019 sa poslanci NR SR Ľ. Blaha, R. Baláž,
M. Poliačik a J. Marosz zúčastnili 4. časti riadneho zasadnutia PZ RE v Štrasburgu.

2.3.2 Parlamentné zhromaždenie NATO


V dňoch 18. až 20. februára 2019 sa poslanci NR SR A. Hrnko a E. Heger zúčastnili
v Bruseli na spoločnom zasadnutí výborov PZ NATO.



v dňoch 29. a 30. marca 2019 sa poslanec NR SR Martin Klus zúčastnil v Záhrebe
na zasadnutí Stáleho výboru PZ NATO.



V dňoch 25. a 26. apríla 2019 sa poslanci NR SR E. Heger a M. Fedor zúčastnil
v rámci PZ NATO 100. Rose-Roth seminára v Bruseli.



V Bratislave sa v dňoch 31. mája až 3. júna 2019 konalo tzv. Jarné zasadnutie PZ
NATO.
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V dňoch 11. až 14. októbra 2019 sa poslanci NR SR M. Fedor, K. Farkašovský,
M. Klus zúčastnili výročného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO
v Londýne.



V dňoch 17. až 21. novembra 2019 sa poslanec NR SR Martin Fedor zúčastnil na
zasadnutí Osobitnej skupiny pre Stredomorie a Blízky východ spojeného so
zasadnutím podvýboru Výboru pre obranu a bezpečnosť v rámci PZ NATO.

2.3.3 Parlamentné zhromaždenie OBSE


V dňoch 21. a 22. februára 2019 sa poslanci NR SR P. Osuský, I. Sárközy zúčastnili
Zimného zasadnutia PZ OBSE vo Viedni



Dňa 18. marca 2019 sa uskutočnilo prijatie volebnej pozorovateľskej misie OBSE
poslancom NR SR Petrom Osuským ako členom Zahraničného výboru NR SR.



V dňoch 3. až 6. mája 2019 sa člen Zahraničného výboru NR SR Peter Osuský
zúčastnil seminára OBSE Hospodárstvo – zdroj konfliktov alebo nástroj na
predchádzanie konfliktov a rehabilitáciu konfliktov – poučenia z európskych dejín
v Leinsweiler v Nemecku.



Dňa 11. júna 2019 sa poslanec NR SR A. Hrnko zúčastnil prijatia delegácie z misie
OBSE v Srbskej republike.



V dňoch 4. až 8. júla 2019 sa člen Zahraničného výboru NR SR Peter Osuský
zúčastnil Výročného zasadnutia PZ OBSE v Luxemburgu.



Dňa 4. decembra 2019 sa poslanec NR SR P. Osuský zúčastnil recepcie pre byro PZ
OBSE, ktoré sa konalo v Bratislave.

2.3.4 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj


V dňoch 20. až 22. mája 2019 sa poslankyňa NR SR Veronika Remišová zúčastnila
na OECD fóre v Paríži.

2.3.5 Stredoeurópska iniciatíva a jej parlamentná dimenzia


V dňoch 27. a 28. mája 2019 sa poslankyňa NR SR I. Sárközy zúčastnila zasadnutia
parlamentného výboru v rámci parlamentnej dimenzie Stredoeurópskej iniciatívy
v Terste.



V dňoch 7. a 8. novembra 2019 sa poslankyňa NR SR I. Sárközy zúčastnila
zasadnutia Parlamentného zhromaždenia v rámci parlamentnej dimenzie
Stredoeurópskej iniciatívy v Ríme.
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2.3.6 Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie


Dňa 3. až 6. júla 2019 sa poslanec NR SR E. Jakab zúčastnil stretnutia
Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredomorie v Miláne.

2.3.7 Parlamentné zhromaždenie Čiernomorskej hospodárskej spolupráce


V dňoch 19. až 22. júna 2019 sa člen Zahraničného výboru NR SR P. Marček
zúčastnil plenárneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Čiernomorskej
hospodárskej spolupráce v Baku.



V dňoch 19. až 22. novembra 2019 sa poslanec NR SR P. Marček zúčastnil
plenárneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Čiernomorskej hospodárskej
spolupráce v Sofii.

2.3.8 Medziparlamentná únia


Dňa 13. októbra 2019 pri príležitosti 141. zasadnutia MPÚ uskutočnil predseda NR
SR spolu s poslancom NR SR Jaroslavom Paškom zahraničnú pracovnú cestu do
Belehradu v Srbskej republike.

2.4 Skupiny priateľstva


Dňa 5. februára 2019 prijal poslanec NR SR Martin Fedor predstaviteľov skupiny
priateľstva zo Sejmu Poľskej republiky.



Dňa 5. februára 2019 poslanci NR SR A. Hrnko, K. Cséfalvayová a Ľ. Blaha prijali
predstaviteľov skupiny priateľstva nemeckého Bundestagu.



Dňa 10. apríla 2019 sa realizovalo prijatie nerezidentného veľvyslanca Malty
Antonyho Licariho u predsedu skupiny priateľstva poslanca NR SR E. Hegera.



V dňoch 6. a 7. mája 2019 poslanci NR SR K. Cséfalvayová, D. Tittel, R. Kaščáková
a Ľ. Goga zrealizovali pracovnú návštevu delegácie Skupiny priateľstva NR SR
s Francúzskou republikou.



Dňa 6. mája 2019 poslanec NR SR D. Čaplovič prijal mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Chorvátska u predsedu skupiny priateľstva.



Dňa 9. mája 2019 D. Čaplovič, K. Cséfalvayová a ďalší členovia Zahraničného
výboru NR SR prijali ministra obrany Albánska v rámci skupiny priateľstva.



Dňa 9. mája 2019 poslanci NR SR M. Kondrót, J. Marozs a M. Ivan prijali
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kórejskej republiky Byung Hwa
Chung u členov skupiny priateľstva s Kórejskou republikou.
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Dňa 28. mája 2019 sa uskutočnilo prijatie mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Estónska u predsedníčky skupiny priateľstva a predsedníčky
Zahraničného výboru NR SR K. Cséfalvayovej.



V dňoch 16. a 17. septembra 2019 poslankyňa NR SR E. Smolíková s delegáciou
uskutočnili návštevu skupiny priateľstva v Českej republike.



V dňoch 20. až 22. októbra 2019 poslanci NR SR R. Madej a Ľ. Blaha uskutočnili
pracovnú návštevu delegácie Skupiny priateľstva NR SR s Bieloruskom v Minsku.

2.5 Iné


Dňa 25. januára 2019 sa poslanec NR SR M. Fedor zúčastnil I. Slovenského fóra
v meste Rzeszów.



V dňoch 27. a 28. januára 2019 sa vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan zúčastnil
Stretnutia generálnych tajomníkov kancelárií parlamentov EÚ vo Viedni.



V dňoch 1. až 3. februára 2019 sa poslankyňa NR SR Veronika Remišová zúčastnila
konferencie 6th Mercator European Dialogue v Ríme.



V dňoch 11. až 13. marca 2019 sa poslankyňa NR SR K. Cséfalvayová zúčastnila
podujatia na vysokej úrovni "Women in power" v New Yorku.



V dňoch 18. až 20. marca 2019 navštívil poslanec NR SR Štefan Vavrek podujatie
Európsky týždeň Rómov 2019 v Bruseli.



V dňoch 14. až 18. mája 2019 sa poslanec NR SR Róbert Madej zúčastnil
IX. Medzinárodného právneho fóra v Petrohrade.



V dňoch 19. až 21. júna 2019 sa poslankyňa Veronika Remišová zúčastnila
konferencie Parliamentary Intelligence-Security Forum v Paríži.



V dňoch 8. až 10. júla 2019 poslanec NR SR K. Galek navštívil CIS regionálnu
ministerskú konferenciu o zelenej energii v Taškente.



Dňa 19. júla 2019 poslanec NR SR Anton Hrnko uskutočnil návštevu predsedu
Vojenského výboru EÚ gen. Claudia Graziana.



V dňoch 9. až 10. augusta 2019 sa poslanec NR SR Anton Hrnko zúčastnil na
podujatí Slovenské národné slávnosti 2019 v Báčskom Petrovci.
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V dňoch od 2. až 6. decembra 2019 sa poslanec NR SR Š. Vavrek zúčastnil na
konferencii ODIHR Roma Leadership Academy vo Varšave.



V dňoch 11. až 14. decembra 2019 sa pod záštitou poslankyne NR SR V. Remišovej
uskutočnilo Parlamentné spravodajské a bezpečnostné fórum v Bratislave.
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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 2019
Spoluprácu Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky
v európskych záležitostiach na národnej úrovni upravuje ústavný zákon č. 397/2004 Z. z.
o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach Európskej únie, ktorý predstavuje základný
rámec spolupráce pri predkladaní návrhov pozičných dokumentov SR, pri ich schvaľovaní NR
SR a pri informovaní NR SR o ďalších záležitostiach Európskej únie.
Ďalším právnym predpisom je zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku
NR SR v znení neskorších predpisov, ktorý v §§ 58a a 58b upravuje zloženie a pôsobnosť
Výboru NR SR pre európske záležitosti. Činnosť národných parlamentov v záležitostiach EÚ
tiež upravujú protokoly pripojené k Zmluve o EÚ a k Zmluve o fungovaní EÚ1 (Protokol č. 1
o úlohe národných parlamentov v EÚ a Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity
a proporcionality).
V roku 2019 zobral Výbor NR SR pre európske záležitosti na vedomie 643 nových
návrhov aktov v zmysle § 58a ods. 3 písm. a) zákona o rokovacom poriadku NR SR. Zároveň

1

Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010, s. 1.
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výbor zobral na vedomie 183 predbežných stanovísk, ktoré boli Výboru NR SR pre európske
záležitosti doručené v lehote podľa § 58a ods. 8 zákona o rokovacom poriadku NR SR.
Z celkového počtu 643 návrhov vyhodnotil Výbor NR SR pre európske záležitosti 3 návrhy ako
prioritné z pohľadu záujmov SR a požiadal pri nich o stanovisko iný výbor v zmysle § 58a ods.
3 písm. f) zákona o rokovacom poriadku NR SR.
Informáciu o všetkých doručených návrhoch právne záväzných aktov a iných aktov EÚ
obsahuje aj verejne dostupný Systém sledovania európskych záležitostí (ďalej len „SSEZ“).
SSEZ je informačný systém umiestnený na webovej stránke NR SR a poskytuje tiež informáciu
o predbežných stanoviskách k jednotlivým návrhom.2
V roku 2019 Výbor NR SR pre európske záležitosti prerokoval informácie a schválil
stanoviská SR (v prípade, že nešlo o informáciu ex post) k piatim zasadnutiam Európskej rady
a štyrom zasadnutiam Rady EÚ. K ostatným zasadnutiam Rady EÚ boli stanoviská SR
schválené formou tzv. tichej procedúry v zmysle článku 2 ods. 4 ústavného zákona č. 397/2004
Z. z. o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach EÚ.
Pokiaľ ide o súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity,
Lisabonská zmluva3 (2009) zaviedla mechanizmus kontroly subsidiarity, ktorý umožňuje
národným parlamentom EÚ prijímať odôvodnené stanoviská, ak sa domnievajú, že návrh
legislatívneho aktu EÚ porušuje zásadu subsidiarity. V sledovanom období počas roku 2019
výbor toto právo neuplatnil, t. j. neprijal odôvodnené stanovisko.
Výbor však 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
2019 – Plníme sľuby a pripravujeme sa na budúcnosť, KOM (2018) 800. Výbor NR SR pre
európske záležitosti zároveň vzal na vedomie uvedené oznámenie a schválil priority
vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie tak ako sú uvedené vo Výročnej správe
o členstve SR v EÚ – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu
Európskej komisie (tlač 1344).
V rámci politického dialógu boli Európskej komisii zaslané aj závery zo stretnutí
parlamentných výborov pre európske záležitosti krajín V4 (viď. nižšie – kapitola
Zahraničnopolitické aktivity výboru), ktoré sa konajú dvakrát ročne a reflektujú postoje
a pozície krajín V4 na aktuálne európske témy. V rámci záverov z bratislavského stretnutia,
ktoré sa konalo v júni 2019 sa poslanci vyjadrili k témam rozširovanie EÚ, rokovanie
nadchádzajúcej Konferencie COSAC a budúcnosť EÚ v kontexte volieb do Európskeho

2

http://www.nrsr.sk/ssez/
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.
3
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parlamentu. Na ďalšom stretnutí v maďarskom Sárospataku v septembri 2019 poslanci
reflektovali svoje postoje ohľadom prípravy nového viacročného finančného rámca EÚ na roky
2021 – 2027, strategickej agendy EÚ na roky 2019 – 2024, regionálnych a medziregionálnych
infraštruktúrnych projektov ako aj perspektívy cezhraničného turizmu.

3.2 Prehľad jednotlivých politík EÚ, iniciatívne a iné materiály prerokúvané
Výborom NR SR pre európske záležitosti
3.2.1 Európska rada
Ako bolo spomenuté vyššie, Výbor NR SR pre európske záležitosti prerokoval
informácie a schválil stanoviská SR k piatim zasadnutiam Európskej rady. Prvé z nich sa konalo
v marci 2019 a bolo venované otázke Brexitu, príprave summitu EÚ-Čína, téme obchodných
vzťahov medzi EÚ a USA, posilneniu hospodárskej základne EÚ prostredníctvom jednotného
trhu, taktiež dezinformáciám a akčnému plánu EÚ proti dezinformáciám najmä v nadväznosti
na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnili v máji 2019. Členovia
výboru tiež diskutovali aj o návrhu záverov Európskej rady k piatemu výročiu anexie Krymu.
Predseda vlády v tejto súvislosti výbor uistil, že SR plne podporuje suverenitu Ukrajiny a jej
územnú celistvosť v medzinárodne uznaných hraniciach. V rámci diskusie rezonovala aj
problematika klimatických zmien v súvislosti so snahou o klimatickú neutralitu.
Informáciu o mimoriadnom aprílovom zasadnutí Európskej rady (článok 50) predložil
ex post členom výboru štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR František Ružička. Členovia výboru v tejto súvislosti diskutovali o žiadosti Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o opätovnom predĺžení lehoty na odchod z EÚ
podľa čl. 50 Zmluvy o EÚ.
Ďalšie mimoriadne – neformálne – zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád
členských štátov EÚ sa uskutočnilo v máji 2019 v rumunskom Sibiu. Členovia výboru boli opäť
informovaní ex post predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim. Cieľom zasadnutia bolo
vyhodnotenie doterajšieho priebehu reformného procesu a reflexie EÚ, ktoré boli iniciované
tzv. Bratislavskou deklaráciou v roku 2016. Členovia výboru venovali pozornosť najmä tzv.
vyhláseniu zo Sibiu a rokovaniam o strategickom programe EÚ na roky 2019 až 2024, ktorý
obsahuje základné rámce rozvoja EÚ v oblastiach ako 1.) ochrana občanov a slobôd, 2.) rozvoj
hospodárskej základne, 3.) budovanie ekologickejšej, spravodlivejšej a inkluzívnejšej
budúcnosti a 4.) propagácia záujmov a hodnôt Európy vo svete.
Na stretnutie v Sibiu nadväzoval formálny júnový samit Európskej rady. Členovia
Výboru NR SR pre európske záležitosti prerokovali informáciu a schválili stanoviská SR
k jednotlivým bodom jeho programu. V diskusii rezonovali témy ako viacročný finančný
rámec, globálne klimatické zmeny, dezinformácie a hybridné hrozby, vonkajšie vzťahy
(Východné partnerstvo a vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom) a rozširovanie EÚ. Ďalšími
témami boli prehlbovanie spolupráce v rámci eurozóny, diskusie o európskom mechanizme pre
stabilitu a dobudovanie bankovej únie, okrajovo aj otázka Brexitu. Okrem toho sa na schôdzi
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výboru diskutovalo aj o obsadzovaní vrcholových pozícií v inštitúciách EÚ aj v súvislosti
s nomináciou Maroša Šefčoviča na post člena Európskej komisie.
O rokovaní júnového samitu boli
členovia výboru informovaní aj ex
post. Predseda vlády SR zároveň
členom výboru predložil stanoviská
SR na ďalší mimoriadny samit
Európskej rady, ktorý bol venovaný
téme
obsadzovania
vrcholových
pozícii v inštitúciách EÚ.

Výbor pre európske záležitosti rokoval aj o stanoviskách na októbrový samit Európskej
rady, ktorého program tvorili nasledovné témy: Viacročný finančný rámec na roky 2021 až
2027, inštitucionálny rámec EÚ, globálne klimatické zmeny, ofenzíva Turecka v Sýrii
(humanitárna kríza a nebezpečenstvo úniku väzňov Islamského štátu) a nelegálne aktivity
Turecka vo výlučnej ekonomickej zóne Cypru, Brexit a rozširovanie EÚ (otvorenie
prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom, ktoré bolo zo strany
Francúzska a ďalších krajín EÚ zablokované).
Členovia výboru sa napokon zaoberali aj návrhom stanovísk SR na formálny
decembrový samit Európskej rady. Štátny tajomník František Ružička výbor informoval
o jednotlivých pozíciách SR k nasledovným témam samitu: otázka klimatickej zmeny
a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, návrh fínskeho predsedníctva ohľadom
Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 až 2027, vzťahy EÚ s Afrikou, záležitosti
Svetovej obchodnej organizácie (paralyzovanie mechanizmu na urovnávanie sporov)
a Konferencia o budúcnosti Európy.
3.2.2 Všeobecné záležitosti EÚ
Agendou Rady pre všeobecné záležitosti EÚ sa výbor osobitne zaoberal na svojej
septembrovej schôdzi. Členovia výboru schválili návrhy stanovísk SR k nadchádzajúcemu
zasadnutiu Rady, ktoré predložil štátny tajomník Lukáš Parízek a ktoré sa týkali Viacročného
finančného rámca na roky 2021 – 2027 (aktuálny stav rokovaní prezentovaný fínskym
predsedníctvom v Rade EÚ), zasadnutia októbrovej Európskej rady, dodržiavania zásad
právneho štátu v EÚ, odôvodneného návrhu na základe článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ - hodnoty
Únie v Maďarsku a napokon aktuálneho vývoja stavu právneho štátu v Poľsku. Diskusii na
pôde výboru dominovala aj téma Brexitu. V rámci agendy všeobecných záležitostí boli členovia
výboru informovaní aj o prioritách fínskeho predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2019,
ktoré na pôde výboru prezentoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Fínskej
republiky Matti Anttonen. Program fínskeho predsedníctva vychádzal zo strategickej agendy
na roky 2019 – 2024 a sústreďoval sa na štyri hlavné priority: posilnenie spoločných hodnôt
a zásad právneho štátu; konkurencieschopnejšia a sociálne inkluzívnejšia EÚ; posilnenie
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postavenia EÚ ako globálneho lídra v boji proti globálnym zmenám klímy; a komplexná
ochrana bezpečnosti občanov.
3.2.3 Vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ
Téma vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ (tzv.
Brexit) dominovala v sledovanom období viacerým schôdzam výboru, jednak v rámci agendy
Európskej rady a Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a tiež v rámci osobitných bodov.
Na začiatku februára 2019 informovali výbor o možných dopadoch Brexitu štátni
tajomníci troch rezortov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V diskusii
dominovali najmä scenáre vtedajšieho vývoja a návrh zákona („lex Brexit“), ktorého zámerom
bolo prijať potrebné opatrenia minimalizujúce niektoré, bezprostredne hroziace, negatívne
dopady Brexitu, v prípade tzv. „scenára bez dohody“.
Problematike Brexitu bola venovaná aj spomínaná marcová schôdza výboru, kde
predseda vlády SR informoval o pozíciách SR k Brexitu v súvislosti so žiadosťou o predĺženie
lehoty Brexitu na 30. júna 2019, ktorej dôvodom bola potreba väčšieho časového priestoru na
predloženie návrhu Dohody o vystúpení na schválenie v Dolnej snemovni britského parlamentu
vrátane politickej deklarácie o budúcich vzťahoch a garancií k írskemu backstopu. Slovami
predsedu vlády SR podporila požadovaný krátkodobý posun v záujme ochrany práv a istoty
občanov a podnikateľov.
Na tejto schôdzi výboru boli poslanci informovaní aj o návrhu vlády SR na skrátené
legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ bez
dohody, ktorý je sumárom všetkých článkov zákonov, ktoré bolo potrebné zmeniť v prípade
tzv. tvrdého Brexitu (scenár „bez dohody“). O samotnom návrhu zákona výbor rokoval na
nasledujúcej schôdzi dňa 27. marca 2019, pričom s návrhom súhlasil a odporučil NR SR
predmetný návrh zákona schváliť.
Ako už bolo spomenuté, o téme Brexitu diskutovali členovia výboru aj na ďalších
zasadnutiach, a to v kontexte agendy Európskej rady (10. apríla a 21. júna 2019). Lídri
členských štátov EÚ riešili žiadosť Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
o opätovnom predĺžení lehoty na odchod z EÚ podľa čl. 50 Zmluvy o EÚ do 30. júna 2019,
a to v záujme odvrátenia scenára tvrdého Brexitu, ktorý by mal neželané následky pre všetkých
zúčastnených. Predseda vlády SR Peter Pellegrini tlmočil výboru aktuálne informácie
prezentované predsedom Európskej komisie Jean-Claude Junckerom ako aj predsedom
Európskej rady Donaldom Tuskom. Taktiež zdôraznil, že členské krajiny EÚ majú záujem
vyhnúť sa vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody.
O aktuálnej situácii týkajúcej sa Brexitu ďalej informoval výbor štátny tajomník Lukáš
Parízek na spomínanej septembrovej schôdzi. Poslanci sa zajímali najmä o hľadanie
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alternatívneho riešenia ohľadom tzv. írskej poistky a tiež o vnútropolitickú situáciu vo Veľkej
Británii v súvislosti s politickými krokmi britského premiéra Borisa Johnsona.
Okrem spomenutých rokovaní a diskusií o Brexite na pôde Výboru NR SR pre európske
záležitosti, uskutočnili členovia výboru v marci 2019 aj bilaterálnu návštevu Londýna, kde mali
možnosť diskutovať s predstaviteľmi parlamentu Spojeného kráľovstva ohľadom rôznych
aspektov Brexitu ako aj bilaterálnej slovensko-britskej spolupráce (viď. nižšie – kapitola
Zahraničnopolitické aktivity výboru).
Brexitu sa členovia výboru osobitne venovali aj na svojej schôdzi dňa 23. októbra 2019.
Informáciu o aktuálnom postupe v rokovaniach ako aj o dopadoch Brexitu pre SR členom
výboru predložil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska J. E. Andrew Garth. V rozprave dominovali najmä témy ako práva
pre slovenských občanov žijúcich a pracujúcich v Spojenom kráľovstve, vnútropolitická
situácia na britských ostrovoch a otázka Severného Írska. K téme Brexitu sa výbor napokon
vrátil aj v rámci rokovania o pozíciách SR na decembrový samit Európskej rady. Keďže samit
sa uskutočnil v deň, kedy sa vo Veľkej Británii konali parlamentné voľby, očakávalo sa
vyjadrenie lídrov k predbežným výsledkom. Štátny tajomník František Ružička v diskusii
s členmi výboru nekomentoval možné povolebné scenáre. Zdôraznil, že SR je za skoré
dokončenie ratifikačného procesu Dohody o vystúpení z EÚ v prípade jej schválenia
v britskom parlamente. Taktiež kládol dôraz na vzájomný obchod medzi Spojeným
kráľovstvom a kontinentálnou Európou a na ochranu početnej slovenskej komunity žijúcej
v Spojenom kráľovstve.
3.2.4 Zahraničné veci
V rámci agendy zahraničné veci sa poslanci osobitne zaoberali jednak agendou Rady
EÚ pre zahraničné veci a jednak samostatnými bodmi v súvislosti s aktuálnou
zahraničnopolitickou situáciou. Jedným z takýchto bodov bola krízová situácia vo Venezuele,
ktorou sa výbor zaoberal začiatkom februára. Diskusia na pôde výboru sa uskutočnila
v nadväznosti na spoločnú reakciu EÚ, ktorú zverejnila po krokoch opozičného lídra Juana
Guaida, ktorý sa vyhlásil za legitímneho prezidenta Venezuely, ako aj na politické vyhlásenia,
vyzývajúce Venezuelu k usporiadaniu slobodných a dôveryhodných prezidentských volieb
v súlade s ústavným poriadkom. Informáciu o aktuálnej situácii predložil členom výboru
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.
Minister Lajčák bol pozvaný aj na nadchádzajúcu marcovú schôdzu výboru, kde
informoval výbor o uplynulom rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci (18. marec 2019).
Hlavnými témami rokovania Rady boli Moldavsko, Čína a Jemen. Cieľom diskusie
o Moldavsku bolo zhodnotiť výsledky parlamentných volieb v súvislosti s nedostatkami so
zavedením zmiešaným volebným systémom. Ohľadom Číny ministri viedli strategickú diskusiu
o vzájomných vzťahoch medzi EÚ a Čínou aj v rámci príprav na spoločný samit EÚ - Čína.
Minister Lajčák tiež privítal oznámenie Európskej komisie k Číne, ktoré obsahuje iniciatívy
smerom k posilneniu partnerstva ako nevyhnutnú reakciu na zmeny čínskej politiky s cieľom
posilniť jednotu EÚ. Informoval aj o prípade Huawei v kontexte obáv a hrozieb ohľadom
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budovania 5G sietí. Čo sa týka Jemenu, riešila sa otázka oživenia implementácie Štokholmskej
dohody a pomoc osobitnému vyslancovi generálneho tajomníka OSN v rámci pokroku
v mierovom procese. Minister spomenul aj piate výročie nelegálnej anexie Krymu zo strany
Ruskej federácie, ktoré na Rade pripomenula vysoká predstaviteľka F. Mogherini, pričom
tlmočil jej dôraz na nemennosť pozície EÚ ohľadom suverenity a teritoriálnej integrity
Ukrajiny.
Minister Miroslav Lajčák na tejto schôdzi výboru predložil aj informáciu o obsahu,
náležitostiach a charaktere pripravovanej Dohody o obrannej spolupráci s USA. Po rozsiahlej
diskusii o predmetnej dohode minister pozval členov výboru na pôdu ministerstva, kde im boli
dňa 29. marca 2019 poskytnuté detailné informácie o prebiehajúcich rokovaniach o predmetnej
dohode. Okrem toho minister Lajčák predložil výboru ďalšie dva materiály Hodnotenie priorít
zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019 a Výročná správa
o členstve SR v EÚ – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu
Európskej komisie. Výbor schválil priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej
komisie tak, ako boli uvedené vo výročnej správe, pričom o týchto prioritách informoval
Európsku komisiu v rámci politického dialógu.
K Dohode o obrannej
spolupráci s USA sa členovia
výboru opäť vrátili na svojej
aprílovej schôdzi, pričom
informáciu im predložil
minister obrany SR Peter
Gajdoš. Členovia výboru pre
európske
záležitosti
sa
následne
zúčastnili
poslaneckého prieskumu aj
na pôde Ministerstva obrany
SR, kde im o navrhovanej
dohode boli poskytnuté detailnejšie informácie. Osobitným bodom v rámci aktuálnych
zahraničnopolitických tém bola informácia o vzťahoch medzi EÚ a Kubou v perspektíve
americkej blokády, ktorú výboru predložila mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
Kubánskej republiky J. E. Yamila Sonia Pita Montes. Poslanci v tomto kontexte diskutovali aj
o obnovenej spolupráci medzi EÚ a Kubou v kontexte dohody o politickom dialógu
a spolupráci, ktorá bola ratifikovaná NR SR v júni 2017.
Okrem vyššie uvedeného členovia výboru rokovali aj o zameraní činnosti nasledovných
veľvyslanectiev SR - Veľvyslanectva SR v Holandskom kráľovstve (predložil dezignovaný
veľvyslanec Juraj Macháč), Veľvyslanectva SR v Nemeckej spolkovej republike (predložil
dezignovaný veľvyslanec Marián Jakubócy) a v neposlednom rade Veľvyslanectva SR
v Poľskej republike (predložil dezignovaný veľvyslanec Andrej Droba).

59

3.2.5 Zahraničný obchod
V roku 2019 v rámci problematiky zahraničného obchodu dominovali na pôde Výboru
NR SR pre európske záležitosti diskusie o Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode
medzi Kanadou na jednej strane a EÚ a jej členskými štátmi na strane druhej (CETA). O obsahu
dohody rokoval výbor dňa 12. septembra 2019. Návrh predložil minister hospodárstva SR Peter
Žiga. Vo svojom vstupe prezentoval niekoľko kľúčových údajov týkajúcich sa najmä
očakávaného vplyvu dohody na ekonomiku SR, celkového vzájomného obratu, vyvážaných
a dovážaných komodít. Výbor pre európske záležitosti odporučil NR SR vysloviť súhlas
s dohodou a rozhodnúť, že predmetná dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7
ods. 5 Ústavy SR. NR SR schválila dohodu ústavnou väčšinou dňa 25. septembra 2019.
3.2.6 Finančné a hospodárske záležitosti
V oblasti finančných a hospodárskych tém sa výbor okrem príslušných legislatívnych
aktov EÚ zaoberal témami agendy Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN).
Na februárovej schôdzi rezonovali nasledovné témy: návrh legislatívneho balíka Európskej
komisie k revízii Európskeho systému finančného dohľadu, návrh Európskej komisie ohľadom
rozhodovacieho procesu vo veci daňovej politiky EÚ, správa Európskej komisie o udržateľnosti
verejných financií za rok 2018 a odporúčanie Rady EÚ pre udelenie absolutória Európskej
komisii za rozpočet EÚ 2017. Taktiež v súvislosti s návrhom záverov na Radu ECOFIN
poslanci diskutovali o prioritách rozpočtu EÚ k roku 2020.
Čo sa týka agendy Európskej rady, na marcovom samite rezonovala téma posilnenia
hospodárskej základne EÚ. Výbor súhlasil s návrhom stanoviska, kde SR podporuje
prehlbovanie integrácie a odstraňovanie existujúcich prekážok v rámci jednotného trhu, ako aj
vypracovanie stratégie presahujúcej horizont 2030. V rámci diskusie s členmi výboru predseda
vlády zdôraznil, že priemyselná politika by mala zostať kľúčovou témou na vysokej úrovni tak
v politickom programe Európskej rady, ako aj v agende Európskej komisie. Hlavným cieľom
by malo byť udržanie silnej priemyselnej základne v EÚ pri zachovaní jej
konkurencieschopnosti v globálnom kontexte, príprava a implementácia novej, komplexnej
a perspektívnej priemyselnej stratégie presahujúcej horizont 2030 vrátane akčného plánu
s podpornými opatreniami. Výbor odsúhlasil stanovisko, kde SR zastáva názor, že nová
priemyselná stratégia by mala reflektovať ostatné politiky (klíma, energetika, obchod, štátna
pomoc, obehové hospodárstvo) tak, aby sa navzájom nevylučovali, ale sledovali jeden cieľ.
Výbor pre európske záležitosti NR SR rokoval aj o agende júnovej Rady ECOFIN, kde
sa ministri venovali témam, ako správa o pokroku v oblasti bankovej únie, stav rokovaní
o návrhu smernice Rady na zavedenie dane z finančných transakcií prostredníctvom posilnenej
spolupráce, výsledky stretnutia ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk G20
(8. a 9. júna 2019), Európsky semester 2019, implementácia Paktu stability a rastu s ohľadom
na Španielsko, Maďarsko a Rumunsko a stav plnenia akčného plánu riešenia nesplácaných
úverov v Európe.
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Ako každoročne, aj v roku 2019 výbor rokoval o Programe stability SR, ktorý je
požiadavkou Paktu stability a rastu a predkladá sa Európskej komisii a Rade EÚ. Súčasťou
Programu stability je taktiež implementačná správa a výstupy Útvaru hodnoty za peniaze
Ministerstva financií SR. Program stability SR na roky 2019 až 2022 výboru predstavil štátny
tajomník Ministerstva financií SR Radko Kuruc, ktorý zdôraznil, že po prvýkrát od prijatia
zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa SR dostala mimo všetkých sankčných pásiem. Taktiež
v rozprave poznamenal, že SR sa v roku 2013 prihlásila do spolupráce krajín v oblasti dane
z finančných transakcií, pričom informoval o aktuálnom stave.
V rámci rokovania o stanoviskách na júnový samit Európskej rady sa členovia výboru
opätovne zaoberali aj problematikou viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027,
agendou Eurosamitu, témou prehlbovania spolupráce v rámci Eurozóny, Európskym
mechanizmom pre stabilitu a v neposlednom rade aj témou budovania bankovej únie.
Viacročnému finančnému rámcu EÚ sa výbor opäť venoval aj v súvislosti s nadchádzajúcim
rokovaním októbrového samitu Európskej rady.
Výbor pre európske záležitosti NR SR prerokoval aj návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2020 až 2022 a vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 z hľadiska
primeranosti výdavkov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. Návrh rozpočtu predložila
výboru štátna tajomníčka Ministerstva financií SR Dana Meager.
Výročnou záležitosťou je aj správa Európskeho dvora audítorov za uplynulý rok, ktorú
členom výboru prezentoval člen Európskeho dvora audítorov Ladislava Balko. Ozrejmil, že
dôraz sa kladie na otázku
chybovosti, ktorá bola skúmaná
v
niekoľkých
vybraných
oblastiach, pričom základom
výročnej správy je vyhlásenie
o vierohodnosti. V decembrovom
termíne výbor pre európske
záležitosti opäť rokoval o agende
Rady ECOFIN, kde pokračovala
diskusia k správe o pokroku v oblasti bankovej únie. Ďalšími témami boli závery o zdaňovaní
energie, závery o posilnení európskej finančnej architektúry pre rozvoj, agenda udržateľného
financovania, pracovný plán Rady ECOFIN týkajúci sa opatrení v oblasti klímy, spoločné
vyhlásenie Rady a Komisie o „stablecoins“, závery o strategických prioritách v oblasti boja
proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, závery o prehĺbení Únie kapitálových
trhov, vykonávanie Akčného plánu riešenia nesplácaných úverov v Európe a napokon
vykonávanie Paktu stability a rastu.
Posledný samit Európskej rady v roku 2019 mal vo svojej agende taktiež témy z oblasti
financií a hospodárstva, o ktorých výbor pre európske záležitosti rokoval v rámci schvaľovania
pozícií SR. Opätovne sa otvorila téma viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 - 2027,
kde SR vo svoje pozícii podporila návrh Európskej komisie na úrovni 1,11 % hrubého
národného dôchodku EÚ. SR tiež vo svojom stanovisku vyjadrila nesúhlas s návrhom fínskeho
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predsedníctva na ďalšiu redukciu prostriedkov v politike súdržnosti, ktorý nezohľadňuje
pozíciu krajín Skupiny priateľov politiky súdržnosti z novembra 2018 a v Pražskej deklarácii
z novembra 2019, a to potrebu dostatku zdrojov pre politiku súdržnosti na úrovni obdobia
2014-2020, ako aj priaznivé implementačné podmienky. SR tiež vo svojom stanovisku
zdôraznila aj dôležitosť reformy a zjednodušenia príjmovej strany rozpočtu EÚ.
3.2.7 Spravodlivosť a vnútorné veci
V oblasti agendy spravodlivosti a vnútorných záležitostí sa výbor okrem iného osobitne
zaoberal dvomi legislatívnymi návrhmi s vysokou dôležitosťou a síce návrhom rozhodnutia
Rady o uzavretí dohody o štatúte medzi EÚ a Srbskou republikou týkajúcej sa činností
vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike
(KOM /2018/797) a návrhom rozhodnutia Rady o podpise dohody o štatúte medzi EÚ a Srbskou
republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú
a pobrežnú stráž v Srbskej republike v mene Únie (KOM/2018/799).
Uvedené návrhy rozhodnutí predstavujú právny nástroj na uzavretie dohody o štatúte
medzi EÚ a Srbskou republikou. Cieľom je vytvoriť právny rámec, ktorý umožní v prípade, že
bude potrebná rýchla reakcia, okamžite konať prostredníctvom vypracovania operačných
plánov. Po uzavretí dohody o štatúte budú mať zodpovedné orgány Srbskej republiky
a členských štátov EÚ koordinované Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž
oveľa lepšiu pozíciu na rýchlu reakciu pri takomto možnom vývoji.
Téme vnútorných záležitostí EÚ sa výbor osobitne venoval aj na svojej decembrovej
schôdzi, kde ministerka vnútra SR informovala o agende Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné
veci. Členovia výboru diskutovali o migračnej a azylovej politike, osobitne v kontexte
dokumentov prezentovaných zo strany fínskeho predsedníctva Rady. Ministerka v tejto
súvislosti vyjadrila výhrady v oblasti návratov a readmisií. Priblížila aj Ďalšie body agendy
Rady, a síce budúcnosť vnútornej bezpečnosti EÚ, implementácia interoperability a aktuálne
informácie o boji proti terorizmu. Výbor bol informovaný aj o nemeckom návrhu týkajúcom sa
migračnej politiky, tzv. food for thought alebo Non paper document, ktorý vo svojej úvodnej
časti má hovoriť o reforme azylového systému a v druhom bode o prerozdeľovaní migrantov
prostredníctvom povinných kvót. Tento dokument nakoniec nebol predstavený na zasadnutí
Rady. Ministerka v tejto súvislosti členov výboru uistila, že prístup povinných kvót Slovensko
výhradne odmieta ako aj naši partneri z krajín V4.
3.2.8 Životné prostredie a zmena klímy
Agenda životného prostredia bola v roku 2019 na programe rokovania výboru pomerne
často a to najmä v rámci rokovaní o návrhov stanovísk na samit Európskej rady. Ako bolo
spomenuté vyššie, budovanie ekologickejšej, zelenej, spravodlivej a sociálnej Európy
predstavuje jeden zo o štyroch pilierov strategickej agendy EÚ 2019 – 2024.
Tému klimatických zmien odštartoval výbor na svojej marcovej schôdzi v súvislosti so
snahou Európskej rady predložiť ambicióznu dlhodobú stratégiu v oblasti klímy. Jej cieľom je
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úsilie o klimatickú neutralitu a zároveň zohľadnenie osobitostí jednotlivých členských štátov
EÚ a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. V tejto súvislosti výbor rokoval aj
o potenciálnych dopadoch znižovania emisii CO2 na automobilový priemysel SR, keďže
prehnaná ambicióznosť môže mať vplyv na znižovanie pracovných miest.
Téma klímy ostala v centre pozornosti aj v kontexte volieb do Európskeho parlamentu,
kedy vyhrali alebo sa výrazne dopredu posunuli strany, ktoré majú silný ekologický program.
Otázka klimatických zmien sa tiež opäť objavila aj na programe agendy júnového samitu
Európskej rady. V rámci rokovaní o stanoviskách SR výbor potvrdil, že SR je v princípe
otvorená konceptu klimatickej neutrality, no bez stanovenia konkrétneho termínu. Čo sa týka
prechodu na nízko-uhlíkové hospodárstvo, bude potrebná dôkladnejšia diskusia, najmä
s ohľadom na konkrétny záväzok (2050) ako aj formuláciu opatrení. SR víta, že strategická
agenda obsahuje jasné odkazy, že prechod na klimaticky neutrálnu úniu musí brať do úvahy
národné podmienky (energetický mix) a byť sociálne spravodlivý a hospodársky udržateľný.
Z pohľadu energetického mixu SR bude potrebné rešpektovať princíp technologickej neutrality.
V rámci rokovania výboru ex post o výsledkoch samitu Európskej rady následne
predseda vlády informoval o prijatí kompromisu, že EÚ by svoje klimaticky čisté hospodárstvo
mala dosiahnuť v súlade s Parížskou dohodou. Taktiež informoval, že SR by vzhľadom na svoj
energetický mix nemusela mať problémy aj vzhľadom na program útlmu ťažby uhlia na Hornej
Nitre a revitalizácie celého územia či podpory vzniku nových pracovných miest. Dôležité však
je, aby platilo, že EÚ nemôže byť jediným ambicióznym hráčom, ktorý sa bude snažiť urobiť
veľké zmeny, ale potrebné je, aby sa zapojil aj zvyšok sveta, nakoľko len 9 až 11 % celkových
emisií je produkovaných štátmi EÚ.
K téme klímy sa poslanci vrátili aj v rámci októbrových schôdzí v nadväznosti na samit
OSN o opatreniach v oblasti klímy a samit Európskej rady. Poslanci pokračovali v diskusii
o uhlíkovej neutralite a o dlhodobej stratégii v oblasti klímy. Podporili zriadenie Fondu pre
spravodlivú tranzíciu, ktorý má pomôcť regiónom najviac zasiahnutým tranzíciou na nízkouhlíkové hospodárstvo. Zriadenie tohto fondu však nesmie viesť k redukcii prostriedkov na
politiku súdržnosti pre menej rozvinuté členské štáty a regióny v kontexte rokovaní
o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 až 2027. Predseda vlády SR v tomto kontexte
potvrdil, že SR bude mať v rámci budúceho programového obdobia špeciálny operačný
program pre región Horná Nitra.
Na decembrovom samite Európskej rady SR opakovane potvrdila svoj záväzok
k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. V rámci diskusie o stanoviskách členovia
výboru uvítali, že vláda SR vníma zmenu klímy ako medzi-sektorovú problematiku. V kontexte
klimatických zmien v uznesení okrem iného zdôraznili dôležitosť adaptačných opatrení
a pripravenosti na túto zmenu.
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3.3 Zahraničnopolitické aktivity Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
európske záležitosti
3.3.1 Aktivity na pôde NR SR
V roku 2019 uskutočnil predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha
nasledovné prijatia:

















dňa 8. februára 2019 veľvyslanca Moldavskej republiky v SR so sídlom vo Viedni J.E. pána
Victora Osipova,
dňa 13. februára 2019 veľvyslanca Belgického kráľovstva v SR so sídlom vo Viedni
J.E. pána Ghislaina J. M. D’hoopa,
dňa 7. marca 2019 veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
J.E. pána Andrewa Gartha,
dňa 2. apríla 2019 veľvyslanca Moldavskej republiky v SR so sídlom vo Viedni J.E. pána
Victora Osipova,
dňa 3. apríla 2019 veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky v SR J.E. pána Bassem
Mohamed Abdel-Alim Khalila,
dňa 11. apríla 2019 veľvyslankyňu Albánskej republiky v SR J.E. pani Enkeledu Mërkuri.
dňa 30. apríla a 10. septembra 2019 veľvyslankyňu Kubánskej republiky J.E. pani Yamilu
Soniu Pita Montes,
dňa 19. septembra 2019 štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Fínska pána
Matti Anttonena a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Fínska v SR J.E. pána
Jukka Pesolu,
dňa 23. októbra 2019 veľvyslankyňu Kubánskej republiky J.E. pani Yamilu Soniu Pita
Montes,
dňa 23. októbra 2019 veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
J.E. pána Andrew Gartha,
dňa 28. októbra 2019 veľvyslanca Singapuru v SR J.E. pána Chay Wai Chuen’s,
dňa 29. októbra 2019 veľvyslanca Bieloruskej republiky v SR J.E. pána Igora
Alexandroviča Leščeňa,
dňa 8. novembra 2019 veľvyslanca Španielskeho kráľovstva v SR J.E. pána Luisa Belzuz
de los Ríos,
dňa 18. novembra 2019 veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska J.E. pána Andrewa Gartha,
dňa 27. novembra 2019 veľvyslankyňu Kubánskej republiky J.E. pani Yamilu Soniu Pita
Montes.

64

3.3.2 Stretnutie výborov pre európske záležitosti parlamentov krajín V4 a Srbska
v Bratislave
V rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo
Vyšehradskej skupine sa dňa 17. júna 2019 na
Bratislavskom hrade uskutočnilo stretnutie
parlamentných výborov pre európske záležitosti
krajín V4 a Srbska. K téme Rozširovanie EÚ
vystúpili ako hlavní rečníci bývalý predseda vlády
a minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
a predseda Výboru pre európsku integráciu
Národného zhromaždenia Srbskej republiky
Nenad Čanak. Poslanci zhodne vyjadrili podporu
pre proces rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu v prípade, že spĺňajú stanovené
prístupové kritériá ako aj pre európske ambície a reformné úsilie Srbskej republiky. Poslanci si
tiež vymenili názory a pozície na témy, ktoré boli rokované v rámci LXI. Konferencie
parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ (23. až 25. jún
2019 v Bukurešti).

Hlavným rečníkom tretieho panelu, ktorého témou bola Budúcnosť EÚ v kontexte
volieb do Európskeho parlamentu bol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Richard Raši. Vo svojom prejave akcentoval potrebu koordinácie na úrovni V4 v prípade
inštitucionálnych návrhov týkajúcich sa zloženia Európskej komisie a ďalších postov, ktoré by
mali zohľadňovať princípy geografickej rovnováhy, rovnosti členských štátov, proporcionality,
subsidiarity a inštitucionálnej rovnováhy. Poslanci následne v rámci diskusie zdôraznili nárast
významu zoskupenia V4 v EÚ a skonštatovali, že vplyv tohto regionálneho zoskupenia na
európsku politiku v poslednom období rastie. Na záver vedúci parlamentných delegácií na
tlačovej konferencii slávnostne podpísali prijaté závery z tohto medziparlamentného stretnutia,
ktoré reflektujú postoje a pozície krajín V4 na aktuálne európske témy.
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3.3.3 Aktivity v zahraničí
V dňoch 21. a 22. januára 2019 sa v rumunskej Bukurešti uskutočnila Konferencia
predsedov parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ
(predsednícky COSAC). Konferencie sa zúčastnila overovateľka Výboru NR SR pre európske
záležitosti Irén Sárközy. Predmetom rokovaní boli priority rumunského predsedníctva v Rade
EÚ, ktoré predstavila rumunská vicepremiérka Ana Birchall. Druhý tematický panel bol
venovaný zvyšovaniu súdržnosti a zabezpečeniu konvergencie prostredníctvom nástrojov
viacročného finančného rámca po roku 2020 a okrajovo aj téme Brexitu.
V rámci bilaterálnej návštevy navštívili v dňoch 26. a 27. februára 2019 Srbskú
a Albánsku republiku predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha spolu
s podpredsedom výboru Martinom Klusom a členom výboru Ladislavom Kamenickým.
V Belehrade absolvovali rokovania s predstaviteľmi troch výborov srbského parlamentu –
európskeho, zahraničného a pre Kosovo a Metohiju – a stretli sa tiež s ministerkou pre európsku
integráciu Jadrankou Joksimović. Hlavnými témami rozhovorov boli aktuálne výzvy, ktorým
čelí Srbsko v procese európskej integrácie, vzťahy s Ruskou federáciou, postoj Slovenska voči
Kosovu a zhodnotenie postavenia kosovských Srbov, či perspektívy vývoja v EÚ po zvolení
novej zostavy Európskeho parlamentu. Čo sa týka Albánska, išlo o historicky prvú návštevu
slovenských poslancov a celkovo prvý bilaterálny kontakt na parlamentnej úrovni. Poslanci sa
stretli s podpredsedníčkou parlamentného výboru pre európske záležitosti Senidou Mesi ako aj
viceministrom zahraničných vecí Sokolom Dedjom. Témami dialógov boli rozširovanie EÚ,
aktivity V4 v regióne západného Balkánu, aktuálne otázky medzinárodnej politiky, situácia
v EÚ, bilaterálna spolupráca či vnútropolitická situácia v Albánsku. Obe strany sa vzájomne
informovali aj o praktických skúsenostiach z fungovania parlamentov v oboch krajinách.
Stretnutie Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny
Europolu (JPSG) sa konalo
24. a 25. februára 2019
v rumunskej Bukurešti a spomedzi členov výboru pre
európske záležitosti sa ho
zúčastnil poslanec Ľudovít
Goga.
Stretnutie
bolo
zamerané najmä na prehľad o
činnosti samotného Europolu
ako aj niektorých zložiek,
ako napríklad Európskeho strediska pre boj proti počítačovej kriminalite a tzv. Europol Travel
Intellegence Center. Ďalšími tematickými oblasťami počas stretnutia bola aj správa
o činnosti Správnej rady Europolu a správa Európskeho dozorného úradníka pre ochranu
údajov.
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Pokiaľ ide o bilaterálnu spoluprácu, členovia výboru uskutočnili aj ďalšiu návštevu
Londýna v dňoch 10. až 13. marca 2019, kde rokovali s predstaviteľmi parlamentu Spojeného
kráľovstva a Severného Írska. Rokovania boli zamerané najmä na prediskutovanie rôznych
aspektov Brexitu a bilaterálnej slovensko-britskej spolupráce. Návšteva zároveň prispela
k oživeniu medzi-parlamentného dialógu medzi SR a Spojeným kráľovstvom. Delegáciu viedol
predseda výboru Ľuboš Blaha.
Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti uskutočnil v dňoch 17. až 20. marca
2019 aj pracovnú cestu do Moskvy, počas ktorej sa konali stretnutia so zástupcami Štátnej dumy
Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie, Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných
vzťahov MGIMO a tiež so zástupcom think tanku Ruská rada pre medzinárodné záležitosti.
Čo sa týka medziparlamentnej spolupráce v EÚ, v dňoch 31. marca až 2. apríla 2019 sa
v Bukurešti uskutočnila Medziparlamentná konferencia o budúcnosti EÚ. Konferencie sa
zúčastnil člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľudovít Goga. Predmetom rokovaní na
konferencii boli diskusie o budúcnosti hospodárskych a sociálnych politík EÚ, taktiež
o európskej susedskej politike v kontexte rozširovania EÚ, Východného partnerstva či diskusie
o euro-atlantických vzťahoch. Osobitnou udalosťou v rámci medziparlamentnej spolupráce
bola Konferencia mladých poslancov EÚ a západného Balkánu, ktorá sa uskutočnila v dňoch
15. až 16. apríla 2019 v Podgorici v Čiernej Hore a ktorej sa zúčastnili predseda výboru Ľuboš
Blaha spolu s podpredsedníčkou výboru Katarínou Cséfalvayovou. Poslanci diskutovali na
témy blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu a prognózovanie možností integrácie
krajín západného Balkánu do EÚ po týchto voľbách. Prítomní sa zaoberali aj úlohou národných
parlamentov v tzv. Berlínskom procese, ktorý úzko súvisí s integráciou krajín západného
Balkánu do európskych štruktúr.

Rumunský parlament zorganizoval v rámci parlamentnej dimenzie predsedníctva
v Rade EÚ v Bukurešti aj v poradí 61. Konferenciu parlamentných výborov pre záležitosti Únie
parlamentov členských štátov EÚ (plenárny COSAC). Konferencia sa konala 23. a 24. júna
2019 a zúčastnil sa jej podpredseda výboru pre európske záležitosti Martin Klus spolu s členom
výboru Ľudovítom Gogom. Hlavnými témami boli úspechy rumunského predsedníctva v Rade
EÚ, vyhliadky medzinárodných obchodných vzťahov EÚ – osobitne budúcnosť vzťahov medzi
EÚ a Spojeným kráľovstvom v kontexte Brexitu, európsky vzdelávací priestor, hospodárstvo
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založené na inovácii, technologickom pokroku ako aj vplyv sociálneho rozmeru EÚ – osobitne
úloha národných parlamentov pri podpore tzv. „novej ekonomiky“ EÚ.
V dňoch 21. a 22. júla 2019 sa pod záštitou
fínskeho
parlamentu
uskutočnila
v Helsinkách ďalšia Konferencia predsedov
parlamentných výborov pre záležitosti Únie
parlamentov
členských
štátov
EÚ
(predsednícky COSAC). Zúčastnila sa jej
opätovne overovateľka Výboru NR SR pre
európske záležitosti Irén Sárközy. Témy
konferencie boli sústredené najmä na
priority fínskeho predsedníctva v Rade EÚ
a diskusiu o rozpočte EÚ v oblastiach
jednotlivých politík.
V rámci bilaterálnej spolupráce sa uskutočnila aj návšteva delegácie poslancov v Tibete
v dňoch 9. až 25. augusta 2019. Delegáciu poslancov viedol predseda výboru pre európske
záležitosti a zároveň člen skupiny priateľstva s Čínskou ľudovou republikou Ľuboš Blaha. Išlo
o študijnú cestu poslancov NR SR, ktorá bola uskutočnená na návrh Čínskeho ľudového
inštitútu pre zahraničné vzťahy (CPIFA) v spolupráci s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej
republiky v SR a Veľvyslanectvom SR v Pekingu. Skupina poslancov mala možnosť spoznať
tibetskú kultúru, politické reálie, ako aj ekonomický potenciál predmetného regiónu. Študijná
cesta prispela k opätovnému vzájomnému prehĺbeniu vzťahov medzi SR a ČĽR.
Problematike azylu a migrácie bola venovaná medziparlamentná konferencia o azyle
a migrácii, ktorá sa konala v Helsinkách. Konferencia poskytla poslancom národných
parlamentov príležitosť na otvorenú, konštruktívnu a nezáväznú diskusiu o citlivých otázkach
týkajúcich sa prisťahovalectva, hraničných kontrol a azylovej politiky. Výbor pre európske
záležitosti NR SR reprezentoval poslanec Ľudovít Goga.
Súčasne s konferenciou o azyle a migrácii sa 8. a 9.
septembra 2019 v maďarskom meste Sárospatak
konalo pravidelné stretnutie výborov pre európske
záležitosti parlamentov krajín V4. Stretnutia sa
zúčastnila podpredsedníčka výboru
Katarína
Cséfalvayová. Delegáti jednotlivých výborov
diskutovali o novom viacročnom finančnom rámci
a strategickej agende EÚ. Účastníci taktiež vyjadrili podporu krajín V4 pre zvyšovanie
konektivity medzi regiónmi a regionálnymi centrami strednej Európy ako jedného
z predpokladov hospodárskeho rozvoja, znižovania regionálnych rozdielov a intenzívnejšej
medzi-sektorovej kooperácie. Rozoberal sa aj stav cezhraničných projektov, najmä čo sa týka
perspektív turizmu.

68

Piate stretnutie Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu (JPSG) sa
uskutočnilo v dňoch 23. a 24. septembra 2019 v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli.
Podujatia sa opäť zúčastnil člen výboru Ľudovít Goga. Hlavným bodom rokovania bolo
konečné predloženie posledných pozmeňujúcich návrhov na zmenu rokovacieho poriadku
JPSG. Ďalšími témami boli správa o činnosti Europolu a návrh viacročného programového
dokumentu Europolu 2020 – 2022.
Sériu zahraničných aktivít zavŕšila účasť
členov výboru na 62. Konferencii
parlamentných výborov pre záležitosti
Únie parlamentov členských štátov EÚ
(plenárny COSAC), ktorú zorganizoval
fínsky parlament v dňoch 1. a 2. decembra
2019 v Helsinkách. Predsedu výboru
Ľuboša Blahu na konferencii sprevádzali
členovia výboru Karol Farkašovský
a Ľudovít Goga. Hlavnými témami boli
diskusie o viacročnom finančnom rámci,
o dodržiavaní základných práv a vláde zákona, o klimatickej stratégií EÚ a o budúcich
vzťahoch EÚ so Spojeným kráľovstvom.
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4. Verejnosť a Národná rada Slovenskej republiky

V roku 2019 prišlo na prehliadku priestorov NR SR viac ako 18 000 návštevníkov.
Oproti predošlému obdobiu je to nárast o takmer tisíc osôb. Štruktúra návštevníkov bola už
tradične rôznorodá a okrem všetkých typov škôl v nej nechýbali rôzne občianske spolky
a združenia, profesijné skupiny, seniori či zahraniční hostia. Najväčší nárast nastal pri
stredoškolských študentoch, prišlo ich viac ako 7000. Okrem nich mali veľký záujem
o parlamentné exkurzie žiaci základných škôl, ktorých bolo takmer 6800. Zvýšil sa tiež počet
diskusií verejnosti s poslancami NR SR ako aj premietaní dokumentárneho filmu o histórii
slovenského parlamentarizmu. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa návštevníkom
premietal aj filmový dokument o tejto dejinnej udalosti.
Celkový počet návštevníkov v roku 2019 bol 18 238 v rámci 543 organizovaných
prehliadok. Počas nich sa skupiny hostí dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o histórii
slovenského parlamentarizmu, o súčasnom fungovaní zákonodarného zboru, o základoch
legislatívneho procesu a práci poslancov. Značná časť návštevníkov si mohla aj krátko pozrieť
schôdzu NR SR. Súčasťou exkurzií bolo 126 besied s poslancami NR SR a 48-krát si
návštevníci pozreli dokumentárne filmy.
Takmer 80 % návštevníkov tvorili žiaci a študenti zo všetkých typov škôl. Ich
pedagógovia oceňovali najmä individuálny prístup k vekovo rôznorodým skupinám školákov,
širokú škálu informácií o štátnych symboloch či o pozoruhodných historických predmetoch,
významných dokumentoch a umeleckých dielach vystavených v parlamentných priestoroch.
Zahraniční účastníci, ktorých bolo viac ako 1000, prichádzali najmä z krajín Európskej únie,
ale aj z USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Islandu, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska,
Kazachstanu, Číny či Vietnamu.
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Percentuálne vyjadrenie návštevnosti v rámci organizovaných prehliadok NR SR
Celkový počet návštevníkov

18 238

Základné školy

37,2 %

Stredné školy

38,9 %

Vysoké školy

2,0 %

Dôchodcovia

5,2 %

Iné inštitúcie

9,6 %

Materské školy

0,8 %

Zahraniční návštevníci

6,3 %

4.1 Výstavy
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou participoval v roku 2019 pri organizácii
17 výstav. Záujem o prezentáciu, prevažne umeleckej tvorby, na pôde NR SR je štandardne
vysoký. Dejiskom týchto výstav sú takmer výhradne výstavné priestory na Západnej terase
Bratislavského hradu, kde sa konalo 14 z uvedených 17 výstav. Zvyšné 3 výstavy obsahujúce
spomienkový a charitatívny rozmer sa konali v priestore foyer budovy NR SR.
Okrem štandardnej každoročnej spolupráce s Vianočnou pohľadnicou, sa na Západnú
terasu Bratislavského hradu opäť vrátilo Bienále ilustrácií Bratislava výstavou „KUK“, ktorá
bola súčasťou bohatého sprievodného programu 27. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava –
medzinárodnej súťažnej výstavy originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež. Pod skratkou KUK
sa ukrývali traja špičkoví domáci ilustrátori: Dušan Kállay, Peter Uchnár a Svetozár Košický.
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Všetci traja sa stali držiteľmi neštatutárnych cien 26. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava v roku
2017.
Rok 2019 tiež priniesol novú spoluprácu, keďže sa na Západnej terase Bratislavského
hradu konala interaktívna výstava detských prác na tému architektúra od roku 1918 pod názvom
„100 rokov hravej architektúry“, pri príležitosti stého výročia založenia samostatnej
Československej republiky. Deti 3. a 4. ročníkov 1. stupňa základných škôl v tomto projekte
rôznymi výtvarnými technikami spracovávali vybrané architektonické pamiatky svojho mesta.
Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika sa v tomto výstavnom
priestore konala výstava maľovaných a grafických diel Noémi Kolčákovej Szakállovej: „Muž,
ktorý sa rozprával s hviezdami“.
Spoluprácu NR SR a jej kancelárie zo zastupiteľstvami iných krajín v Slovenskej
republike podporila výstava Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave, na ktorej bulharskí
umelci prezentovali svoje diela na výstave venovanej písmenám cyrilskej azbuky pod názvom
„CYRILIKA“. Návštevníkom výstava tiež pripomenula prebiehajúce predsedníctvo Bulharska
v Rade Európskej únie.
Neopomínajúc aktuálnosť klimatickej
krízy, túto pripomínala výstava
fotografií Filipa Kuliseva „Polárna
planéta“. Fotografie prezentované na
výstave ukazovali scenérie z polárnych
oblastí, ktoré dnes považujeme za
bežné, sú pre nás samozrejmosťou, no
už zajtra nemusia existovať.

4.2 Ďalšie podujatia a aktivity organizované pre verejnosť
V roku 2019 participovala Kancelária NR SR prostredníctvom Odboru komunikácie
s médiami a verejnosťou na mnohých výchovno-vzdelávacích podujatiach pre žiakov ZŠ
a študentov stredných a vysokých škôl ako sú Slovenská debatná liga, Modelový Európsky
parlament, Simulované zasadnutie parlamentu, či Detská Univerzita Komenského.
Už tradične sa pri príležitosti Dňa Ústavy SR konal 1. septembra populárny Deň
otvorených dverí v NR SR. Národná rada v spolupráci so silovými zložkami a aj ďalšími
rezortami pripravila pre návštevníkov bohatý program doplnený o mnohé sprievodné aktivity
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aj v rámci areálu Bratislavského hradu. Už tradične mohli návštevníci po trase prehliadky
v hlavnej budove vojsť do jednotlivých poslaneckých klubov, miestností výborov NR SR
a najmä do rokovacej sály. Predseda NR SR, A. Danko, návštevníkov vítal v priestoroch svojej
kancelárie, ktorá bola v tento deň tiež výnimočne otvorená. Programom a jednotlivými
miestnosťami parlamentu nadšených návštevníkov sprevádzali historické postavy, ktoré stáli
pri budovaní slovenského parlamentarizmu a našej štátnosti. V parlamente počas DOD ľudí
vítali Ľudovít Štúr, J. Miloslav Hurban spolu s Adelou Ostrolúckou a Aničkou Jurkovičovou.
Skupinu národovcov dopĺňala aj ďalšia významná osobnosť našich dejín, M. Rastislav Štefánik.
Zvyšujúci sa záujem ľudí o toto podujatie každoročne dokazuje jeho význam a opodstatnenosť.

Úspešným bol aj Deň študentstva, ktorým
si NR SR 15. novembra 2019 slávnostne
pripomenula podiel samotných študentov
na Nežnej revolúcii. Kancelária NR SR
prostredníctvom
Odboru
komunikácie médiami a verejnosťou po prvýkrát
zorganizovala mimoriadne prehliadky
výhradne pre žiakov a študentov. Viac ako
600 mladých ľudí tak malo počas jediného
dňa možnosť prejsť a pozrieť si priestory,
ktoré sú inak verejnosti neprístupné. Umožnilo sa im nahliadnuť do miestnosti
Ústavnoprávneho výboru NR SR a takisto aj do rokovacej sály. Týmto podujatím sa
symbolicky poukázalo aj na kontrast doby. Kým do roku 1989 bolo mnoho dverí pre študentov
a ľudí zatvorených, počas Dňa študentstva boli dvere v parlamente pre nich otvorené.
Sprievodným
podujatím
bola
výstava
„Kľúčmi
k
slobode“
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v Hurbanovej sieni, ktorú pripravil Odbor Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR. Návštevníci
si na nej prezreli autentické exponáty, originálne historické dokumenty a listiny, ktoré boli
priamym odkazom Nežnej revolúcie.
Výnimočným podujatím v závere roka bola charitatívna akcia pripravená spolu
s Diecéznou charitou Rožňava, ktorú organizačne zastrešil Odbor komunikácie s médiami
a verejnosťou Kancelárie NR SR. Prostredníctvom verejnej výzvy mohli nielen zamestnanci
Kancelárie NR SR, ale aj občania spraviť krajšie Vianoce deťom v chudobnejších častiach
Slovenska.
Vo foyer budovy NR SR bolo za týmto účelom zriadené zberné miesto pre darovanie
hračiek, oblečenia, kníh, hygienických potrieb a aj iných predmetov, ktoré by mohli ešte
poslúžiť a pomôcť iným. Vyzbierané šatstvo, topánky, teplé oblečenie aj množstvo hračiek boli
osobne zamestnanci útvaru odovzdať rodinám v Rožňave a v Gelnici.
V decembri 2019 prebehol aj tretí ročník obľúbeného podujatia vianočného šachového
turnaja, ktorý sa uskutočňoval z iniciatívy predsedu NR SR A. Danka. Rovnako ako po minulé
roky si súťažiaci zmerali svoje strategické šachové zručnosti v štyroch kategóriách: deti,
študenti, seniori, politici a známe osobnosti. Podujatie vyvrcholilo šachovou exhibíciou
v reprezentačných priestoroch na Bratislavskom hrade. Na hladký priebeh turnaja a šachové
zručnosti účastníkov dozerala odborná porota, ktorej sekundoval aj šachový veľmajster
Anatolij Karpov.
Kancelária NR SR v predvianočnom období pripravila pre verejnosť už tradičné
vianočné trhy, ktoré sa opäť uskutočnili v hradnom areáli dominanty hlavného mesta. Okrem
stánkov s vianočnými dobrotami a vianočným sortimentom, bol pre návštevníkov počas
adventných víkendov pripravený aj bohatý program so zaujímavými aktivitami pre deti aj
dospelých. Opäť bola naplnená aj dobročinná myšlienka podujatia, a to prostredníctvom
zbierky teplého oblečenia pre ľudí v núdzi, ako aj diek a starých obojkov pre zvieratká
v útulkoch.
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4.2.1 Sociálne siete
NR SR a jej kancelária aj v minulom roku vo zvýšenej miere pokračovala
v zverejňovaní informácií o aktuálnom dianí a svojej činnosti aj prostredníctvom sociálnych
sietí. Práve z dôvodu populárnosti, jednoduchého, ale zároveň obrovského dosahu
a prístupnosti, posilňujú tieto nástroje otvorenú komunikáciu a kontakt inštitúcie s verejnosťou.
Práve tento cieľ sa postupne darí napĺňať a týmto spôsobom aj približovať NR SR verejnosti,
o čom svedčia aj konkrétne čísla. Len počas posledného roku získal oficiálny Facebookový
profil NR SR takmer dvetisíc nových aktívnych sledovateľov. Kancelária NR SR
prostredníctvom Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou publikovala v roku 2019 až
210 príspevkov s obsahom o aktuálnom dianí v NR SR, spolu s fotografiami a videami
o rôznych zaujímavostiach z prostredia a okolia NR SR.
4.2.2 Publikácie z dielne Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou
Pri príležitosti konania Dňa otvorených dverí v roku 2019 Odbor komunikácie
s médiami a verejnosťou vydal unikátny interaktívny komiks o ceste Slovenska
k parlamentarizmu pre žiakov 2. stupňa základných škôl, a tiež študentov stredných škôl. Na
začiatku bol nápad a na konci moderné a atraktívne dielo určené pre všetkých, ktorí chcú
pochopiť ako funguje politický systém na Slovensku. Komiks tematicky dopĺňala aj sprievodná
publikácia o parlamentarizme a štátnosti pripravená pre žiakov 1. stupňa základných škôl, ktorá
hravou formou prostredníctvom rôznych úloh a zadaní mala za cieľ vzdelávať a získať
pozornosť mládeže v týchto dôležitých témach. Táto publikácia zároveň slúži ako podklad pre
ďalší možný diel interaktívneho komiksu.

4.3 Žiadosti o informácie
Informovanie verejnosti o činnosti je dlhodobou prioritou NR SR. Poslanci NR SR ako
volení zástupcovia občanov sú priamym spojením medzi parlamentom a verejnosťou. Odbor
komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR v tomto smere plní funkciu
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komunikátora smerom k verejnosti o činnosti Národnej rady Slovenskej republiky. Na to
verejnosť využíva telefonické, listové, e-mailové spôsoby, ale príležitostne aj osobné návštevy.
Verejnosť prioritne zaujímajú informácie z priebehu legislatívneho procesu, dôvodové správy
k návrhom zákonov, informácie z majetkových priznaní verejných funkcionárov, informácie
o poslancoch, ich dochádzke, platoch, asistentoch a poslaneckých kanceláriách, informácie
o výboroch NR SR a o ich činnosti. V neposlednom rade sa verejnosť aktívne zaujíma
o činnosť Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, jej investície a starostlivosť
o národnú kultúrnu pamiatku Bratislavský hrad.
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov bolo
v roku 2019 podaných a zaevidovaných 467 žiadostí o informácie a všetky boli vybavené
v zákonnej lehote. V prípade 26 žiadostí bola žiadosť buď v plnom rozsahu alebo v časti
žiadosti postúpená inej povinnej osobe. V prípadoch 12 žiadostí bolo vydané rozhodnutie
o odmietnutí žiadosti alebo o odmietnutí sprístupniť informáciu či ich častí, pričom v jednom
prípade sa žiadateľ odvolal a odvolací orgán potvrdil pôvodné rozhodnutie.

4.4 Novinárske akreditácie a práca médií v NR SR
V roku 2019 bol piatym rokom v platnosti zavedený akreditačný systém umožňujúci
zástupcom médií vstup a prácu v priestoroch a objektoch NR SR. Aktuálny systém akreditácie
vyžaduje, aby mediálni pracovníci, ktorí majú záujem pokrývať spravodajstvo z parlamentu
a ďalších podujatí, ktoré sa uskutočňujú v gescii Kancelárie NR SR, požiadali o udelenie
akreditácie a následné vydanie akreditačného preukazu prostredníctvom webového formulára.
Vyplnený formulár je žiadateľ o akreditáciu následne povinný doručiť vo vytlačenej podobe na
adresu Kancelárie NR SR. V rámci tejto žiadosti svojím podpisom dáva žiadateľ aj súhlas so
spracovaním svojich uvedených osobných údajov. Na základe takéhoto doručenia žiadosti si
Kancelária NR SR môže od žiadateľa v procese posudzovania jeho žiadosti vyžiadať aj prehľad
jeho publikačnej činnosti a novinárskych aktivít, ktoré sa týkajú informovania o dianí a činnosti
NR SR. Na základe poskytnutých materiálov sa následne posudzuje jeho žiadosť o akreditáciu.
Vstup do budovy parlamentu je povolený len zástupcom médií s platnou akreditáciou.
Spomínaný akreditačný preukaz, ktorý je vydávaný na redakciu, si akreditovaní
redaktori, kameramani, fotoreportéri a technickí pracovníci vyzdvihujú osobne pri každom
vstupe do budovy NR SR na recepcii, na základe overenia totožnosti podľa čísla občianskeho
preukazu, resp. pasu. Akreditačný preukaz je neprenosný, preto je nutné preukaz pred
opustením budovy parlamentu vrátiť, tak aby mohol byť vydaný pri najbližšej návšteve
ostatným akreditovaným kolegom z redakcie. Keďže je akreditačný preukaz vydávaný osobe
mediálneho pracovníka podľa jeho príslušnosti k redakcii, sú novinári povinní pri zmene
redakcie zažiadať o novú akreditáciu.
Kancelária NR 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
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-

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 2019 Kancelária NR SR vydala spolu
viac ako 800 akreditácií pre pracovníkov 5 spravodajských agentúr, vrátane zahraničných ako
Associated Press, ČTK, Bloomberg Press a pod. Len v roku 2019 bolo spracovaných
a vydaných 98 nových žiadostí o akreditáciu. V databáze akreditácií 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 NR
SR. Vyhradené priestory
pohybu
novinárov
a zástupcov médií s platným
akreditačným preukazom sú
nasledovné: tlačové stredisko,
vstupné foyer na prízemí
budovy NR SR, priestor pred
vstupmi do rokovacej sály,
balkón
rokovacej
sály.
Akreditovaní
novinári
pokrývajú taktiež dianie v miestnosti pre tlačové konferencie, v ktorej sa pravidelne konajú
tlačové konferencie poslancov a funkcionárov NR SR, poslancov Európskeho parlamentu
a prípadne aj členov vlády a ich pozvaných hostí. Akreditovaní novinári majú možnosť
zúčastniť sa a zhotovovať záznamy aj zo zasadnutí výborov. Do týchto rokovacích priestorov
vstupujú 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 foto-termínov, ktorých
zoznam je uvedený na webovej stránke NR SR v sekcii určenej médiám.

4.5 Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky
V roku 2019 bolo NR SR, jej výborom a funkcionárom a Kancelárii NR SR doručených
dvadsať petícií, tri sťažnosti a štyridsaťsedem iných podaní občanov, evidovaných v ústrednej
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evidencii petícií a sťažností na referáte pre petície a sťažnosti v rámci Odboru komunikácie
s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
4.5.1 Petície
Predsedovi NR SR bolo v roku 2019 predložených 15 petícií podporujúcich návrh na
kandidáta/ky na funkciu prezidenta/ky. Z nich 13 petícií na podporu kandidatúry do volieb
prezidenta/ky SR splnilo zákonom stanovené podmienky a predseda NR SR svojimi
rozhodnutiami prijal návrhy na kandidátov/kandidátok na funkciu prezidenta/ky nasledovných
občanov SR: Dr. Ing. Róberta Mistríka, Ing. Bélu Bugára, Dr. Ing. Juraja Zábojníka, JUDr.
Štefana Harabina, Ing. Bohumily Tauchmannovej, JUDr. Zuzany Čaputovej, RNDr. Františka
Mikloška, Doc. Mgr. Eduarda Chmelára, Mgr. Róberta Šveca, PaedDr. Józsefa Menyhárta, Bc.
Milana Krajniaka, Mgr. Ing. Mariana Kotlebu a RNDr. Ivana Zuzulu.
V ďalších doručených petíciách občania požadovali neschválenie zákona o hazarde,
zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek, ako aj viac transparentnosti pri rozhodovaní
Slovenskej republiky v orgánoch EÚ a v Rade Európy. Občania sa vyjadrili aj proti zvyšovaniu
výroby celulózy v Ružomberku a využívaniu kozmického priestoru na vojenské účely. Žiadna
petícia doručená Kancelárii NR SR v roku 2019 nespĺňala ustanovenie § 133 ods. 3 zákona NR
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov, podľa
ktorého petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov, prerokuje NR SR.
4.5.2 Sťažnosti a iné podnety
Sťažnosti a podnety občanov sa týkali viacerých spoločenských oblastí. Významná časť
sťažností a iných podnetov občanov sa týkala oblasti uplatňovania základných práv a slobôd,
prípadne ich možného porušovania zo strany orgánov verejnej správy, niekoľko občanov
poukazovalo na údajné nevyhovujúce podmienky v ústavoch pre výkon väzby a ústavoch
pre výkon trestu odňatia slobody, ako i súvisiacom nevhodnom správaní sa príslušníkov Zboru
väzenskej a justičnej stráže. Občania vyjadrovali aj námietky voči rozhodnutiam súdov
a činnosti orgánov činných v trestnom konaní.
V sociálnej oblasti občania vyjadrovali najmä nesúhlas s výškou priznaných starobných
a invalidných dôchodkov, ako aj s postupom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
V skupinových podaniach viacerí občania vyzývali k celoplošnému zákazu používania
neonikotinoidov, zákazu kožušinového chovu, neprijímaniu neočkovaných detí
do predškolských zariadení.
Občania poukazovali tiež na potrebu novelizácie niektorých zákonov, najmä zákona NR
SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Časť sťažností smerovala aj k činnosti samosprávy a špecializovanej štátnej správy, kde
občania poukazovali na nedostatočnú a nekvalitnú prácu niektorých starostov a obecných
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úradov, nedostatky v hospodárení s majetkom obcí a miest, svoju nespokojnosť vyjadrovali
najmä v súvislosti s rozhodnutiami samosprávnych orgánov v stavebných konaniach. Tri
sťažnosti a štyri iné podania boli postúpené na ďalšie prešetrenie iným vecne príslušným
orgánom štátnej správy. Päť podnetov a sťažností bolo adresovaných, prípadne postúpených
na vedomie alebo ďalšie riešenie niektorému z výborov NR SR podľa nasledujúcej tabuľky,
v jednom prípade bolo podanie postúpené súčasne trom výborom:

Ústavnoprávny výbor NR SR

3

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

2

Zahraničný výbor NR SR

1

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

1

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

1
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5. Organizačný rozvoj Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
5.1 Postavenie, pôsobnosť a organizačné zmeny v Kancelárii Národnej rady
Slovenskej republiky

Kancelária NR SR je štátna rozpočtová organizácia zriadená na základe zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Poslaním a cieľom Kancelárie NR SR je plniť odborné, organizačné a technické úlohy
pri zabezpečovaní činnosti NR SR, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií
a tiež pri zabezpečovaní parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby. Kancelária NR SR plní
aj úlohy vyplývajúce z ďalších právnych predpisov, najmä v oblasti správy a ochrany majetku
štátu, v oblasti používania prostriedkov štátneho rozpočtu ako správca rozpočtovej kapitoly
a v oblasti spravovania pracovnoprávnych a obdobných vzťahov štátnych zamestnancov
a zamestnancov, ktorí v Kancelárii NR SR vykonávajú práce vo verejnom záujme a taktiež
poslancov NR SR.
Na začiatku roka 2019 mala Kancelária NR 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, optimalizácia a zabezpečenie zvýšenia efektívnosti práce jednotlivých
organizačných útvarov Kancelárie NR SR.
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Organizačná štruktúra sa v roku 2019 niekoľkokrát zmenila. V organizačnom útvare
Odbor legislatívy a aproximácie práva sa preklasifikoval Referát aproximácie práva na
Oddelenie aproximácie práva. V organizačnom útvare Odbor Parlamentný inštitút sa zrušilo
Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania a v organizačnom útvare Odbor
komunikácie s médiami a verejnosťou sa vytvorilo Tlačové a informačné oddelenie
a Masmediálny referát. Uskutočnila sa aj zmena názvu organizačného útvaru, a to na
sekretariáte predsedu NR SR, ktorý sa premenoval na Kanceláriu predsedu NR SR.
V priebehu kalendárneho roka 2019 bolo prijatých do Kancelárie NR SR celkovo
41 zamestnancov a štátnych zamestnancov, z toho 12 štátnych zamestnancov bolo prijatých do
štátnej služby, 22 zamestnancov na výkon práce vo verejnom záujme a 7 štátnych
zamestnancov bolo preradených z iných služobných úradov do služobného úradu Kancelárie
NR SR.
V priebehu kalendárneho roka 2019 skončilo pracovný pomer alebo
štátnozamestnanecký pomer alebo bolo preradených z Kancelárie NR SR do iných služobných
úradov celkovo 41 zamestnancov a štátnych zamestnancov. So 17 zamestnancami bol
rozviazaný pracovný pomer, so 14 štátnymi zamestnancami bol skončený služobný pomer,
7 štátnych zamestnancov bolo preradených zo služobného úradu Kancelárie NR SR do iných
služobných úradov a 3 štátni zamestnanci skončili štátnozamestnanecký pomer zo zákona –
odchodom do dôchodku.
V priebehu roka 2019 Kancelária NR SR vyhlásila 10 výberových konaní na funkcie
vedúcich štátnych zamestnancov a 25 výberov na prijatie štátneho zamestnanca do štátnej
služby.

5.2 Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie NR SR a jej účelové zariadenia
V Kancelárii NR SR pôsobí dlhodobo ako zástupca zamestnancov odborová
organizácia. Vzájomné vzťahy medzi Kanceláriou NR SR, štátnymi zamestnancami
a zamestnancami sa riešia na základe zákonných úprav a prostredníctvom kolektívneho
vyjednávania. Kolektívna zmluva bola dohodnutá v januári 2019 na obdobie najbližšieho roka
2019. Zmluva bola v priebehu roka 2019 upravovaná dodatkami, ktoré sa týkali navýšenia
hodnoty stravnej jednotky, navýšenia príplatku za zmennosť a navýšenia vianočného príspevku
pre zamestnancov a štátnych zamestnancov Kancelárie NR SR.
Zamestnanci a štátni zamestnanci vo veľkej miere využívali v roku 2019 možnosť
uplatnenia si príspevku na rekreáciu, ktorý Kancelária NR SR poskytovala a poskytuje.
Rovnako Kancelária NR SR dbá o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie svojich
zamestnancov a štátnych zamestnancov. Zamestnanci a štátni zamestnanci majú možnosť
využívať účelové zariadenie Kancelárie NR SR v Častej – Papierničke. V záujme upevňovania
vzťahov medzi zamestnancami a štátnymi zamestnancami a zlepšovania pracovnej a služobnej
atmosféry Kancelária NR SR spolu s odborovou organizáciou pravidelne každý rok usporadúva
niekoľko športových turnajov, poznávacích zájazdov a tzv. Športový deň. Hlavnou náplňou
Športového dňa je súťaž o Putovný pohár vedúceho Kancelárie NR SR vo viacerých
81

disciplínach. V roku 2019 sa v Častej – Papierničke uskutočnil už XXII. ročník, ktorého sa
zúčastnilo 126 štátnych zamestnancov a zamestnancov Kancelárie NR SR.
Účelové zariadenie Častá – Papiernička bolo v roku 2019 využívané taktiež
prostredníctvom parlamentných výborov a poslaneckých klubov na organizovanie
a zabezpečovanie rôznych druhov podujatí. Kancelária NR SR poskytuje svoje účelové
zariadenie aj zamestnancom a štátnym zamestnancom iných štátnych inštitúcií na
organizovanie svojich podujatí. Účelové zariadenie využívajú na rekondičné pobyty i 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
19. ročník sa uskutočnil v novembri 2019. Pobyt v zariadení bol umožnený aj deťom z detských
domovov, ktoré sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky detských vystúpení s názvom „Najmilší
koncert roka“. Kancelária NR SR spravuje aj bungalovy v Tatranskej Javorine, ktoré slúžia
predovšetkým pre účely štátnej reprezentácie.

5.3 Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky podporujúce kvalitu
činnosti NR SR
5.3.1 Oblasť legislatívy a aproximácie práva
Národná rada Slovenskej republiky je podľa čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky jediným
ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Do jej pôsobnosti patrí najmä
uznášať sa na ústave, ústavných a ostatných zákonoch a kontrolovať, ako sa dodržiavajú,
schvaľovať zmluvu o vstupe do štátneho zväzku SR s inými štátmi a o vypovedaní takejto
zmluvy, pred ratifikáciou vyslovovať súhlas s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach
a základných slobodách, s medzinárodnými politickými zmluvami, s medzinárodnými
zmluvami vojenskej povahy a s medzinárodnými zmluvami, z ktorých vzniká SR členstvo
v medzinárodných organizáciách.
Podľa § 143 ods. 1 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej
rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov plní Kancelária NR SR odborné,
organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti NR SR, jej výborov,
osobitných kontrolných výborov a komisií. Organizačným útvarom Kancelárie NR SR
plniacim odborné úlohy v priebehu legislatívneho procesu tvorby zákonov pri ich prerokúvaní
a schvaľovaní NR SR, od ich podania až po uverejnenie v Zbierke zákonov SR, bol aj v roku
2019 Odbor legislatívy a aproximácie práva (ďalej jen „OLAP“). Hlavnými činnosťami tohto
odboru sú najmä:


posudzovanie všetkých podaných návrhov zákonov z hľadiska splnenia ich
formálnych a obsahových náležitostí ustanovených v § 68, 69 a § 96 ods. 3 a 4
zákona o rokovacom poriadku NR SR a vyhotovenie informácie pre predsedu
NR SR do 24 hodín od ich podania. V roku 2019 OLAP takto posúdil spolu
450 podaných návrhov zákonov (tlačí).
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vypracovanie písomného odborného stanoviska k návrhom zákonov, ktoré boli
schválené do druhého čítania, ktoré je podkladom na rokovanie výborov a pléna
NR SR. Toto stanovisko vypracúvajú štátni zamestnanci OLAP na základe
detailného preštudovania a rozboru návrhov zákonov obsiahnutých
v parlamentnej tlači, z ktorých viaceré obsahujú značný počet ďalších zákonov
- článkov, napr. zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti
byrokracii) – 74 článkov, o riešení krízových situácií na finančnom trhu 21 článkov, o finančnej správe – 20 článkov, zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska z Európskej únie bez dohody – 21 článkov, o verejnej
výskumnej inštitúcii - 16 článkov, o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) – 15 článkov, o podpore cestovného ruchu – 10 článkov,
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – 10 článkov, čo
v konečnom dôsledku podstatne zvýšilo počet posudzovaných a spracúvaných
návrhov zákonov. V roku 2019 OLAP vypracoval stanoviská k návrhom
zákonov obsiahnutých v 164 tlačiach, ktoré obsahovali spolu až 498 zákonov.

Obsahom stanoviska OLAP 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 zlučiteľnosťou s právom Európskej únie, a to v kontexte
platného zákona (pri novelizáciách), ako aj vo vzťahu k celému právnemu poriadku SR.
V stanovisku zodpovední štátni zamestnanci OLAP zvyčajne uvádzajú všeobecné pripomienky
týkajúce sa vecného charakteru upravovanej problematiky a možných aplikačných problémov.
Okrem toho, navrhujú aj konkrétne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na odstránenie
legislatívno-technických alebo formálnych nedostatkov, ako aj vnútorných rozporov
v navrhovanej úprave alebo jej protichodnosti s inou právnou úpravou. Súčasťou tohto
stanoviska je aj posudzovanie súladu návrhu zákona s právom Európskej únie (primárnym,
sekundárnym a judikatúrou Súdneho dvora EÚ), ktoré je založené na detailnom porovnaní
jednotlivých navrhovaných ustanovení s relevantnými právnymi aktami EÚ, ako aj na
zohľadnení priamo záväzných ustanovení zakladajúcich zmlúv EÚ, všeobecných právnych
princípov, príp. aj oznámení Európskej komisie o porušení (nesplnení) povinnosti členského
štátu.
Štátni zamestnanci odboru sa tak vo viacerých prípadoch významne podieľali na
dopracovaní a skvalitnení prerokúvaných návrhov zákonov. Medzi ďalšie činnosti odboru
možno zaradiť:


zúčastňovanie sa štátnych zamestnancov OLAP (osobná účasť) na zasadnutiach
výborov aj pléna NR SR pri prerokúvaní návrhov zákonov v druhom a treťom
čítaní, vrátane zákonov vrátených prezidentkou SR, sledovanie ich priebehu po
procedurálnej stránke ako aj časovej postupnosti prednesu pozmeňujúcich
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a doplňujúcich návrhov (§ 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku NR SR),
posudzovanie predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov po
legislatívno-technickej stránke ako aj ich obsahovej súvislosti (§ 94 ods. 3
zákona o rokovacom poriadku NR SR) a ich prípadnej kolízie navzájom, či
s predloženým návrhom zákona, resp. s platným zákonom, a zaujímanie
stanovísk k priebežným legislatívno-právnym problémom.


spolupráca s tajomníkmi výborov NR SR a určenými spravodajcami k návrhom
zákonov a zákonov vrátených prezidentkou SR počas rokovania výborov, pri
príprave spoločnej správy a pri rokovaní gestorského výboru k nim.
Poskytovanie odbornej pomoci navrhovateľom jednotlivých návrhov zákonov
pri ich príprave, pri príprave pozmeňujúcich návrhov, ako aj počas celého
priebehu ich schvaľovania a poskytovanie nepretržitej konzultačnej služby
a poradenstva k legislatívnym a procedurálnym otázkam, ktoré sa vyskytnú
v priebehu legislatívneho procesu v NR SR.



vypracúvanie čistopisov zákonov po ich schválení (zapracovaním všetkých
schválených pozmeňujúcich návrhov), zabezpečovanie ich podpísania
príslušnými ústavnými činiteľmi a ich uverejnenia na webovom sídle NR SR
a v Zbierke zákonov SR a vykonávanie ich autorskej korektúry v Zbierke
zákonov SR.



spracúvanie odborných podkladov pre potreby vedenia NR SR a poskytovanie
odborných konzultácií k aktuálnym ústavným, právnym a spoločenským
problémom, ako aj iným záležitostiam patriacim do pôsobnosti NR SR (napr.
k voľbe prezidenta SR, k rokovaniu so zástupcami Benátskej komisie,
k problematike štátnej služby, k otázkam antisemitizmu či k Istanbulskému
dohovoru).



vypracúvanie návrhov vyjadrení NR SR ako účastníka konania ku konaniam
vedeným na Ústavnom súde Slovenskej republiky o súlade zákonov s Ústavou
Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná, ktorých v roku 2019 bolo 13. Okrem toho bola NR SR (po
prvýkrát) zapojená aj do konania pred Súdnym dvorom Európskej únie vo veci
návrhu na začatie prejudiciálneho konania.



poskytovanie odbornej súčinnosti a spolupráca s inými organizačnými útvarmi
Kancelárie NR SR, najmä posudzovaním návrhov služobných predpisov a iných
dokumentov, poskytovaním informácií o zákonoch a preberaných právne
záväzných aktoch Európskej únie, a aktívna účasť na realizácii twinningového
projektu pre parlament Moldavskej republiky, ktorý bol zabezpečovaný
Kanceláriou NR SR ako účastníkom konzorcia.



štátni zamestnanci OLAP v rámci svojej činnosti priebežne sledujú judikatúru
Ústavného súdu Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva
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a Súdneho dvora Európskej únie a v prípade potreby upozorňujú na požiadavky
zmeny právnej úpravy SR.
5.3.2 Odbor Parlamentný inštitút
Odbor Parlamentný inštitút je analyticko-informačný útvar Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky. Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej
republiky, v zmysle ktorého Parlamentný inštitút plní analytické, vzdelávacie, dokumentačné a
informačné úlohy súvisiace s činnosťou NR SR a jej poslancov. Súčasťou odboru je aj
Oddelenie Parlamentná knižnica a Oddelenie Parlamentný archív. Postavenie a náplň práce
Odboru Parlamentný inštitút podrobne vymedzuje Organizačný poriadok Kancelárie Národnej
rady Slovenskej republiky.

Odbor Parlamentný inštitút sídli v areáli Bratislavského hradu, v budove pri Mikulášskej
bráne. Oddelenie Parlamentná knižnica a Oddelenie Parlamentný archív je možné nájsť na
Západnej terase Bratislavského hradu.
V rámci analytickej a výskumnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút pravidelne
pripravuje:
 proaktívne materiály, pripravené z vlastnej iniciatívy odboru, zamerané na aktuálne
témy, prerokúvané v NR SR a jej výboroch;
 odpovede na požiadavky funkcionárov, výborov a poslancov NR SR;
 odpovede na požiadavky od ostatných organizačných útvarov Kancelárie NR SR;
 odpovede na požiadavky zahraničných parlamentov, dotazníky medzinárodných
organizácií a ďalších inštitúcií.
Na začiatku každého volebného obdobia Odbor Parlamentný inštitút pripravuje
najmä pre novozvolených poslancov a ich asistentov príručku Praktický sprievodca prácou
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poslanca, publikáciu Ako pracuje parlament a výkladový slovník najčastejšie používaných
pojmov Malý parlamentný slovník. Tieto publikácie budú teda vydané v roku 2020. Odbor
podľa svojho plánu prácu a kapacitných možností vydáva aj knihy určené pre širšiu verejnosť
k významným výročiam napr. k vzniku 1. SNR a J. M. Hurbana ako jej prvého predsedu. Odbor
zostavuje aj výročnú správu NR SR a Kancelárie NR SR za uplynulý rok.
Ako bolo naznačené vyššie, Odbor Parlamentný inštitút mimoriadne aktívne
odpovedá na požiadavky zahraničných parlamentov, dotazníky medzinárodných organizácií
a ďalších inštitúcií, týkajúce sa fungovania NR SR a slovenskej právnej úpravy v určitej
analyzovanej oblasti. Takýmto spôsobom Odbor Parlamentný inštitút buduje dobré meno NR
SR a jej kancelárie.
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút už tradične zastrešuje úvodné
inštruktážne semináre najmä pre novozvolených poslancov, ktoré budú tentokrát realizované
v roku 2020, účasť Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej spolupráci určenej pre
zahraničné parlamenty (najmä pre kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny EÚ napr.
krajiny západného Balkánu), stážový program pre študentov vysokých škôl, ako aj ďalšiu
vzdelávaciu, prednáškovú a publikačnú činnosť.

Pri spracovaní materiálov Odbor Parlamentný inštitút pracuje so širokým spektrom
tlačených a elektronických zdrojov a databáz. V tejto súvislosti aktívne spolupracuje s oboma
svojimi oddeleniami. Okrem toho pre svoju prácu ako doplnkový priamy zdroj informácií od
roku 1995 využíva internú databázu výmeny informácií medzi národnými parlamentmi
54 štátov tzv. Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu (angl. European
centre for parliamentary research and documentation; ECPRD).
ECPRD aktuálne pôsobí ako interná databáza pre výmenu informácií
a medziparlamentná sieť expertov (t. j. pracovníkov kancelárií parlamentov) pod záštitou
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a Európskeho parlamentu, a teda v praxi združuje
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parlamenty všetkých členských štátov EÚ a parlamenty zastúpené v Parlamentom zhromaždení
Rady Európy (vrátane pozorovateľov a parlamentov so štatútom tzv. „partnerov pre
demokraciu“). Prostredníctvom Odboru Parlamentný inštitút majú funkcionári, výbory
a poslanci NR SR možnosť položiť otázky týkajúce sa právnej úpravy rôznych oblastí verejných
politík, parlamentnej praxe a legislatívneho procesu vybraným zahraničným parlamentom.
Zo získaných informácií pracovníci Odboru Parlamentný inštitút vyhotovujú
porovnávacie analýzy (t. j. medzinárodné porovnania právnej úpravy vybraných otázok
v jednotlivých členských štátov ECPRD).
Odbor Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR v roku 2019:


spracoval celkovo 36 iniciatívnych materiálov, z toho 7 stručných podkladov v rámci
edície Krátke informácie, 18 jednoprípadových alebo porovnávacích analýz v rámci
edície Informačné materiály, 3 komplexné porovnávacie analýzy v rámci edície
Parlamentné štúdie, 5 materiálov zameraných na štatistické ukazovatele súvisiace
s aktuálnou ekonomickou a sociálnou situáciou v SR a 3 Informačné bulletiny o činnosti
odboru;



vypracoval odpovede na 267 domácich a zahraničných požiadaviek, z tohto
196 žiadostí o informácie zo zahraničia v rámci spomínanej databázy ECPRD,
63 odpovedí na požiadavky poslancov NR SR a iných odborných útvarov Kancelárie
NR SR a 8 žiadostí od iných subjektov;



zabezpečoval podklady nadväzujúce na rokovania výborov NR SR a na schôdze NR
SR, ale aj na ďalšie dôležité podujatia, ktoré sa uskutočnili v priebehu roka 2019 na
pôde NR SR, najmä v súvislosti s medzinárodnými podujatiami organizovanými NR
SR alebo s účasťou poslancov v medzinárodných parlamentných zoskupeniach;



organizoval a zabezpečoval odbornú náplň programu stáže študentov vysokých škôl
v Kancelárii NR SR, pričom stáž absolvovalo v akademickom roku 2018/2019
28 stážistov a stážistiek na rozličných pracoviskách v rámci Kancelárie NR SR;
v akademickom roku 2019/2020 bolo na stáž prijatých 39 stážistov a stážistiek;



okrem dlhodobej stáže sa v roku 2019 uskutočnila aj tzv. krátkodobá stáž (priebeh
trvania cca 3 mesiace), a to na základe Memoranda o spolupráci medzi Kanceláriou NR
SR a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci predmetu
Právne klinické vzdelávanie sa tejto krátkodobej stáže zúčastnili dve študentky.



Kancelária NR SR uzavrela v roku 2019 taktiež ďalšie memorandum o spolupráci
s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK.



v oblasti vzdelávania pripravil Odbor Parlamentný inštitút v roku 2019 viacero
vzdelávacích podujatí pre odbornú, ale i laickú verejnosť. Odbor napríklad zorganizoval
školenie pre štipendistov medzinárodného parlamentného štipendia nemeckého
Spolkového snemu 2019. Cieľom krátkodobého školenia v Kancelárii NR SR bolo
priblížiť slovenským štipendistom nemeckého Bundestagu fungovanie NR SR a jej
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orgánov a oboznámiť ich s prácou poslancov NR SR, asistentov poslancov NR SR,
tajomníkov výborov NR SR a ďalších zamestnancov vybraných útvarov Kancelárie NR
SR.
V období od septembra 2017 do decembra 2019 Kancelária NR SR,
najmä prostredníctvom svojho Odboru Parlamentný inštitút, po
prvýkrát vo svojej histórii priamo participovala na realizácii tzv.
twinningového projektu financovaného EÚ „Budovanie kapacít
parlamentu Moldavskej republiky v oblasti aproximácie európskeho
práva [13 ENPI OT 02 17 (MD/28)]“. Tento projekt, implementovaný
v konzorciu s Kanceláriou Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej
republiky a s Kanceláriou Národného zhromaždenia Maďarska, bol zameraný na výmenu
skúseností a osvedčených pracovných postupov v oblasti približovania národného právneho
poriadku právu Európskej únie s cieľom posilniť inštitucionálnu kapacitu moldavského
parlamentu. Projekt pozostával zo štyroch komponentov obsahujúcich 70 aktivít (napr.
odporúčania na zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, analýzy návrhov zákonov,
hodnotiace misie, okrúhle stoly, školiace aktivity, semináre atď.). Do projektu bolo zapojených
viac ako 66 expertov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Lotyšska,
Francúzska a Belgicka. Priamym výsledkom projektu bolo zaškolenie viac ako
140 pracovníkov moldavského parlamentu a 42 zamestnancov exekutívy v oblasti európskych
záležitostí. Popri tom projekt dosiahol aj viaceré hmatateľné legislatívne výsledky, keďže
navrhované odporúčania boli prijaté ako pozmeňujúce návrhy hneď k niekoľkým návrhom
zákonov. Projekt bol pozitívne hodnotený nielen zo strany všetkých implementujúcich
partnerov, ale aj zo strany EÚ. V júli 2019 zástupkyňa Odboru Parlamentný inštitút a zároveň
rezidentná twinningová poradkyňa resp. stála zástupkyňa projektu Natália Švecová
prezentovala metodiku práce a výsledky projektu priamo v Bruseli na konferencii „Interpares:
Parlamenty v partnerstve“ organizovanej v priestoroch Európskeho parlamentu.

Zamestnanci Odboru Parlamentného inštitútu sa taktiež aktívne zúčastňovali na
implementácii twinningového projektu Posilnenie a podpora parlamentov Bosny
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a Hercegoviny pri plnení úloh európskej integrácie a taktiež na projekte posilnenia kapacít
albánskeho parlamentu so zameraním na parlamentný výskum s podporou Švajčiarskej
agentúry pre rozvoj a spoluprácu.
Okrem toho organizoval Odbor Parlamentný inštitút dňa 22. mája 2019 študijnú
návštevu študentov Právnickej fakulty Univerzity v Erfurte na tému „Boj proti diskriminácii
azylantov a segregácia Rómov vo vzdelávaní“, študijnú návštevu zástupcov parlamentu Čiernej
Hory v NR SR v dňoch 28. a 29. októbra 2019 a študijnú návštevu pracovníkov Parlamentného
inštitútu kancelárie parlamentu Severného Macedónska v dňoch 16. až 18. decembra 2019.
Ďalším úspešným podujatím organizovaným odborom je každoročné stretnutie
a prednáška pre študentov žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. Mladí žurnalisti si 20. novembra 2019 mali možnosť vypočuť interaktívnu
prednášku na tému úloha médií pri prezentovaní politickej situácie a vzťah medzi novinármi
a politikou.
Odbor Parlamentný inštitút spolupracoval aj na príprave konferencie s názvom
„Svedectvo: Cesta Slovenska k samostatnej štátnosti (1989-1993)“, ktorá sa uskutočnila dňa
27. novembra 2019. Ako hlavný organizátor pripravil výstavy „Veriť, milovať, pracovať“
k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika so začiatkom od 3. mája 2019, výstavu
s názvom „Kľúčmi k slobode“ k 30. výročiu Nežnej revolúcie so začiatkom od 15. novembra
2019 a tiež výstavu s názvom „Svedectvo. Cesta Slovenska k samostatnej štátnosti (19891993)“ dňa 27. novembra 2019. Odbor Parlamentný inštitút sa zúčastnil taktiež ako
spoluorganizátor aj slávnostného otvorenia výstavy „O slovo sa hlási... Od novembra 1989
k slobodným voľbám“ v Prahe dňa 13. novembra 2019.
Pracovníci odboru taktiež už tradične zastrešovali aj zostavenie Výročnej správy NR SR
a Kancelárie NR SR za roky 2018 a 2019 a vykonávali ďalšiu individuálnu prednáškovú,
vzdelávaciu a publikačnú činnosť.
5.3.2.1 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 NR SR, zamestnancom Kancelárie NR SR,
študentom vysokých škôl a vybranému okruhu používateľov v súlade s Knižničným
a výpožičným poriadkom Parlamentnej knižnice.
Knižničný fond v roku 2019 obsahoval 91 169 knižničných jednotiek, knižný prírastok
bol 3 128 titulov. Knižnica spracovala 826 titulov domácich a zahraničných periodík. Nákup
zahraničných titulov sa realizoval najmä z databáz Springer Link, 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.
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Zrealizovaných bolo 12 121 výpožičiek, spracovaných bolo 13 tematických rešerší,
k rokovaniu parlamentu a poskytnutých bolo 7 310 referenčných a faktografických informácií.
Podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií,
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
dostávala knižnica povinný výtlačok kníh aj periodík.
Z dôvodu rekonštrukcie Severných hradieb knižnica pracovala v dočasných
priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu. V čitárni poskytovala knižničné,
informačné, referenčné a rešeršné služby v mierne obmedzenom režime.
Rekonštrukcia Severných hradieb pokračovala aj v r. 2019, knižničné sklady pre cca
200 000 titulov sa pripravujú v podzemných priestoroch:

Oddelenie Parlamentná knižnica vydávalo a používateľom zasielalo e-mailom
informačný materiál Nové knihy, Zoznam periodík dochádzajúcich do Parlamentnej knižnice
a obsahy právnických časopisov. K dôležitým bodom rokovania NR SR vydávala tematické
rešerše a rešerše na požiadanie. K významným výročiam poskytovala knižničné tituly na
výstavy realizované v budove parlamentu (100. výročie úmrtia M. R. Štefánika, 30. výročie
Nežnej revolúcie).
Pre používateľov bol na vnútornej sieti Kancelárie NR SR aj na webovom sídle NR SR
sprístupnený automatizovaný knižničný systém t. j. 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
NR 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
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pre parlamenty IFLA (angl. International Federation of Library Associations)
a s parlamentnými knižnicami predovšetkým v krajinách EÚ. Taktiež spolupracovala aj na
výmene informácií v rámci spomínanej databázy ECPRD.
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 významný zdroj informácií o činnosti parlamentov krajín V 4. Spoločná
česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica obsahuje zdigitalizované parlamentné
dokumenty od roku 1848 po súčasnosť. V roku 2019 sa konali 3 zasadnutia redakčnej rady
portálu, v máji v ÚZ Častá-Papiernička, v septembri vo Varšave a v novembri Prahe. Ku
krajinám V 4 sa pridalo aj Rakúsko, portál je prístupný aj na webovom sídle NR SR.
V rámci projektov parlamentnej rozvojovej spolupráce a budovania kapacít
zahraničných parlamentov sa knižnica aktívne zúčastnila projektov podpory parlamentom na
západnom Balkáne, konkrétne pri budovaní Parlamentných inštitútov a Parlamentných knižníc
v parlamentoch v Severnom Macedónsku a Albánsku.
Všetky informácie o knižnici, novinky a aktivity boli zverejňované na webovom sídle
NR SR, vrátane on-line katalógu PROFLIB, prírastkov kníh, zoznamu nových periodík, rešerší
a knižničných projektov.
5.3.2.2 Oddelenie Parlamentný archív

Oddelenie Parlamentný archív zhromažďuje a ukladá prevzaté materiály zo
všetkých orgánov Národnej rady SR a útvarov Kancelárie NR 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. Parlamentný archív poskytuje aj všetky archívno-registratúrne služby
v súlade s Registratúrnym poriadkom Kancelárie NR SR a Bádateľským poriadkom Kancelárie
NR SR.
Oddelenie Parlamentný archív v roku 2019 vybavilo spolu 147 žiadostí o vyhľadanie
archívnych materiálov zo strany poslancov NR SR, asistentov, zamestnancov Kancelárie NR
SR a verejnosti. Pre poslancov, ich asistentov a zamestnancov Kancelárie NR SR vyhľadával
požadované archívne materiály, predovšetkým parlamentné tlače s dôvodovými správami,
pozmeňujúce návrhy, rôzne časti rozpravy v stenografických záznamoch zo schôdzí NR SR,
hlasovania na schôdzach NR SR, v menšej miere sa vyhľadáva spisová dokumentácia
z produkcie útvarov kancelárie a projektová technická dokumentácia stavieb. Požiadavky,
konkrétne v počte 33, smerovali na Oddelenie Parlamentný archív zo strany odbornej a laickej
verejnosti, či prostredníctvom Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR
SR. Požadované dokumenty sa poskytovali buď v písomnej, alebo v elektronickej podobe
(z digitálneho archívu).
V roku 2019 Parlamentný archív poskytoval konzultačnú pomoc útvarom Kancelárie
NR SR najmä pri príprave a odovzdávaní materiálov do registratúrneho strediska. V spolupráci
s Odborom informačných a komunikačných technológií sa operatívne zabezpečovala úprava
91

systému elektronickej evidencie spisov „Registratúra“ a zaškoľovanie nových zamestnancov.
Archív taktiež vykonával kontrolu materiálov uložených v digitálnom archíve vzhľadom
k ustanoveniam týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
Registratúrne stredisko Parlamentného archívu zabezpečovalo a dohliadalo aj na
technickú stránku prípravy vyraďovacieho konania (skartácie) na útvaroch Kancelárie NR SR
a aj tých, ktoré neodovzdávajú svoje dokumenty do Parlamentného archívu. Oddelenie taktiež
súbežne metodicky usmerňovalo referentov jednotlivých organizačných útvarov
Kancelárie NR SR, zodpovedných za spracovanie a odovzdávanie archívnych materiálov do
registratúrneho strediska archívu.
V roku 2019 bolo do registratúrneho strediska archívu odovzdaných a spracovaných
240 balíkov materiálov z jednotlivých organizačných útvarov Kancelárie NR SR, výborov NR
SR a schôdzí NR SR. Taktiež boli skompletizované a presťahované archívne materiály
z V. volebného obdobia NR SR. K týmto 698 balíkom a 16 krabiciam sa vyhotovili aj archívne
pomôcky – zoznamy na neskoršie vyhľadávanie. Keďže rok 2019 bol rokom predvolebným,
pripravovali sa podklady k povolebnému odovzdávaniu materiálov za VII. volebné obdobie NR
SR. Ďalej sa spracovali Zbierky zákonov za predchádzajúce obdobie. Parlamentný archív
taktiež prevzal a spracoval 37 balíkov projektovej dokumentácie.
Zároveň bolo vytriedených 50 bežných metrov spisového materiálu z Výborov NR SR
a Kancelárie NR SR z II. a III. volebného obdobia, z ktorého postupne vzniklo 117 krabíc
archívneho materiálu určeného na trvalú úschovu.
V roku 2019 sme si pripomenuli viacero významných výročí. K 100. výročiu
tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika a 30. výročiu Nežnej revolúcie Oddelenie
Parlamentný archív pripravilo výstavy archívnych dokumentov, viažucich sa k týmto
udalostiam.
V máji 2019 sme si uctili 100.
výročie tragického úmrtia jednej
z najväčších osobností slovenských
dejín, generála Milana Rastislav
Štefánika (1880-1919) – vedca,
vojaka,
diplomata,
politika,
všestranného a zanieteného človeka.
Jeho politické pôsobenie je tesne
späté
s vytvorením
prvej
Československej republiky v roku
1918. Parlamentný archív k tomuto
významnému jubileu pripravil vo
foyer Národnej rady Slovenskej republiky výstavu „Veriť, milovať, pracovať“, kde najmä
prostredníctvom parlamentných archívnych dokumentov predstavil túto významnú slovenskú
osobnosť prostredníctvom písomností z archívnych fondov Parlamentného archívu NR
SR, fondov Federálneho zhromaždenia ČSFR a archívu Poslaneckej snemovne Parlamentu
Českej republiky. Na výstave bolo možné vidieť originály archívnych dokumentov, ktoré viedli
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k prijatiu dvoch zákonov „lex Štefánik“. Prvý prijalo Federálne zhromaždenie na zásadný
podnet svojho predsedu Alexandra Dubčeka dňa 23. apríla 1990. Ide o zákon č. 117/1990 Zb.
o zásluhách M. R. Štefánika o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov. Dňa 31. októbra
2000 si túto osobnosť uctila aj Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 402/2000 Z. z.
o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko. Výstava archívnych parlamentných
dokumentov bola doplnená artefaktmi bankoviek, mincí a medailí s portrétom M. R. Štefánika
zapožičaných z Historického múzea SNM na Bratislavskom hrade. Prezentované boli unikátne
kúsky, ktoré sú inak uložené v depozitári Zbierky mincí a medailí Historického múzea a bežne
sa nevystavujú. Výstavu dokresľovala jeho busta z roku 1990 a fotografie z publikácií
o Štefánikovi. Tie boli z knižničných fondov Parlamentnej knižnice. Dokumentovali jeho
študentské roky, vedecké, cestovateľské, vojenské i politické angažovanie sa, pri vzniku
Československa. Výstavu „Veriť, milovať a pracovať“ si mohla verejnosť v priestoroch
parlamentu pozrieť až do konca septembra 2019. Najmä počas tradičného Dňa Ústavy
1. septembra 2019, kedy NR SR otvára brány širokej verejnosti o jej prehliadku s komentárom
prejavilo záujem veľké množstvo návštevníkov.
V novembri 1989 sme si pripomenuli 30. výročie tzv.
Nežnej revolúcie, ktorá bez krviprelievania pri silnom
odhodlaní občanov Česko-Slovenska znamenala
postupný pád totalitnej moci; priniesla politické,
občianske a náboženské slobody, pluralitu politického
života, ekonomickú transformáciu a možnosť diskusie
v otázke usporiadania štátu. Tieto udalosti nám nie sú ani
po troch desaťročiach ľahostajné, lebo sa nimi rodila naša
novodobá sloboda a demokracia, ktoré treba neustále
rozvíjať ako najvyššie spoločenské hodnoty.
Parlamentný archív k týmto udalostiam
pripravil
výstavu v budove NR SR, ktorá odzrkadľuje
v archívnych dokumentoch udalosti na pôde SNR od
novembra 1989 až po prvé slobodné voľby v júni 1990.
Výstava k novembrovým udalostiam roku 1989 je inštalovaná v šiestich výstavných vitrínach,
kde sú vystavené tie najzaujímavejšie originály archívnych dokumentov z fondov
Parlamentného archívu a artefaktov viažucich sa k udalostiam od novembra 1989 do
slobodných volieb v júni 1990 na pôde SNR. Na výstave sú použité dokumenty a fotografie
z fondov Parlamentného archívu NR SR, archívu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, zo
Slovenského národného archívu (fond VPN), ako aj z TASR. Niektoré dokumenty a artefakty
poskytli Ján Budaj, Zuzana Cigánová, Milan Novotný, autori výstavy a iní. Publikácie a noviny
Verejnosť sú z Parlamentnej knižnice. Výstava „Kľúčmi k slobode“ bola sprístupnená vo foyer NR
SR 15.11.1989 a jej inštalácia pokračuje aj v roku 2020.
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Oddelenie Parlamentný archív pripravilo nielen tematickú výstavu k novembru 1989
v budove NR SR, ale spolupracovalo tiež na spoločnej česko-slovenskej výstave, ktorá bola
sprístupnená v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR v Prahe. S kolegami z archívu
Poslaneckej snemovne bola dohodnutá spolupráca na spoločnej výstave parlamentných
archívnych dokumentov, viažucich sa k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Koncept výstavy bol
stanovený na zdokumentovanie udalostí od novembra 1989 až do prvých slobodných volieb
v júni 1990 z pohľadu archívnych dokumentov Poslaneckej snemovne českého parlamentu
a NR SR. Výstava, ktorá je od novembra 2019 prezentovaná na 9 spoločných paneloch
v predsále rokovacej siene Poslaneckej snemovne českého parlamentu v Prahe sa volá „O slovo
se hlási...Od listopadu ke svobodným volbám“. Výstavu osobne otvoril predseda Poslaneckej
snemovne Parlamentu Českej republiky Radek Vondráček. K výstave bude vydaný aj katalóg
archívnych dokumentov z českého i slovenského parlamentného archívu.

Oddelenie Parlamentný archív sa podieľalo so svojimi archívnymi dokumentami aj na
výstave archívnych dokumentov, ktorá bola inštalovaná pri príležitosti konania konferencie
Svedectvo – Cesta Slovenska k samostatnej štátnosti (1989-1993). Obdobie od Nežnej
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revolúcie z novembra 1989 do 1. januára 1993 bolo obzvlášť dôležité z hľadiska formovania
slovenskej štátnosti. Uskutočnili sa rozsiahle premeny v politickom, spoločenskom,
hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote občanov Česko-Slovenska. Zmena pomerov
viedla aj k reforme štátneho usporiadania, čo vyvrcholilo rozdelením spoločného štátu. Dňa
27. novembra 2019 sa v budove NR SR na Župnom námestí uskutočnila konferencia Svedectvo
– Cesta Slovenska k samostatnej štátnosti (1989 – 1993), ktorá reflektovala udalosti od
novembra 1989 a následnú cestu k vytvoreniu nezávislej Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Na konferencii, ktorú otvoril príhovorom predseda NR SR Andrej Danko, vystúpili s referátmi
viacerí vedeckí pracovníci, ale aj významní činitelia daného obdobia (I. Gašparovič,
K. Tóthová, A. Hrnko, M. Gbúrová a iní). Odborný referát predniesla tiež pracovníčka
Parlamentného inštitútu Natália Petranská Roková. Pri príležitosti tejto konferencie
Parlamentný archív inštaloval panelovú výstavu najvýznamnejších historických dokumentov
SNR zrkadliacich tieto významné štátotvorné udalosti.
Všetky výstavy, ktoré Oddelenie Parlamentný archív pripravilo mali vysokú
návštevnosť, mediálne pokrytie a boli veľmi dobre hodnotené odbornou i laickou verejnosťou.
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6. Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária NR SR v roku 2019 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona
NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších
predpisov. Plnila aj úlohy súvisiace so zabezpečením Jarného zasadnutia PZ NATO, ktoré sa
uskutočnilo v areáli Bratislavského hradu a iné úlohy vyplývajúce z členstva NR SR
v medzinárodných organizáciách a inštitúciách.

V rámci rozpočtového hospodárenia bola pozornosť venovaná plneniu programu 06M
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu a medzirezortnému podprogramu 0EK01
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Kancelária NR SR. Kancelária NR
SR ďalej zabezpečovala všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR a plnila úlohy
súvisiace so zasadnutiami zákonodarného zboru, s prevádzkou, správou a ochranou budov
a účelových zariadení. V roku 2019 sa na zabezpečenie programu a podprogramu vynaložili
finančné prostriedky v objeme 48 038 tis. €.

6.1 Rozpočtové príjmy
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 boli rozpočtové
príjmy pre rozpočtovú kapitolu Kancelárie NR SR určené vo výške 1 280 tis. €. K 31. decembru
2019 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 787 tis. €, t. j. 139,6 % schváleného rozpočtu.

6.2 Rozpočtové výdavky
Rozpočet výdavkov na rok 2019 rozpočtovej kapitoly Kancelárie NR SR bol schválený
vo výške 31 857 tis. €, z toho program „Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu“
30 218 tis. € a medzirezortný podprogram „Informačné technológie financované zo štátneho
rozpočtu – Kancelária NR SR“ 1 639 tis. €. Ôsmimi rozpočtovými opatreniami Ministerstva
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financií SR bol rozpočet výdavkov upravený na 48 171 tis. €, celkové čerpanie výdavkov bolo
vo výške 48 038 tis. €, t. j. 99,7 % upraveného rozpočtu.
Rozpočtové výdavky na rok 2019 (v tis. €)
Rozpočet
Ukazovateľ

Bežné výdavky

Čerpanie
k
31.12.2019

Plnenie
upraveného
rozpočtu
v%

Index
2019/2018

schválený

upravený

28 440

34 170

34 048

99,6

123,1

01

Všeobecné verejné služby

28 440

34 170

34 048

99,6

123,1

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány 28 440

34 170

34 048

99,6

123,1

3 417

14 001

13 990

99,9

287,5

Kapitálové výdavky

01

Všeobecné verejné služby

3 417

14 001

13 990

99,9

287,5

01.1.1

Výkonné a zákonodarné orgány 3 417

14 001

13 990

99,9

287,5

48 171

48 038

99,7

147,7

Výdavky spolu

31 857

Bežné výdavky na rok 2019 boli schválené vo výške 28 440 tis. € a upravené na
34 170 tis. €. Čerpanie výdavkov v roku 2019 dosiahlo výšku 34 048 tis. €, t. j. 99,6 %
upraveného rozpočtu.
Na celkovom čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom roku sa podieľala kategória
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 51,6 %, kategória
620 Poistné a príspevok do poisťovní 14,7 %. Kategória 630 – Tovary a služby predstavovala
podiel na čerpaní výdavkov 32,9 %. 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 NR SR v medzinárodných organizáciách, na
odstupné, odchodné a nemocenské dávky zamestnancom 0,7 %.
Kapitálové výdavky na rok 2019 boli schválené vo výške 3 417 tis. € a upravené na
14 001 tis. €. V roku 2019 dosiahli výšku 13 990 tis. €, t. j. 99,9 % upraveného rozpočtu
a použité boli predovšetkým na rekonštrukciu hradného paláca a objektov v areáli
Bratislavského hradu a rekonštrukciu a modernizáciu budov v správe Kancelárie NR SR, čo
predstavuje z celkových vykazovaných výdavkov 75,6 % a s tým súvisiaca projektová
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dokumentácia 1,7 % výdavkov. Ďalej sa na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov podieľal
nákup nehnuteľnosti vrátane pozemku 18,5 %, nákup gastrotechnológie a prevádzkových
strojov 0,6 %, nákup motorových vozidiel 0,4 %, nákup výpočtovej a telekomunikačnej
techniky 2,6 %, nákup softvérov 0,4%, modernizácia softvérov a komunikačnej infraštruktúry
0,2 %.
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 NR SR k 31. decembru 2019 bolo nasledovné:
Poslanci NR SR
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €

9 133

z toho:
- mzdy, platy

5 529

- OOV

3 604

Priemerný evidenčný počet poslancov (osoby)

150

Priemerná mesačná mzda poslanca v €

3 072

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

8 448

z toho:
- mzdy, platy

8 427

- OOV

21

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)

366

Priemerná mesačná mzda v €

1 919

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania vo výške 14 010 tis. €, upravený na 17 582 tis. € bol v roku 2019 čerpaný vo výške
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17 581 tis. €, t. j. 100 % upraveného rozpočtu. Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy vo
výške 11 222 tis. €, upraveného na 13 957 tis. € sa čerpalo 13 956 tis. €, z toho poslancom NR
SR sa vyplatilo 5 529 tis. € a zamestnancom Kancelárie NR SR sa vyplatilo 8 427 tis. € na mzdy
a platy. Z rozpočtu ostatných osobných vyrovnaní vo výške 2 788 tis. €, upraveného na
3 625 tis. € sa čerpalo 3 625 tis. €, z toho poslancom NR SR sa vyplatilo 3 604 tis. €
a zamestnancom Kancelárie NR SR sa vyplatilo 21 tis. € na paušálne náhrady výdavkov
spojených s výkonom funkcie. Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Kancelárie NR SR boli
finančné prostriedky vynakladané hospodárne, efektívne a účelne. Záväzné ukazovatele
rozpočtu na rok 2019 boli Kanceláriou NR SR dodržané a splnené.
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