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Slovo na úvod
Rok 2020 bol pre svet iný ako tie predchádzajúce.
Pandémia koronavírusu neobišla, žiaľ, ani Slovensko.
Bolo to preto nepochybne najťažšie obdobie v jeho
modernej histórii.
Život v našej krajine sa pre nevyhnutné
protiepidemiologické opatrenia začiatkom marca zmenil
na nepoznanie. Veci, ktoré sme dovtedy brali ako
samozrejmosť, boli odrazu nepredstaviteľné. Náš životný
štýl sme museli zo dňa na deň radikálne zmeniť. Pre
každého to bola nová a mimoriadne nepríjemná
skúsenosť. Nepoznaná situácia mohla mnohých zneistiť
a naštrbiť ich vieru v rýchlu zmenu k lepšiemu.
Ak sa však obzrieme do minulosti, zistíme, že náš národ
dokázal prekonať aj takú pohromu, akou je celosvetová pandémia. V zložitom období
prelomového roku 1918, keď sa začínala písať nová kapitola našich dejín, prepukla v Európe
tzv. španielska chrípka. Na našom území začala vyčíňať práve v čase, keď sa na politickej mape
sveta objavil nový štát Čechov a Slovákov. Nielenže sa nová krajina zrodila v zložitej
medzinárodnopolitickej situácii, ale neľahkú dobu bezprostredne po skončení prvej svetovej
vojny ešte viac skomplikovala aj rýchlo sa šíriaca nebezpečná nákaza. Našich predkov však
nezlomila ani jedna z najhroznejších pandémií v novodobých svetových dejinách.
Aj keď koronakríza zatienila v minulom roku azda všetko ostatné, nezabúdajme, že to
bol aj rok 75. výročia konca 2. svetovej vojny. Pevne verím, že aj náš neľahký zápas so
zákerným neviditeľným nepriateľom bude už čoskoro minulosťou.
V júli 2020 sme si zasa pripomenuli okrúhle výročie narodenia generála Milana
Rastislava Štefánika. Práve tento velikán našich dejín nám môže byť najlepším príkladom
vytrvalosti a nezlomnej vôle pri prekonávaní prekážok, ktoré nás v minulom roku nečakane
postretli.

Boris Kollár
predseda Národnej rady Slovenskej republiky

1 Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.1 Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky
Prehľad o počte členov poslaneckých klubov počas VII. volebného obdobia Národnej
rady Slovenskej republiky – začiatok po ustanovujúcej schôdzi 23. marca 2016 a koniec
k 29. februáru 2020
Stav k 23.03.2016

Poslanecký klub

Predseda

Klub poslancov Národnej rady SR
za SMER-SD
Klub poslancov Národnej rady SR
za SaS
Klub poslancov Národnej rady SR
za OĽANO
Klub poslancov Národnej rady SR
za SNS
Klub poslancov Národnej rady SR
za ĽS Naše Slovensko
Klub poslancov Národnej rady SR
za SME RODINA
Klub poslancov Národnej rady SR
za MOST-HÍD
Poslanci, ktorí neboli členmi
poslaneckého klubu

Martin
Glváč
Martin
Poliačik
Richard
Vašečka
Tibor
Bernaťák
Marian
Kotleba

Stav k 29.02.2020

Počet

Predseda

Počet

49

Robert Fico

49

Milan
Laurenčík
Eduard
Heger
Tibor
Bernaťák
Marian
Kotleba

21
19
15
14

11
10
16
10

Boris Kollár

11

Boris Kollár

9

Gábor Gál

10

Tibor
Bastrnák

10

-

11

-

35

VII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej v texte len ako
„Národnej rady SR“ a „NR SR“) pokračovalo v roku 2020 vo svojej činnosti pod vedením
predsedu Národnej rady SR Andreja Danka a podpredsedov Bélu Bugára, Andreja Hrnčiara
a Martina Klusa a skončilo sa dňom konania volieb do Národnej rady SR, ktoré boli
rozhodnutím predsedu Národnej rady SR Andreja Danka č. 351 zo 4. novembra 2019 určené
na 29. februára 2020. Na základe výsledkov volieb do Národnej rady SR začala Národná rada
SR pracovať v nižšie uvedenom zložení.
Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky v VIII. volebnom období
Politický subjekt
OĽANO
SMER-SD
SME RODINA
ĽS Naše Slovensko
SaS
ZA ĽUDÍ
Spolu

Výsledky volieb
v%

Počet poslancov
v Národnej rade SR

25,02
18,29
8,24
7,97
6,22
5,77
-

53
38
17
17
13
12
150
9

Podiel v Národnej
rade SR
v%
35,33
25,33
11,33
11,33
8,67
8,00
-

Ustanovujúca schôdza VIII. volebného obdobia NR SR sa konala dňa 20. marca 2020,
na ktorej bol za predsedu Národnej rady SR zvolený Boris Kollár a za podpredsedov Národnej
rady SR boli zvolení Gábor Grendel a Juraj Šeliga. Na 2. schôdzi Národnej rady SR konanej
dňa 24. marca 2020 boli za podpredsedov zvolení Milan Laurenčík a Peter Pellegrini. Sľub
poslanca predpísaný Ústavou SR zložilo na ustanovujúcej schôdzi 148 poslancov.
Zmeny v poslaneckom zbore v priebehu ustanovujúcej schôdze Národnej rady SR
20. marca 2020 a po ustanovujúcej schôdzi








Na zaniknuté mandáty poslancov Juraja Drobu, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Andreja
Kisku a Danice Mikovčákovej, ktorí sa vzdali mandátu poslanca Národnej rady SR
ešte pred konaním ustanovujúcej schôdze, nastúpili náhradníci Karol Galek (SaS),
Jarmila Halgašová (SaS), Tomáš Lehotský (ZA ĽUDÍ), Miroslav Suja (ĽS Naše
Slovensko) a sľub poslanca zložili na ustanovujúcej schôdzi.
Na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady SR Petra Pellegriniho, Richarda
Rašiho, Denisy Sakovej, Jána Richtera, Petra Žigu, Ladislava Kamenického a Ľubice
Laššákovej, ktorí boli členmi vlády Slovenskej republiky, nastúpili náhradníci za
stranu SMER-SD Augustín Hambálek, Vladimír Jánošík, Ján Kvorka, Zdenko
Svoboda, Branislav Ondruš, Pavol Goga, Mária Janíková. Sľub poslanca zložili na
ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR 20. marca 2020.
Po ustanovujúcej schôdzi a vymenovaní novej vlády Slovenskej republiky
21. marca 2020 si začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady SR za stranu
SMER-SD Peter Pellegrini, Richard Raši, Denisa Saková, Ján Richter, Peter
Žiga, Ladislav Kamenický a Ľubica Laššáková. Uplatnením ich mandátu 21. marca
2020 zanikol mandát poslanca za stranu SMER-SD Augustínovi Hambálkovi,
Vladimírovi Jánošíkovi, Jánovi Kvorkovi, Zdenkovi Svobodovi, Branislavovi
Ondrušovi, Pavlovi Gogovi a Márii Janíkovej, ktorí boli náhradníkmi na
neuplatňované mandáty uvedených poslancov.
Dňom 22. marca 2020 nastúpili na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady
SR, z dôvodu ich vymenovania za členov vlády, nasledujúci náhradníci:
- za hnutie OĽANO namiesto poslanca Igora Matoviča nastúpil náhradník Radovan
Marcinčin, namiesto poslanca Jána Budaja nastúpil náhradník Marek Šefčík,
namiesto poslanca Jaroslava Naďa nastúpil náhradník Juraj Gyimesi, namiesto
poslanca Eduarda Hegera nastúpil náhradník Richard Nemec, namiesto poslanca
Mareka Krajčího nastúpil náhradník Sebastián Kozarec, namiesto poslanca Jána
Mičovského nastúpil náhradník Vojtech Tóth, namiesto poslanca Romana
Mikulca nastúpil náhradník Vladimír Zajačik;
- za hnutie SME RODINA namiesto poslanca Milana Krajniaka nastúpil náhradník
Jozef Hlinka, namiesto poslanca Štefana Holého nastúpila náhradníčka Eva
Hudecová;
- za stranu SaS namiesto poslanca Richarda Sulíka nastúpil náhradník Miroslav
Žiak, namiesto poslanca Branislava Grӧhlinga nastúpil náhradník Milan
Laurenčík a
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-















za stranu ZA ĽUDÍ namiesto poslankyne Veroniky Remišovej nastúpil náhradník
Marek Antal a namiesto poslankyne Márie Kolíkovej nastúpila náhradníčka
Alexandra Pivková.
Na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady SR, z dôvodu ich vymenovania
do funkcie štátnych tajomníkov ministerstiev Slovenskej republiky, nastúpili
nasledujúci náhradníci:
- za hnutie OĽANO namiesto poslanca Lukáša Kyselicu nastúpil dňom 22. marca
2020 náhradník Peter Cseh, namiesto poslanca Martina Fecka nastúpil dňom
24. marca 2020 náhradník Rastislav Jílek;
- za stranu SaS namiesto poslanca Martina Klusa nastúpil dňom 22. marca 2020
náhradník Roman Foltín, namiesto poslanca Jána Oravca nastúpil dňom 22. marca
2020 náhradník Radovan Sloboda, namiesto poslanca Karola Galeka nastúpil
dňom 22. marca 2020 náhradník Radovan Kazda;
- za stranu ZA ĽUDÍ namiesto poslanca Michala Luciaka nastúpila dňom 23. marca
2020 náhradníčka Viera Leščáková.
Poslanec Andrej Stančík (OĽANO) zložil sľub poslanca na 5. schôdzi konanej
7. apríla 2020.
Poslankyňa Mária Šofranko (OĽANO) zložila sľub na 7. schôdzi 12. mája 2020.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala poslancov Národnej rady SR Vladimíra
Ledeckého a Mareka Antala dňom 1. júla 2020 za štátnych tajomníkov Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Poslancovi Národnej rady SR
Marekovi Antalovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu ZA ĽUDÍ
na neuplatňovaný mandát poslankyne Veroniky Remišovej, v súlade s jeho
vyhlásením, zanikol mandát náhradníka a zostáva na tej istej kandidátnej listine
v pôvodnom poradí. Mandát poslanca Národnej rady SR Vladimíra Ledeckého sa
uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje.
Na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej
nastúpila dňom 2. júla 2020 za stranu ZA ĽUDÍ náhradníčka Miriam Šuteková.
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady SR Vladimíra Ledeckého nastúpila
dňom 2. júla 2020 za stranu ZA ĽUDÍ náhradníčka Andrea Letanovská.
Vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 12. augusta 2020 z funkcie štátneho
tajomníka Ministerstva vnútra SR Lukáša Kyselicu, odvolaním z funkcie štátneho
tajomníka si Lukáš Kyselica začal dňom 13. augusta 2020 uplatňovať mandát
poslanca Národnej rady SR a Petrovi Csehovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako
náhradník za hnutie OĽaNO na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady SR
Lukáša Kyselicu, zanikol mandát poslanca Národnej rady SR.
Dňa 30. septembra 2020 doručil podpredseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
písomné oznámenie o tom, že sa vzdáva funkcie podpredsedu Národnej rady SR dňom
19. októbra 2020.
Dňa 21. októbra 2020 bol za nového podpredsedu Národnej rady SR zvolený Juraj
Blanár (SMER-SD).
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1.1.1 Poslanecké kluby v Národnej rade Slovenskej republiky
Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR 20. marca 2020 bolo utvorených
6 poslaneckých klubov Národnej rady SR.
Zmeny v poslaneckých kluboch po ustanovujúcej schôdzi


















Dňa 7. apríla 2020 sa stal členom Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie
OĽANO poslanec Andrej Stančík zložením sľubu poslanca na 5. schôdzi.
Dňa 12. mája 2020 sa stala členkou Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie
OĽANO poslankyňa Mária Šofranko zložením sľubu poslanca na 7. schôdzi.
Dňa 19. mája 2020 prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu
SMER-SD Ján Podmanický.
Dňa 27. mája 2020 prestali byť členmi Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu
Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko poslanci Filip Kuffa, Štefan Kuffa, Tomáš Taraba.
Dňa 1. júla 2020 prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu ZA
ĽUDÍ Marek Antal, ktorý bol vymenovaný za štátneho tajomníka Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Dňa 1. júla 2020 prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu ZA
ĽUDÍ Vladimír Ledecký, ktorý bol vymenovaný za štátneho tajomníka Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Dňa 7. júla 2020 sa stala členkou Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu ZA
ĽUDÍ Miriam Šuteková, ktorá nastúpila na neuplatňovaný mandát poslankyne
Veroniky Remišovej.
Dňa 7. júla 2020 sa stala členkou Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu ZA
ĽUDÍ Andrea Letanovská, ktorá nastúpila na neuplatňovaný mandát poslanca
Vladimíra Ledeckého.
Dňa 7. júla 2020 prestali byť členmi Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu
SMER-SD Ján Blcháč, Ján Ferenčák, Peter Kmec, Ľubica Laššáková, Peter
Pellegrini, Róbert Puci, Richard Raši, Matúš Šutaj Eštok, Denisa Saková, Erik
Tomáš a Peter Žiga.
Dňa 13. augusta 2020 sa členom Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie
OĽANO stal Lukáš Kyselica, ktorý si uplatnil mandát poslanca Národnej rady SR po
odvolaní z funkcie štátneho tajomníka.
Dňa 13. augusta 2020 prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie
OĽANO Peter Cseh, ktorému zanikol mandát poslanca Národnej rady SR, v súvislosti
s uplatnením mandátu poslanca Národnej rady SR Lukáša Kyselicu.

Ďalšie zmeny v kluboch poslancov Národnej rady SR boli spojené so zmenami
v poslaneckom zbore.
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Prehľad o počte členov poslaneckých klubov

Poslanecký
klub
OĽANO
SMER-SD
SME RODINA
ĽS Naše Slovensko
SaS
ZA ĽUDÍ
Poslanci, ktorí nie sú
členmi poslaneckých
klubov

Počet poslancov
v poslaneckom klube
na začiatku
k 23.11.2020
vol. obdobia
51
53
38
26
17
17
17
14
13
13
12
12
0

15

Predseda
Michal Šipoš
Robert Fico
Peter Pčolinský
Marian Kotleba
Anna Zemanová
Jana Žitňanská
-

1.1.2 Výbory Národnej rady Slovenskej republiky
Na ustanovujúcej schôdzi bolo zriadených 19 výborov Národnej rady SR, kde si
Národná rada SR zvolila:
 za predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR poslankyňu
Annu Andrejuvovú (OĽANO),
 za predsedu Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti poslanca Tomáša
Valáška (ZA ĽUDÍ),
 za predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR poslanca Milana Vetráka
(OĽANO),
 za predsedu Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet poslanca Mariána
Viskupiča (SaS),
 za predsedu Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti poslanca Petra
Kremského (OĽANO),
 za predsedu Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie poslanca Jaroslava Karahutu (SME RODINA),
 za predsedu Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj poslanca
Jozefa Lukáča (SME RODINA),
 za predsedníčku Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci poslankyňu Janu
Žitňanskú (ZA ĽUDÍ),
 za predsedníčku Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo poslankyňu Janu
Cigánikovú (SaS),
 za predsedu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť poslanca Juraja
Krúpu (OĽANO),
 za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady SR poslanca Juraja Blanára (SMERSD),
 za predsedu Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
poslanca Richarda Vašečku (OĽANO),
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za predsedu Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá poslanca Kristiána
Čekovského (OĽANO),
za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti
Národného bezpečnostného úradu Martina Beluského (ĽS Naše Slovensko),
za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti
Slovenskej informačnej služby Erika Tomáša (SMER-SD).

Na druhej schôdzi Národnej rady SR dňa 24. marca 2020 si Národná rada SR zvolila:
 za predsedu Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií Richarda Rašiho
(SMER-SD),
 za predsedu Výboru Národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného
bezpečnostného úradu Petra Žigu (SMER-SD).
Za predsedu Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny bol
navrhnutý Ľuboš Blaha (SMER-SD) a za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej
rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bol navrhnutý Marian Kotleba (ĽS
Naše Slovensko), avšak Národná rada SR ich nezvolila.
Ďalšie zmeny vo funkciách predsedov výborov počas kalendárneho roka 2020 boli
nasledujúce. Národná rada SR, na návrh poslancov – členov Klubu poslancov Národnej rady
SR za stranu SMER-SD, odvolala dňa 17. septembra 2020 poslanca Richarda Rašiho (-)
z funkcie predsedu Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií a za nového predsedu
tohto výboru si v tajnom hlasovaní zvolila dňa 22. septembra 2020 poslanca Národnej rady SR
Borisa Suska (SMER-SD).
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Dňom 17. septembra 2020 ukončením členstva 7. júla 2020 v Klube poslancov
Národnej rady SR za stranu SMER-SD stratil poslanec Erik Tomáš (-) členstvo v Osobitnom
kontrolnom výbore Národnej rady SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
a funkciu predsedu uvedeného výboru a taktiež z toho istého dôvodu poslancovi Petrovi Žigovi
(-) skončil výkon funkcie člena Výboru Národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí
Národného bezpečnostného úradu podľa čl. 2 ods. 3 písm. c) ústavného zákona č. 254/2006
Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného
bezpečnostného úradu a zároveň mu zanikla i funkcia predsedu tohto výboru. Dňa
17. septembra 2020 si Národná rada SR zvolila za nového predsedu Osobitného kontrolného
výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby poslanca
Mariána Saloňa (SMER-SD) a za predsedu Výboru Národnej rady SR na preskúmavanie
rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu poslanca Martina Nemkyho (SMER-SD).
Podpredseda Národnej rady SR poslanec Juraj Blanár (SMER-SD) sa písomným
oznámením, doručeným predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky 3. novembra 2020,
vzdal funkcie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady SR s účinnosťou od 3. novembra
2020. Na návrh poslancov, členov Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu SMER-SD, si
v tajnom hlasovaní Národná rada SR zvolila dňa 4. novembra 2020 za nového predsedu
Zahraničného výboru Národnej rady SR poslanca Mariána Kéryho (SMER-SD).
Národnej rade SR sa po opakovaných pokusoch nepodarilo v kalendárnom roku 2020
zvoliť predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti
Vojenského spravodajstva, ani predsedu Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva
a národnostné menšiny. Do uvedených funkcií boli niekoľkokrát navrhnutí členmi Klubu
poslancov Národnej rady SR za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko poslanec
Národnej rady SR Marian Kotleba (ĽS Naše Slovensko) a poslanec Národnej rady SR
Eduard Kočiš (ĽS Naše Slovensko).
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky – prehľad k 31. decembru 2020
Výbor
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady SR
Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti
Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR
Výbor Národnej rady SR pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a
životné prostredie
Výbor Národnej rady SR pre verejnú správu a
regionálny rozvoj
Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci
Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo
Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť

15

Predseda
Anna Andrejuvová (OĽANO)
Boris Susko (SMER-SD)
Tomáš Valášek (ZA ĽUDÍ)
Milan Vetrák (OĽANO)
Marián Viskupič (SaS)
Peter Kremský (OĽANO)
Jaroslav Karahuta (SME RODINA)
Jozef Lukáč (SME RODINA)
Jana Žitňaská (ZA ĽUDÍ)
Jana Bittó Cigániková (SaS)
Juraj Krúpa ( OĽANO)

Zahraničný výbor Národnej rady SR
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu,
mládež a šport
Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá
Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a
národnostné menšiny
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na
kontrolu činnosti NBÚ
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na
kontrolu činnosti SIS
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na
kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na
preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

Marián Kéry (SMER-SD)
Richard Vašečka (OĽANO)
Kristián Čekovský (OĽANO)
Martin Beluský (ĽS Naše
Slovensko)
Marián Saloň (SMER-SD)
Martin Nemky (SMER-SD)

1.2 Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
Na konci VII. volebného obdobia v roku 2020 sa konali dve schôdze Národnej rady SR
(57. a 58. schôdza), ktoré trvali spolu 7 kalendárnych dní. Prijalo sa 8 uznesení. 58. schôdza
bola zvolaná na základe žiadosti skupiny poslancov podľa § 17 ods. 2 zákona Národnej rady
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rokovacom poriadku Národnej rady SR“).
V novom VIII. volebnom období do konca roka 2020 bolo zvolaných 20 schôdzí
Národnej rady SR (1. – 20. schôdza), ktoré trvali spolu 67 kalendárnych dní a bolo prijatých
517 uznesení. Ustanovujúca schôdza sa konala 20. marca 2020, na ktorej 148 novozvolených
poslancov zložilo ústavou predpísaný sľub. Na 6. schôdzi Národnej rady SR predseda vlády SR
Igor Matovič predložil Národnej rade SR Programové vyhlásenie vlády SR so žiadosťou
o vyslovenie dôvery vláde SR, za ktoré zahlasovalo 93 poslancov zo 141 prítomných
poslancov. Proti hlasovalo 48 poslancov. Na 7. schôdzi sa na rokovaní o správe o činnosti
verejného ochrancu práv zúčastnila prezidentka SR Zuzana Čaputová a na 8. schôdzi vystúpila
so správou o stave Slovenskej republiky.
Štyri schôdze predseda Národnej rady SR zvolal na základe žiadostí skupiny poslancov
podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR a ich programom bolo:
10. schôdza NR SR

- návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Igorovi
Matovičovi,

13. schôdza NR SR

- schválenie stanoviska Slovenskej republiky k vypracovaniu
národného plánu podpory obnovy a odolnosti a k záväzným rámcom
zamerania programov a investícií z nástroja Next Generation EU
(EÚ pre ďalšie generácie) na roky 2021 až 2023 podľa čl. 2 ods. 3
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ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady SR
a vlády SR v záležitostiach Európskej únie (Národná rada SR
neschválila program),
14. schôdza NR SR

- prijatie uznesenia Národnej rady SR k okamžitým opatreniam
odstraňujúcim negatívne dopady druhej vlny pandémie COVID-19
(Národná rada SR neschválila program),

19. schôdza NR SR

- schválenie uznesenia Národnej rady SR o vyhlásení referenda
(Národná rada SR neschválila program).

1.3 Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej
republiky
1.3.1 Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
V VII. volebnom období v roku 2020 boli Národnej rade SR predložené celkom
3 vládne návrhy zákonov. Národná rada SR za uvedené obdobie schválila 1 vládny návrh
zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka SR využila právo veta a Národnej rade
SR vrátila 1 zákon na opätovné prerokovanie, ktorý Národná rada SR neschválila.
V VIII. volebnom období bolo v roku 2020 Národnej rade SR predložených celkom
179 návrhov zákonov, z toho 115 predložila vláda SR a 64 poslanci Národnej rady SR.
Národná rada SR za uvedené obdobie schválila 124 návrhov zákonov, z nich
95 predložila vláda SR a 29 poslanci. V skrátenom legislatívnom konaní bolo schválených
60 návrhov zákonov.
Prezidentka SR využila právo veta a Národnej rade SR vrátila celkovo 5 návrhov
zákonov na opätovné prerokovanie. Národná rada SR opätovne schválila 4 návrhy a 1 návrh
neschválila.

Stručný prehľad legislatívnej činnosti Národnej rady SR v VIII. volebnom období v roku
2020
predložených vládou SR
predložených poslancami Národnej
Počet schválených
rady SR
návrhov zákonov
predložených výbormi Národnej rady
SR
spolu
Počet schválených ústavných zákonov
Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní
Počet schválených zákonov vrátených prezidentkou SR
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95
29
0
124
2
60
4

Stručný prehľad ústavných zákonov a najdôležitejších zákonov prijatých Národnou
radou Slovenskej republiky v roku 2020








Zákon č. 91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov: v situácii, kedy je
vyhlásená mimoriadna situácia, resp. núdzový stav alebo výnimočný stav a kedy je
obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, je pre
spoločenstvá problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti,
pretože sa nemôžu, resp. nedokážu schádzať ich valné zhromaždenia. Väčšina
spoločenstiev v tomto období (prvý štvrťrok) obvykle zvoláva zasadnutia valného
zhromaždenia na účely schválenia účtovnej závierky za predchádzajúci rok, ktorú musia
zostaviť a odoslať do 6 mesiacov od skončenia účtovného roka. Cieľom je predísť
zhromažďovaniu veľkého počtu členov spoločenstiev a tým predísť ohrozeniu
verejného zdravia a jednak predísť škodám na lesnom a poľnohospodárskom majetku
členov spoločenstiev a na majetku spoločenstiev.
Zákon č. 350/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej
poľnohospodárskej výrobe: cieľom predloženého zákona je odklad účinnosti zákona
č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe z 1. januára 2021 na
1. januára 2022. Predloženie zákona si vyžiadalo nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2020/1693 z 11. novembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej
poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o dátum začatia jeho uplatňovania a určité ďalšie
dátumy uvedené v danom nariadení (Ú. v. EÚ L 381, 13.11.2020), ktorým sa odkladá
dátum uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848
z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov
ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007,
a to z 1. januára 2021 na 1. januára 2022.
Zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch,
spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania
v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 119/2019 Z. z.: z dôvodu nepredvídateľného vývoja prijímania protipandemických
opatrení krajín sveta sa občan Slovenskej republiky v prípade vycestovania zo
Slovenskej republiky do zahraničia vystavuje reálnemu riziku nemožnosti návratu zo
zahraničia alebo obmedzeniam možností návratu zo zahraničia. V nadväznosti na
uvedené sa cestovný ruch značne obmedzil a poskytovanie zájazdov a iných služieb
cestovného ruchu cestujúcim je determinované súčasnými mimoriadnymi okolnosťami.
Cestujúci nemajú možnosť využiť zájazd a cestovné kancelárie zájazdy poskytujú len
v obmedzenom režime. Zákonom sa upravuje možnosť cestovnej kancelárie odložiť
poskytnutie zájazdu, možnosť určitých skupín cestujúcich odklad zájazdu odmietnuť
a tiež následné usporiadanie vzťahov medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim.
Zákon č. 342/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ochorením COVID19: zákon reaguje na mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 a umožňuje
pri výpočte výšky poskytnutej dotácie organizáciám cestovného ruchu zo strany
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Ministerstva dopravy a výstavby SR v rokoch 2022 a 2023 vychádzať zo súhrnných
údajov o vybraných členských príspevkoch a súhrnnej hodnoty vybratej dane za
ubytovanie v roku 2019 pri tých organizáciách cestovného ruchu, u ktorých hodnota
výberu dane za ubytovanie a/alebo hodnota vybraných členských príspevkov v rokoch
2020 a 2021 nedosiahli hodnoty dosiahnuté v roku 2019.
Zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti
so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na
zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19: zákon
obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických
obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Predmetné zásahy
vyplývajú z požiadaviek aplikačnej praxe a boli v minulosti formulované adresátmi
návrhu zákona na mnohých fórach.

Zákon č. 358/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov:
účelom zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na
obdobie rokov 2020 – 2024 zvýšenie atraktivity nájomného bývania a zefektívnenie
čerpania podpory obstarávania nájomných bytov a s tým súvisiaca úprava niektorých
podmienok a postupov pri poskytovaní dotácií na rozvoj bývania, ako aj ďalšie úpravy,
ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Podstatnou zmenou je úprava počtu pásiem, na
základe ktorých sa stanovuje podiel poskytnutej dotácie a tiež zvýšeniu podielu
poskytovanej dotácie. Upravuje sa tiež rozsah oprávnených fyzických osôb, ktorým
môže byť nájomný byt pridelený.
Zákon č. 391/2020 Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní: zákon
vychádza zo smernice (EÚ) 2018/958, pričom stanovuje povinnosť vykonať test
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proporcionality na posúdenie novej regulácie alebo zmenu existujúcej regulácie
povolaní. Testom sa má dosiahnuť, aby prijatá regulácia bola odôvodnená ochranou
verejného záujmu a zároveň zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, s cieľom
predísť regulácii, ktorá by priniesla neprimerané obmedzenia ako potenciálne prekážky
voľného pohybu osôb v EÚ.
Zákon č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov: zákon bol reakciou na vyhlásenie mimoriadnej situácie z 11.
marca 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV2 na území SR. Jeho cieľom je umožniť v presne špecifikovaných situáciách ministrovi
školstva, vedy, výskumu a športu operatívne rozhodnúť o zmene termínov
rozhodujúcich pre organizáciu školského roka. Okrem toho má minister možnosť zrušiť
časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo
absolventskej skúšky, resp. formy maturitnej skúšky, prípadne zrušiť Testovanie 9.
Zákon č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: zákon bol reakciou na vyhlásenie
mimoriadnej situácie z 11. marca 2020. Upravil viaceré inštitúty vysokoškolského
zákona, o. i. činnosti kolektívnych orgánov (funkčné obdobie, zásada verejnosti,
videokonferencia), prezenčnú metódu, aby bola akceptovaná aj elektronická
komunikácia (napr. online prenos), mimoriadne predĺženie štúdia či formu skúšok.
V oblasti výskumu a vývoja zákon operatívne rieši financovanie projektov a čas ich
realizácie počas krízovej situácie. Novela tiež rieši v rámci školského zákona v oblasti
regionálneho školstva o. i. zabezpečenie elektronickej verzie učebníc, učebných textov
a pracovných zošitov a úpravy dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia
a slovného hodnotenia žiakov. Jednotlivé body sú uplatniteľné pre krízové situácie vo
všeobecnosti.
Zákon č. 148/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: zákon
reaguje na možnosť vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného
stavu, ktorý obmedzuje činnosť športových organizácií (ďalej ŠO) a môže zapríčiniť
nemožnosť plnenia niektorých ustanovení zákona, a to bez zavinenia ŠO. Zameriava sa
najmä na činnosť orgánov ŠO počas krízovej situácie, zefektívnenie použitia finančných
prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou a spôsobilosťou ŠO a fyzických
osôb byť prijímateľom verejných prostriedkov.
Zákon č. 323/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde
na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov: cieľom zákona je umožniť rozšírenie okruhu žiadateľov
o príspevok na projekt a okruhu podpory, zníženie administratívy pri posudzovaní
niektorých žiadostí a zefektívnenie pri nominovaní zástupcov príslušných organizácií
do kolektívnych orgánov fondu na podporu športu.
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Zákon č. 351/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: cieľom
novely je reflektovať požiadavky Svetového antidopingového programu, a to najmä
zavedením nových skutkových podstát porušení antidopingových pravidiel či prípravou
inštitucionálneho oddelenia orgánov oprávnených vykonávať pôsobnosť
v oblasti boja proti dopingu.
Zákon č. 357/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní
dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov: zákonom
sa mení definícia regulovaného povolania v reakcii na výzvu Európskej komisie na
odstránenie niektorých nedostatkov najmä v častiach týkajúcich sa nadobudnutých práv
pre občanov EÚ na výkon zdravotníckeho regulovaného povolania lekár, zubný lekár,
sestra, farmaceut, pôrodná asistentka, ako aj pre regulované povolanie architekt, pri
spresnení pravidiel voľného poskytovania služieb a možnosti preskúmať odbornú
kvalifikáciu naň.
Zákon č. 371/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: cieľom zákona je úprava
niektorých aspektov financovania regionálneho školstva vzhľadom na zavedenie
povinného predprimárneho vzdelávania.
Zákon č. 410/2020 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. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní
kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov: novela sa zaoberá problematikou odnímania titulov, upravuje,
čo, ako a do akého času odnímať, za akých okolnosti, kto má o tom rozhodovať, aké to
má dôsledky a podobne.
Zákon č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19:
cieľom zákona je dočasne a vyvážene upraviť zmluvné podmienky realizácie verejných
kultúrnych podujatí tak, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila
neprimeranú negatívnu ekonomickú záťaž pre jeho usporiadateľa, a zároveň ponúknuť
vhodné (náhradné) alternatívy pre tých, ktorí sa mali podujatia zúčastniť. Ďalej je
cieľom zákona optimalizovať odvodovú povinnosť do umeleckých fondov.
Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky: cieľom zákona je upraviť niektoré doterajšie ustanovenia
vzhľadom na aplikačné problémy v súvislosti s poskytovaním dotácií (najmä
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precizovanie niektorých ustanovení, určenie subjektov, ktoré môžu byť žiadateľmi
o poskytnutie dotácie).
Zákon č. 300/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie
ochorenia COVID-19: cieľom zákona je predĺžiť platnosť dočasných opatrení
prijatých v súvislosti s vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19, predovšetkým na
úpravu dodávateľsko-spotrebiteľských vzťahov, podmienok vrátenia vstupného
a povinnosti prispievať do umeleckých fondov.
Zákon č. 324/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja
a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov: zákon dopĺňa zoznam pamätných
dní o dva nové dni, a to 21. jún ako Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády
z Česko-Slovenska v roku 1991 a 21. august ako Deň obetí okupácie Česko-Slovenska
v roku 1968.

Zákon č. 325/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja
a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov: zákon dopĺňa zoznam pamätných
dní o dva nové dni, a to 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu
a 12. október ako Deň samizdatu.
Zákon č. 326/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja
a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov: novela preraďuje
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28. október – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu spomedzi pamätných
dní medzi štátne sviatky.
Zákon č. 322/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
neskorších predpisov: zákon upravuje podmienky výberového procesu na funkciu
člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Zákon č. 394/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z.
o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových
služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov: cieľom
právnej úpravy je deregulácia právneho prostredia rozhlasového vysielania, ktorá
umožní transformáciu a konsolidáciu trhu, a teda umožní rádiám mať viacero
programových služieb s cieľom lepšieho využívania frekvenčného spektra pri
zachovaní duálneho systému a plurality vysielania.
Zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021: vládny návrh zákona
o štátnom rozpočte na rok 2021 bol predložený do Národnej rady SR v rámci návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. Národná rada SR sa uzniesla na zákone
o štátnom rozpočte na r. 2021 nasledovne: celkové príjmy štátneho rozpočtu sa
rozpočtujú sumou 15 806 153 145 eur, celkové výdavky štátneho rozpočtu sa určujú
sumou 23 864 618 285 eur. Schodok štátneho rozpočtu na rok 2021 sa určuje sumou
8 058 465 140 eur.
Zákon č. 217/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2020: prijatie zákona, ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 468/2019
Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 vyplynulo zo situácie spôsobenej pandémiou
COVID-19, ktorá si vyžiadala okamžité účinné riešenia zamerané na zmiernenie
ekonomických dôsledkov pandémie. Pri zostavovaní a schvaľovaní štátneho rozpočtu
na rok 2020 sa vychádzalo z údajov a prognóz, ktoré nepredpokladali vznik a negatívne
dôsledky pandémie COVID-19. Cieľom zákona bolo prijať nevyhnutné legislatívne
úpravy v súvislosti so zabezpečením finančného krytia opatrení zameraných na
zmiernenie nepriaznivých následkov pandémie a s tým súvisiaceho výpadku príjmov
a výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2020. Zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte
na rok 2020 sa zmenil a doplnil takto: celkové príjmy štátneho rozpočtu majú v r. 2020
dosiahnuť 14,4 miliardy eur (namiesto 15,8 miliardy eur) a celkové výdavky sa zvýšili
na 26,3 miliardy eur (namiesto pôvodne schválených 18,6 miliardy eur).
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19:
poslanci Národnej rady SR sa uzniesli na tomto zákone v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného
koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky na základe uznesenia
vlády SR č. 111/2020 z 11.3.2020 a vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR. Zámerom
zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám - nepodnikateľom, podnikateľom,
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zamestnancom a aj zamestnávateľom pred následkami pandémie s cieľom predísť
negatívnym dôsledkom pandémie a podporiť udržanie prevádzky a zamestnanosti
v malých a stredných podnikoch. V oblasti rozpočtových pravidiel pre obdobie
pandémie zákon upravil podmienky na poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu
všetkými poskytovateľmi podľa poslednej aktualizácie zoznamu daňových a
colných dlžníkov pred obdobím pandémie a vytvoril t iež legislatívny priestor pre
vládu SR na prevzatie úveru nad rámec splnomocnenia ustanoveného v zákone
o štátnom rozpočte na rok 2020. Na základe zákona sa posunula lehota na použitie
bežných výdavkov štátneho rozpočtu z minulého roku z 31.3.2020 do dvoch mesiacov
po skončení obdobia pandémie. Zákon takisto stanovil niektoré mimoriadne opatrenia
a oprávnenia Národnej banky Slovenska pre prípad, že jej alebo dohliadaným subjektom
Národnej banky Slovenska budú okolnosti súvisiace s vyhláseným výnimočným
stavom, núdzovým stavom, alebo mimoriadnou situáciou brániť v riadnom plnení
povinností takým spôsobom a formou, akú vyžadujú osobitné predpisy.
• Zákon č. 353/2020 Z. z. o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných
inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením a o doplnení
zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
v znení neskorších predpisov: poslanci Národnej rady SR schválili vládny návrh
zákona o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých
opatreniach súvisiacich s jeho zrušením. Od 1. januára 2021 zaniká povinnosť platiť
osobitný odvod bankou a pobočkou zahraničnej banky. Zákonom sa zrealizovalo
naplnenie Memoranda o porozumení uzavretom medzi Ministerstvom financií SR
a Slovenskou bankovou asociáciou z júna 2020, v ktorom sa dohodlo vypracovanie
návrhu príslušnej legislatívy s cieľom úplného zrušenia zákona o osobitnom odvode
vybraných finančných inštitúcií.
• Zákon č. 287/2020 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým
sa menia niektoré zákony: cieľom zákona je posilniť kompetencie samospráv
a vypustiť podmienku podania petície, ktorou sa občania obce sťažujú, že sa v obci
narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. V dôsledku vypustenia
tejto podmienky sa obciam umožnilo prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
zakážu hazardné hry na svojom území, čím sa posilnila kompetencia samospráv
v oblasti regulácie hazardných hier.
• Zákon č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením
COVID-19: ide o novelizácie niektorých zákonov v oblasti starostlivosti o životné
prostredie ako mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19. Právna úprava sa zameriava predovšetkým na plynutie
procesných lehôt ako aj predĺženie lehôt ustanovených v jednotlivých zákonoch.
Spravidla ide o doplnenie prechodných ustanovení, teda ustanovení dočasného
charakteru. Dočasnosť je viazaná na zrušenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu
alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19.
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Zákon č. 218/2020 Z. z., ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19 dopĺňa
zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: právna úprava vo vzťahu k zákonu
č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonu
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa týka spriechodnenia konaní, v ktorých nebolo možné pokračovať, nakoľko
nemohli byť vykonané ústne pojednávania, miestne ohliadky a nazerania do spisov
z dôvodu vyhlásených opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.
• Zákon č. 285/2020 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 mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.: zákonom
sa upravuje zodpovednosť za nakladanie s oddelene vyzbieraným odpadom z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov z iných zdrojov tak, aby bol zachovaný systém
triedeného zberu týchto odpadov pred 1. júlom 2020, teda na pôvodcovi týchto odpadov.
Zákon má za cieľ stabilizovať systém nakladania s triedeným zberom komunálnych
odpadov – odpadov z obalov a neobalových výrobkov tak, aby bol v súlade s princípom
rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
• Zákon č. 125/2020 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: zriaďuje sa mobilné odberové miesto a epidemiologická ambulancia ako noví
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých účelom je vykonávať pružné
odoberanie biologického materiálu osobám podozrivým z choroby COVID-19
a poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom podozrivým na chorobu COVID-19.
V súvislosti s ich zriadením sa ustanovujú náležitosti a spôsob vydania povolenia na
prevádzkovanie týchto zdravotníckych zariadení, určujú sa parametre činnosti
a povinnosti pre tieto zariadenia a zároveň sa určujú aj sankcie za porušenie týchto
povinností.
• Zákon 243/2020 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 dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z.
o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: zákon rozširuje definíciu
zdravotníckeho pracovníka aj o študentov, ktorí sú zapísaní v doktorskom študijnom
programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študentov zapísaných na riadne
denné štúdium v študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo a urgentná

•
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zdravotná starostlivosť. Táto úprava má byť využitá výlučne počas mimoriadnej
situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Má ísť primárne o odber biologického
materiálu na zistenie respiračného vírusového ochorenia a pokiaľ ide o študentov
v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a študentov zapísaných na riadne denné
štúdium v študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo aj o poskytovanie
základnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotné výkony budú môcť študenti
zabezpečovať iba pod dohľadom odborne spôsobilého zdravotníckeho pracovníka.





Zákon č. 392/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z.
o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony: účelom novely zákona je zefektívniť výmenu informácií
medzi zdravotnými poisťovňami a ústrednými orgánmi štátnej správy v celom sektore
zdravotníctva a zasielanie údajov iba v elektronickej podobe. Zákon tiež okrem iného
vymedzuje, za akých podmienok môžu podnet na vykonanie dohľadu podať blízke
osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené. Podávateľovi
podnetu sa priznáva právo byť oboznámený so začatím výkonu dohľadu a s výsledkom
dohľadu po jeho skončení.
Zákon č. 393/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: cieľom návrhu zákona je riešenie problematiky,
ktorej potreba riešenia vyplynula z aplikačnej praxe výkonu verejného zdravotného
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poistenia. Napríklad umožňuje poistencom preukázať sa preukazom poistenca
prostredníctvom mobilnej aplikácie, v prípade ak nevlastní doklad totožnosti s čipom;
prináša spresnenie popisu postupu uplatnenia práva na výber zdravotnej poisťovne pri
narodení dieťaťa; spresňuje definíciu dlžníka a zavádza niekoľko ďalších zmien.
 Zákon č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:
prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 odhalila niektoré nedostatky vo
formálnych ustanoveniach týkajúcich sa vydávania opatrení orgánov verejného
zdravotníctva. Najväčšou nejasnosťou je právna povaha opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR, spôsob ich prípravy a najmä vyhlasovania. Zákon má za cieľ všetky
tieto deficity právnej istoty odstrániť a riadnym a prehľadným spôsobom upraviť tak
právnu formu týchto aktov, ako aj spôsob ich publikácie. Okrem toho vyplynula
z aplikačnej praxe aj potreba legislatívneho zakotvenia niektorých nových právnych
nástrojov na boj s pandémiou ochorenia COVID-19.
 Zákon č. 319/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: podľa
zákona môže Ministerstvo zdravotníctva SR ako ústredný orgán štátnej správy
operatívne zabezpečovať testovanie na ochorenie a diagnostiku podľa aktuálnej
geografickej a epidemiologickej potreby, a to prostredníctvom uzatvorenia zmlúv
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Analogicky sa umožňuje zabezpečovať
testovanie osôb aj pre Ministerstvo vnútra SR a to najmä na účel vykonávania odberov
a diagnostiky pre osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky zo zahraničia.
 Zákon č. 346/2020 Z. z., ktorým sa 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: cieľom zákona je vytvoriť právny základ pre
zachovanie činností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zachovaní
majetkových práv veriteľov zdravotníckych zariadení. Jedná sa o zriadenie inštitútu na
stabilizáciu určených subjektov, ktorým sa vylúčia z exekúcií taxatívne vymedzené
finančné prostriedky a majetok štátu, samosprávnych krajov a obcí v správe
zdravotníckych zariadení ako aj právnických osôb ako poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, pri súčasnom zachovaní rovnakého prístupu k jednotlivým typom
poskytovania zdravotnej starostlivosti a zároveň bez diferencovanej ochrany z titulu
rôznej akcionárskej, zriaďovateľskej alebo zakladateľskej štruktúry poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti.
 Ústavný zákon č. 414/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov: zákon upravuje možnosť
opakovaného zavedenia núdzového stavu a aj predĺženie núdzového stavu, upravuje
tiež, ktoré práva možno obmedziť.
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Ústavný zákon č. 422/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej
republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov: upravuje spôsob voľby
a menovania, ako aj predpoklady kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR, zavádza
možnosť prepojenia sťažnosti fyzickej alebo právnickej osoby s kontrolou ústavnosti,
odvolávanie profesorov, pripravuje ústavné základy pre vznik Najvyššieho správneho
súdu, explicitne stanovuje, že Ústavný súd SR nemôže rozhodovať o súlade ústavného
zákona s Ústavou, zavádza sa vekový cenzus pre sudcov, upravujú sa ustanovenia
o Súdnej rade, najmä jej zloženie, profesionalizácia funkcie podpredsedu a pôsobnosť
Súdnej rady. Zákon tiež upravuje previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej
spôsobilosti.
Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: obmedzuje sa plynutie premlčacích
a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, procesných lehôt na strane
účastníkov konania a strán v konaní. Obmedzuje sa nutnosť vykonávať pojednávania
na súdoch a účasti verejnosti na týchto pojednávaniach v čase mimoriadnej situácie
a núdzového stavu, umožňuje sa rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych
orgánov právnických osôb súkromného práva, dočasne sa zakazuje výkon záložného
práva a dražby, obmedzuje sa možnosť prenajímateľa jednostranne ukončiť nájom
nehnuteľnosti z dôvodu omeškania nájomcu.
Zákon č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:
vytvára dočasnú ochranu podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania
v Slovenskej republike a boli zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Zákon č. 241/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony: upravuje podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na generálneho alebo
špeciálneho prokurátora, upravuje rozsah subjektov, ktoré môžu podávať návrhy,
takisto aj náležitosti návrhov, upravuje spôsob voľby kandidátov, ako aj možnosti
odvolania generálneho alebo špeciálneho prokurátora.
Zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe
zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov: zabezpečuje
efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti, zavádza
pravidlá pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním, venuje sa zamedzeniu
účelových prevodov nelegálne získaného majetku vykonávaných s cieľom mariť výkon
majetkových trestov uložených v trestnom konaní, zriaďuje sa úrad, ktorý bude
spravovať majetok zaistený v trestnom konaní, pri správe daní a ciel, ako aj pri výkone
medzinárodných sankcií, zavádzajú sa dve nové skutkové podstaty trestných činov.
Zákonom sa zároveň transponujú viaceré smernice.
Zákon č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti
s reformou súdnictva: zákon upravuje kreáciu Súdnej rady a jej pôsobnosť, zriaďuje
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Najvyšší správny súd, s tým súvisí aj presun časti právomocí z Ústavného súdu na
Najvyšší správny súd, menia sa aj niektoré ustanovenia týkajúce sa sudcov (vekový
cenzus, zrušenie súhlasu ústavného súdu so vzatím do väzby, zrušenie rozhodovacej
imunity sudcov, rozšírenie možností pre obsadzovanie členov hodnotiacich komisií
emeritnými sudcami), inštitút prípravy justičného čakateľa sa nahrádza novým
inštitútom, ktorým je odborná justičná stáž.
Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
zákon upravuje 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku. Nárok na 13. dôchodok majú
podľa zákona všetci, bez ohľadu na sumu poberaného dôchodku. Suma 13. dôchodku
sa stanovuje diferencovane, a to v závislosti od sumy už poberaného dôchodku, resp.
úhrnu súm poberaných dôchodkov.
Zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony: zákon
upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom počas účinnosti opatrení na
predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Zamestnávateľ je oprávnený
nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje.
Zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý
druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody,
ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti. Ak z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej
situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu zamestnávateľ nemôže
zamestnancovi prideľovať prácu celkom alebo z časti a poskytuje zamestnancovi
náhradu mzdy, zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť odpracovanie času, za
ktorý zamestnancovi patrila náhrada mzdy. Odpracovanie možno nariadiť najviac
v rozsahu 400 hodín v kalendárnom roku a odpracovanie je možné najneskôr do
12 mesiacov odo dňa, keď prekážka v práci nastala.
Zákon č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z.
o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov: zákon rieši
ustanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a na nasledujúce roky a to úpravou
tzv. automatu určovania minimálnej mzdy. Na rok 2021 sa ustanovuje suma mesačnej
minimálnej mzdy na 623 eur, suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú
zamestnancom na 3,580 eura. Zákon tiež mení určenie sumy minimálneho mzdového
nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce a určenie mzdových zvýhodnení
naviazaných na minimálnu mzdu.
Zákon č. 426/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony: zákon zavádza (od 1.4.2021) nový druh nemocenskej dávky, tzv.
„tehotenské.“ Jej účelom je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov
spojených s tehotenstvom poistenkyne. Zákon tiež zavádza tehotenské štipendium,
ktoré je vyplácané tehotnej študentke vysokej školy, resp. plnoletej tehotnej žiačke
strednej školy. Zákon zavádza „tehotenské“ aj v systéme sociálneho zabezpečenia
policajtov a vojakov.
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Zákon č. 372/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov: zákon upravuje podmienky
poskytovania minimálneho dôchodku. Zákon „zmrazuje“ nominálne sumy
minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020. Zároveň sa zavádza podmienka tzv.
kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, t. j. rokov, v ktorých poistenec získal
osobný mzdový bod najmenej na úrovni 0,241.
 Zákon č. 258/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov: zákon upravuje ustanovenia podmienok
nároku na pandemické ošetrovné v školskom roku 2020/2021. Zákon ustanovuje, že
v čase riadne prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu, t. j. neobmedzenej
prevádzky škôl a predškolských zariadení, pandemické ošetrovné nepatrí v prípadoch,
kedy by zákonný zástupca dieťaťa neprejavil záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom
výchovno-vzdelávacom procese v predškolskom zariadení alebo v škole z dôvodu
obavy o jeho zdravie. Zákonný zástupca má naďalej nárok na pandemické ošetrovné
v prípadoch, kedy počas trvania krízovej situácie budú predškolské zariadenia, školy
alebo ich časti uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
 Zákon č. 275/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých
zákonov: zákon upravuje dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti tak, aby mal
znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca,
ktorý sa narodil v tom istom roku, o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne
však v úhrne o 18 mesiacov, ak vychoval tri a viac detí. Rieši predovšetkým
znevýhodnenie žien narodených v rokoch 1958-1960, ktorým sa v plnej miere
nezohľadňoval pri skracovaní dôchodkového veku počet vychovaných detí.
 Zákon č. 365/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z.
o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: zákon priznáva jednorazový príplatok
k dôchodku veteránom protikomunistického odboja, ich vdovám, vdovcom a sirotám
vo výške 1 989 eur. Zákon zvyšuje veteránom protikomunistického odboja príplatok
k dôchodku zo súčasných 5 eur na 10 eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody.
Zákon po novom stanovuje nárok na príplatok k dôchodku politických väzňov aj
osobám, ktoré boli najmenej tri mesiace internované v centralizovaných kláštoroch.
 Zákon č. 331/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: zákon upravuje podmienky pre
deti, respektíve mladých dospelých umiestnených v centrách pre deti a rodinu. Zákon
stanovuje jednotný postup, aby sa pre všetky deti umiestené v centre na základe
rozhodnutia súdu, zo zaplateného výživného, sirotského dôchodku alebo sirotského
výsluhového dôchodku vytvárali úspory. Po novom umožňuje mladému dospelému, aby
po odchode z centra po dosiahnutí plnoletosti mohol do dvoch rokov požiadať centrum
o pokračovanie v starostlivosti. Zákon zaviedol zníženie úhrad pre rodičov za
poskytovanie odbornej pomoci v centre na jednu tridsatinu 10 % sumy životného
minima pre jednu plnoletú osobu za deň.
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Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19:
zákon predstavuje súbor noviel vybraných zákonov v pôsobnosti M inisterstva vnútra
SR. V týchto zákonoch sa navrhovali v oblasti územnej samosprávy umožniť počas
krízovej situácie alternatívne
spôsoby
rokovania
obecného
(mestského)
zastupiteľstva
a zastupiteľstva samosprávneho
kraja
a prerušiť
plynutie
niektorých lehôt, v oblasti živnostenského podnikania skrátiť minimálnu lehotu
na pozastavenie živnosti, predĺžiť platnosť niektorých dokladov vydávaných
v pôsobnosti ministerstva vnútra, konkrétne občianskych preukazov, vodičských
preukazov, zbrojných preukazov, preukazov a licencií na úseku bezpečnostných
služieb, osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku požiarnej ochrany, odložiť
plnenie niektorých povinností na úseku evidencie vozidiel a tiež odložiť plynutie
niektorých lehôt súvisiacich s výkonom štátnej správy v pôsobnosti ministerstva
vnútra.
Zákon č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: cieľom
predkladaného návrhu zákona bolo, v súlade s Programovým vyhlásením vlády
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 až 2024, transformovať Úrad podpredsedu
vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Zákon č. 257/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke
vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov: cieľom návrhu bolo prijať dve podporné opatrenia pre vozidlá
ukončenej série z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov, ktoré vznikli v súvislosti
s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.
Zákon č. 279/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: hlavným cieľom návrhu bola
transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája
2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania
terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ, ktorá sleduje ochranu finančného
systému a posilnenie mechanizmu zavedeného na predchádzanie legalizácii príjmu
z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v rámci Európskej únie.
Zákon č. 288/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov: cieľom návrhu zákona bola zmena
systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti
o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po
správnosti vecne patria. Touto zmenou sa zároveň dosiahol stav, kedy skrátené
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vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia
(konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru
SR). Ďalšou nie menej významnou zmenou je aj zavedenie novej skutkovej podstaty
trestného činu organizovania zápasov zvierat, ktorým sa reaguje na nový negatívny
fenomén objavujúci sa v našej spoločnosti.
Zákon č. 308/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z.
o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a o doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: cieľom návrhu zákona bolo
zavedenie nových dôvodov pre odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so
zdravotným postihnutím, pretože platná právna úprava neumožňovala ich odvolanie
napríklad v prípade porušovania zákonov alebo takého konania, ktoré vyvoláva dôvodné
pochybnosti o celkovej spôsobilosti vykonávať verejnú funkciu. Predkladatelia
nepovažovali platný stav za vyhovujúci, pretože umožňoval, aby verejné funkcie
zastávali osoby, ktoré napríklad flagrantne porušujú alebo nerešpektujú platné
právo, uzatvárajú pre štát nevýhodné zmluvy, presadzujú personálnu politiku
založenú na rodinkárstve, alebo ktoré vykonávajú svoju pôsobnosť nekompetentným
spôsobom.

1.3.2 Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory
V roku 2020 v VII. volebnom období Národná rada SR prorokovala 1 medzinárodný
dohovor
(Dohovor
Rady
Európy
o
predchádzaní
násiliu
na
ženách
a domácemu násiliu a o boji proti nemu), s ktorým na základe návrhu vlády SR vyslovila
nesúhlas.
V VIII. volebnom období v roku 2020 Národná rada SR vyslovila súhlas so 4
medzinárodnými zmluvami, dohodami a dohovormi, ktoré majú zmysle článku 7 odseku 5
Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými Národná rada SR vyslovila súhlas v roku
2020, bola jedna bilaterálna zmluva a tri multilaterálne zmluvy. Jediná bilaterálna zmluva,
s ktorou Národná rada SR vyslovila súhlas bola Zmluva medzi Slovenskou republikou
a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku
v odbore daní z príjmov.
Z multilaterálnych zmlúv boli všetky iniciované na pôde medzinárodných organizácií.
Národná rada SR vyslovila súhlas so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu
1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú
železničnú prepravu (OTIF). Cieľom zmien dodatku je objasniť rozsah pôsobnosti jednotných
pravidiel CUI, aby sa zabezpečilo, že sa tieto predpisy budú viac systémovo uplatňovať na účel,
na ktorý sú určené, t. j. v medzinárodnej železničnej doprave, napríklad v koridoroch nákladnej
dopravy alebo pre medzinárodné osobné vlaky.
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V rámci členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vyslovila Národná rada SR
súhlas s dvoma medzinárodnými zmluvami, obe majú charakter zmiešanej úniovej zmluvy.
Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou
na strane druhej posilňuje partnerstvo medzi Austráliou a EÚ, prehlbuje spoluprácu v širokej
škále oblastí spoločného záujmu a podporuje spoločné hľadanie riešení výziev na regionálnej
aj globálnej úrovni. Účelom Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi
členskými štátmi Európskej únie je implementácia rozsudku Súdneho dvora EÚ zo dňa 6. marca
2018, ktorým Súdny dvor EÚ rozhodol, že systém arbitráží medzi investorom a štátom, tak ako
je zavedený prostredníctvom bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých
vzájomne
medzi
členskými
štátmi
Európskej
únie,
je
nekompatibilný
s právom EÚ.

1.3.3 Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.3.3.1 Správy, informácie a iné materiály
Podľa § 2 ods. 2 písm. f ) až l ) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR sa
Národnej rade SR predkladajú správy od vlády, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy. Správy a informácie sú predkladané pravidelne (na základe určeného termínu)
a v termínoch podľa platných právnych predpisov alebo na základe platných právnych
predpisov bez určenia termínov, tiež na požiadanie orgánov Národnej rady SR do 30 dní, resp.
v kratšej lehote, ak o tom rozhodne Národná rada SR, nie však v lehote kratšej ako 15 dní, alebo
ak sú zistené závažné skutočnosti.
Prerokúvanie správ predkladaných vládou SR je jedným zo základných nástrojov
kontroly, ktorými Národná rada SR sleduje predovšetkým plnenie Programového vyhlásenia
vlády SR, Plánu legislatívnych úloh vlády SR a plnenie vecných kompetencií jednotlivých
ústredných orgánov štátnej správy.
Národná rada SR v rámci končiaceho VII. volebného obdobia v roku 2020 nerokovala
o správach a iných materiáloch. V VIII. volebnom období v roku 2020 bolo prerokovaných
40 správ a iných materiálov.
Nižšie sú uvedené príklady obsahu vybraných správ z rôznych oblastí.
 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky za rok 2019: poukázané bolo na viaceré zistenia úradu ako
napríklad nie optimálna distribúcia príjmov z elektronického mýtneho systému – úrad
prijal záver, že systém distribúcie elektronického výberu mýta neplní svoj základný
cieľ
a
len
minimálne
prispieva
k
výstavbe
nových
diaľnic
a rýchlostných ciest. Ďalším zistením bolo, že na Ministerstve vnútra SR a v Bytovej
agentúre rezortu Ministerstva obrany SR bol zistený predaj služobných bytov, ktorý
podľa názoru NKÚ SR vykazoval známky nezákonnosti, ako aj zistenie, že štát často
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nakupuje aj tie IT služby, ktoré možno pri nižších nákladoch realizovať internými
kapacitami v rovnakej kvalite.
 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej
republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2019:
uvádza, že práce na dokončovaní 3. bloku JE Mochovce 3, 4 pokračujú, prebieha
vyhodnotenie výsledkov opakovaného náhrevu a zároveň odstraňovanie nedostatkov
a nedorobkov identifikovaných počas funkčných skúšok systémov a zariadení. Štvrtý
blok JE Mochovce 3, 4 je stále v etape montáže. Funkčné skúšky systémov na
4. bloku, ešte nezačali.
 Správa o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2020: počas prvého polroka
2020 pandémia koronavírusu výrazne zasiahla finančný trh Slovenskej republiky.
S cieľom spomaliť jej šírenie boli prijaté masívne obmedzenia. Tieto obmedzenia
spôsobili výrazný prepad ekonomiky a zhoršenie finančnej situácie mnohých
domácností a podnikov. Hoci rozsah prvotného šoku bol bezprecedentný, postupne sa
situácia vo viacerých oblastiach aspoň čiastočne zlepšila. Z pohľadu vplyvu
koronakrízy na stabilitu finančného sektora na Slovensku sú dôležité najmä tri oblasti.
Prvou je vplyv na podniky a domácnosti, predovšetkým z pohľadu ich schopnosti
splácať svoje úvery. Druhou je vplyv na ziskovosť a solventnosť finančných inštitúcií,
najmä bánk. Treťou je schopnosť bánk prispieť k preklenutiu dočasného výpadku
príjmov a k rýchlemu oživeniu ekonomiky prostredníctvom udržania financovania
podnikov a domácností.
 Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o situácii v riešení
environmentálnych záťaží na území Slovenskej republiky: správa uvádza, že podľa
registra environmentálnych záťaží je v rámci Slovenskej republiky registrovaných
152 environmentálnych záťaží označených ako environmentálne záťaže s vysokou
prioritou, ktoré vznikli v minulosti vďaka ľudským aktivitám, vplyvom rôznych
činností – priemyselnej, banskej, dopravnej, poľnohospodárskej, vojenskej
a nakladania s odpadom.
Národná rada SR prijala i uznesenia, a to k úmrtiu pána Jozefa Chovanca a zásahu
belgických bezpečnostných zložiek na letisku v Charleroi vo februári 2018 a uznesenie
k prebiehajúcemu konfliktu v Náhornom Karabachu.
1.3.3.2 Hodina otázok
V roku 2020 bola hodina otázok zaradená do programu schôdze 9-krát a poslanci
položili celkom 189 otázok. Z celkového počtu otázok bolo zodpovedaných 106. Z celkového
počtu otázok bolo predsedovi vlády SR adresovaných 21 otázok a zodpovedaných bolo 8.
V rámci hodiny otázok nebola v roku 2020 položená žiadna otázka na generálneho prokurátora
SR ani na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Z obsahového hľadiska boli otázky zamerané predovšetkým na riešenie aktuálnej
pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 a následnej koronakrízy. Bližšie sa
týkali počtu štátnych karanténnych zariadení, pravidiel štátnej karantény, pripravenosti
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zvládnuť prvú a druhú vlnu koronakrízy, prípravy plošného antigénového testovania, zavedenia
inštitútu home-office na jednotlivých ministerstvách, opatrení na zachovanie prístupu
k permanentnej zdravotnej starostlivosti a iné. Z ekonomickej oblasti sa otázky zameriavali
najmä na kompenzáciu strát ziskov v prevádzkach a cestovnom ruchu, pomoc
športovej, kultúrnej obci, ako aj veľkým podnikom a taktiež malopodnikateľom,
prerozdeľovanie financií z Fondu vzájomnej pomoci, záchranu pracovných miest. V doprave
boli otázky smerované na niekoľko aktuálnych stavebných činností ako sú tunel Branisko,
výstavba rýchlostnej cesty R2 a R9, obchvatu Levíc, mosta v Ilave. V otázkach ochrany
životného prostredia sa otázky týkali zníženia smogu v mestách, ochrany slovenského
prírodného bohatstva, zníženia chemických postrekov, výstavby vodného diela Tichý Potok,
masovej ťažby dreva, aktuálnej situácie slovenských lesov, stavebného rozmachu v chránenej
Demänovskej doline, riešenia environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode
Chemko Strážske. V problematike zdravotníctva sa otázky zameriavali na stratifikáciu
nemocníc. Otázky sa taktiež týkali transparentnosti a pravidiel výberových konaní novej vlády,
čerpania eurofondov, boja proti byrokracii a korupcii, očisty v justícii, obnovy kultúrnych
pamiatok a činnosti SOZY, potravinovej sebestačnosti Slovenska, podpory mladých
a začínajúcich poľnohospodárov, transformácie SAV na verejnú inštitúciu, predaja majetku
rezortu obrany a v oblasti zahraničných vzťahov otázka smerovala k mierovým riešeniam
konfliktu v Náhornom Karabachu.
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Počet položených otázok podľa poslaneckých klubov v NR SR – VIII. volebné obdobie
NR SR v roku 2020 (k 31.12.2020)
Poslanecký klub
OĽANO
SMER-SD
SME RODINA
ĽS Naše Slovensko
SaS
ZA ĽUDÍ
Poslanci, ktorí nie sú členmi
poslaneckých klubov
Spolu

Počet položených otázok
74
28
13
4
15
11
44
189

Celový počet otázok adresovaných predsedovi vlády a členom vlády SR – VIII. volebné
obdobie NR SR v roku 2020 (k 31.12.2020)
Adresovanie
otázok

Počet
položených
otázok
21
168
189

Predseda vlády SR
Členovia vlády SR
Spolu
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zodpovedaných
otázok
8
98
106

Prehľad počtu otázok položených predsedovi vlády a jednotlivým členom vlády SR
Hodina otázok
Predseda vlády a členovia vlády SR
I. Matovič, predseda vlády SR (od 21. 3. 2020)
R. Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR (od 21. 3. 2020)
V. Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (od 21. 3. 2020)
Š. Holý, podpredseda vlády SR (od 21. 3. 2020)
E. Heger, podpredseda vlády SR a minister financií SR (od 21. 3. 2020)
A. Doležal, minister dopravy a výstavby SR (od 21. 3. 2020)
J. Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (od 21. 3.
2020)
R. Mikulec, minister vnútra SR (od 21. 3. 2020)
J. Naď, minister obrany SR (od 21. 3. 2020)
M. Kolíková, ministerka spravodlivosti SR (od 21. 3. 2020)
I. Korčok, minister zahraničných vecí a eur. záležitostí SR (od 8. 4. 2020)
M. Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (od 21. 3. 2020)
J. Budaj, minister životného prostredia SR (od 21. 3. 2020)
B. Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (od 21. 3. 2020)
N. Milanová, ministerka kultúry SR (od 21. 3. 2020)
M. Krajčí, minister zdravotníctva SR (od 21. 3. 2020)
Spolu

Počet
položených
otázok
21
7
13
1
5
34
24
19
2
6
2
6
17
14
8
10
189

1.3.3.3 Interpelácie
V VIII. volebnom období v roku 2020 bolo podaných 36 interpelácií. Z vecného
hľadiska boli interpelácie zamerané na rôzne oblasti spoločenského a verejného života, na
problematiku ochrany práv spotrebiteľov, na otázky v súvislosti s výstavbou detenčného
ústavu, na realizáciu konkrétnych jednotlivých bodov v zmysle Akčného plánu v oblasti
kúpeľníctva v záujme rozvoja okresu Sobrance, v oblasti zdravotníctva na vyberania poplatkov
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, alebo inými osobami spolupracujúcimi
s poskytovateľmi za objednanie pacienta na konkrétny čas, v oblasti dopravy na obnovenie
osobnej železničnej dopravy na trati Plešivec – Košice, problematiku úsekov diaľnice D1
Bidovce – Dargov, Dargov – Pozdišovce, Pozdišovce – Michalovce, Michalovce – Sobrance
a Sobrance – št. hr. SR/UA a projektu ,,Železnice Slovenskej republiky, Elektrifikácia trate
Bánovce nad Ondavou – Humenné“. Taktiež boli podané interpelácie vo veci uvedenia
dôvodov zrušenia výzvy OPII-MH/DP/2009/9.5-24 (TIP-Technologické Inovačné Platformy),
vo veci sporu medzi M.B. c/a Slovenská republika vedenom na Európskom súde pre ľudské
práva,
vo
veci
vypovedania
tzv.
Istanbulského
dohovoru
s právnymi účinkami, vo veci žiadosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom: Výskum pokročilých
metód umelej ventilácie pľúc a inhalačných aplikácií vzácnych plynov (xenón, hélium), vrátane
návrhov funkčných vzoriek a technológií, ďalej vo veci postoja ministerstva k podaniu podnetu
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na disciplinárne konanie sudcu JUDr. Matúša Tarcalu, či postoja ministerstva k dotáciám
udeleným obci Vyšný Mirošov z Environmentálneho fondu a vo veci strelníc lokalizovaných
v blízkosti rezidenčných štvrtí v mestských častiach Bratislava – Jarovce a Bratislava –
Rusovce. Interpelácie sa týkali aj trestnej činnosti týrania zvierat, sťažností občanov zo sídliska
Podháj v Revúcej na neprispôsobivých občanov.
Podané interpelácie sa taktiež nevyhli aktuálnej téme koronakrízy, a to konkrétne
predloženia informácie o vyhodnotení rozhodnutia vlády SR kontrolovať pred Veľkou nocou
pohyb osôb na cestách v súvislosti s opatreniami boja proti šíreniu koronavírusu a výsledkov
zo sumarizácie evidovaných údajov krajskými riaditeľstvami Policajného zboru SR,
s realokáciou príspevkov poskytovaných z európskych a investičných fondov v dôsledku
pomoci v čase pandémie COVID-19, vysvetlenia otázok súvisiacich s pripravenosťou škôl na
druhú vlnu pandémie COVID-19, riešenia systémovej podpory subjektov segmentu veľtrhov
a výstav ako reakciu na pandémiu COVID-19 a opatrenia s tým súvisiace a téme „Operačného
programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020“ v nových podmienkach,
ktoré vytvára pandémia koronavírusu.
Počet podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov v NR SR – VIII. volebné
obdobie NR SR v roku 2020 (k 31.12.2020)
Poslanecký klub
OĽANO
SMER-SD
SME RODINA
ĽS Naše Slovensko
SaS
ZA ĽUDÍ
Poslanci, ktorí nie sú členmi
poslaneckých klubov
Spolu

Počet podaných interpelácií členom vlády
2
11
8
8
3
3
1
36

Prehľad podaných interpelácií
Podanie interpelácií
Počet interpelácií
Poslanci koalície
16
Poslanci opozície
19
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých 1
klubov
Spolu
36
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Prehľad počtu podaných interpelácií pre predsedu vlády a jednotlivých členov vlády SR
Interpelácie
Predseda vlády a členovia vlády SR

Počet
podaných
interpelácií
I. Matovič, predseda vlády SR (od 21. 3. 2020)
2
R. Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR (od 21. 3. 2020)
3
V. Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho
1
rozvoja a informatizácie SR (od 21. 3. 2020)
Š. Holý, podpredseda vlády SR (od 21. 3. 2020)
E. Heger, podpredseda vlády SR a minister financií SR (od 21. 3. 2020)
A. Doležal, minister dopravy a výstavby SR (od 21. 3. 2020)
6
J. Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (od 21. 3. 2020)
3
R. Mikulec, minister vnútra SR (od 21. 3. 2020)
5
J. Naď, minister obrany SR (od 21. 3. 2020)
1
M. Kolíková, ministerka spravodlivosti SR (od 21. 3. 2020)
5
I. Korčok, minister zahraničných vecí a eur. záležitostí SR (od 8. 4. 2020)
M. Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (od 21. 3. 2020)
2
J. Budaj, minister životného prostredia SR (od 21. 3. 2020)
3
B. Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (od 21. 3. 2020)
3
N. Milanová, ministerka kultúry SR (od 21. 3. 2020)
1
M. Krajčí, minister zdravotníctva SR (od 21. 3. 2020)
1
Spolu
36
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1.3.4 Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej
republiky, zo zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR a z ďalších zákonov v roku 2020
zvolila:











Andreja Majerníka, Jána Mazáka a Alenu Svetlovskú za členov Súdnej rady
Slovenskej republiky,
Ladislava Orosza za predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania
politických strán,
Borisa Ažaltoviča a Marcela Klimeka za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne
ako zástupcov navrhnutých vládou Slovenskej republiky a Miriam Filovú za členku
Dozornej rady Sociálnej poisťovne ako zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi
združeniami zamestnávateľov,
Štefana Gregora a Petra Dratvu za členov Rady Slovenského pozemkového fondu,
Ivana Martáka za predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb,
Jána Tótha za predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
Jozefa Vozára za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska ako odborníka
zastupujúceho oblasť práva,
Ľubomíra Andrassyho za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky,
Pavla Izraela, Katarínu Začkovú, Andreu Cocherovú a Lenku Jakubčovú za členov
Rady pre vysielanie a retransmisiu;

odvolala:


Soňu Pőtheovú z funkcie predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky;

navrhla Súdnej rade Slovenskej republiky:


kandidátov na členov disciplinárnych senátov: Katarínu Batisovú, Kristínu Glezgovú,
Martina Hapča, Viliama Karasa, Veroniku Puškár Škodovú, Mariána Trenčana,
Dagmar Valockú, Jitku Hasíkovú, Antona Slamku;

navrhla prezidentke SR:




Miroslava Dudláka a Vladimíra Jacka ako kandidátov na člena Regulačnej rady,
Miloslava Babjáka a Roberta Šorla ako kandidátov na sudcu Ústavného súdu
Slovenskej republiky,
vymenovať za generálneho prokurátora Slovenskej republiky kandidáta Maroša
Žilinku.
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1.4 Pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti vnútornej
a zahraničnej politiky

1.4.1 Vyslanie vojsk
Národná rada SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky
schválila v roku 2020 vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci
Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky,
Estónskej republiky a Poľskej republiky, vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej
republiky do vojenských výcvikových misií Európskej únie v Malijskej republike
a v Stredoafrickej republike a do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR
MED IRINI.
Ďalej Národná rada SR vyslovila súhlas s prítomnosťou príslušníkov ozbrojených síl
Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku
a poradenstva ozbrojených síl Slovenskej republiky.
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2 Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej
republiky
2.1 Aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky
na pôde Národnej rady Slovenskej republiky
 V dňoch 12. – 13. februára 2020 sa uskutočnilo stretnutie predsedov parlamentov S3 +
Balkán v Bratislave.
 Dňa 21. apríla 2020 sa uskutočnilo prijatie veľvyslankyne USA J.E. pani Bridget A. Brink
predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom.

 Dňa 28. mája 2020 sa uskutočnilo prijatie veľvyslankyne USA J.E. pani Bridget A. Brink
podpredsedami Národnej rady SR Gáborom Grendelom, Petrom Pellegrinim a Milanom
Laurenčíkom.
 Dňa 6. mája 2020 sa uskutočnilo prijatie veľvyslanca Ruskej federácie J.E. pána A. Fedotova
predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom.
 Dňa 11. júna 2020 sa uskutočnilo prijatie veľvyslanca štátu Izreal J.E. pána Boaza Modaia
predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom.
 Dňa 18. júna 2020 sa uskutočnilo prijatie veľvyslanca Ruskej federácie J.E. pána
A. Fedotova predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom.
 Dňa 22. júna 2020 sa uskutočnilo prijatie prezidenta Slovinskej republiky Boruta Pahora na
Bratislavskom hrade.
 Dňa 23. júna 2020 sa uskutočnilo prijatie veľvyslankyne USA J.E. pani Bridget A. Brink
podpredsedom Národnej rady SR Jurajom Šeligom.
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 Dňa 24. júna 2020 sa uskutočnila oficiálna návšteva predsedu Senátu Českej republiky pána
Miloša Vystrčila v Slovenskej republike. Prijatie sa uskutočnilo aj za účasti podpredsedu
Národnej rady SR Juraja Šeligu.
 Dňa 8. júla 2020 sa uskutočnilo prijatie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky J.E. pána
Lijie Suna podpredsedom Národnej rady SR Petrom Pelleginim.
 Dňa 27. júla 2020 sa uskutočnilo prijatie veľvyslanca Francúzskej republika J.E. pána
Ch. Léonziho u podpredsedu Národnej rady SR Juraja Šeligu.
 Dňa 24. septembra 2020 sa uskutočnilo prijatie prezidenta Ukrajiny pána Volodymyra
Zelenského na Bratislavskom hrade. Prijatie sa uskutočnilo aj za účasti podpredsedov
Národnej rady SR Gábora Grendela a Milana Laurenčíka.
 Dňa 29. septembra 2020 sa uskutočnilo prijatie predsedu Rady kantónov pána Hansa
Stöckliho predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom. Prijatie sa uskutočnilo aj za
účasti podpredsedu Národnej rady SR Milana Laurenčíka.

2.2 Aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky
v zahraničí
 Dňa 26. – 28. januára 2020 sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko zúčastnil
oficiálnej návštevy v Portugalsku.
 Dňa 9. júna 2020 sa uskutočnila oficiálna návšteva v Českej republike za účasti predsedu
Národnej rady SR Borisa Kollára a podpredsedu Národnej rady SR Juraja Šeligu.
 Dňa 30. júna 2020 sa uskutočnila oficiálna návšteva v Maďarsku za účasti predsedu
Národnej rady SR Borisa Kollára a podpredsedu Národnej rady SR Gábora Grendela.
 Dňa 3. júla 2020 sa uskutočnila pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Borisa
Kollára v Rakúskej republike.
 Dňa 30. augusta 2020 sa uskutočnilo stretnutie predsedov parlamentov Slavkovského
formátu v Rakúskej republike v Grafeneggu.

2.3 Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej
republiky
2.3.1 Aktivity na pôde Národnej rady Slovenskej republiky
 Dňa 18. februára 2020 predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR
poslanec Národnej rady SR Róbert Madej prijal mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Kazašskej republiky.
 Dňa 15. mája 2020 predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR poslanec Národnej
rady SR Juraj Blanár prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kazašskej
republiky.
 Dňa 8. júla 2020 podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva
a národnostné menšiny poslankyňa Národnej rady SR Vladimíra Marcinková prijala
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kazašskej republiky.
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 Dňa 8. júla 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť poslanec
Národnej rady SR Juraj Krúpa a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske
záležitosti poslanec Národnej rady SR Peter Kremský prijali mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Arménskej republiky.
 Dňa 8. júla 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť poslanec
Národnej rady SR Juraj Krúpa prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Helénskej republiky.
 Dňa 8. júla 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti poslanec
Národnej rady SR Tomáš Valášek prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Helénskej republiky.
 Dňa 8. júla 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť poslanec
Národnej rady SR Juraj Krúpa prijal ukrajinského pridelenca obrany plukovníka Bogdana
Kharchukova.
 Dňa 8. septembra 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek prijal mimoriadnu a splnomocnenú
veľvyslankyňu Spolkovej republiky Nemecko.
 Dňa 16. septembra 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek prijal mimoriadnu a splnomocnenú
veľvyslankyňu Spolkovej republiky Nemecko.
 Dňa 25. septembra 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
poslanec Národnej rady SR Peter Kremský prijal mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Poľskej republiky.
 Dňa 29. septembra 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek prijal mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Ukrajiny.
 Dňa 13. októbra 2020 predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR poslanec
Národnej rady SR Juraj Blanár prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Arménskej republiky.
 Dňa 10. novembra 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť
poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa prijal mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Francúzskej republiky.
 Dňa 12. novembra 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek prijal mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
 Dňa 13. novembra 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek prijal mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Poľskej republiky.
 Dňa 25. novembra 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť
poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa a predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek prijali mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky.
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 Dňa 26. novembra 2020 predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR poslanec
Národnej rady SR Marián Kéry prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Čínskej ľudovej republiky.
 Dňa 2. decembra 2020 predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR poslanec
Národnej rady SR Marián Kéry prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Českej republiky.
 Dňa 3. decembra 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť
poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa prijal mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
 Dňa 9. decembra 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie poslanec Národnej rady SR Jaroslav Karahuta prijal mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska.

2.3.2 Aktivity v zahraničí
2.3.2.1 Bilaterálna spolupráca
 V dňoch 5. až 7. februára 2020 realizovali poslanci Národnej rady SR Róbert Madej, Jozef
Ježík, Tibor Bernaťák a Ondrej Dostál pracovnú návštevu Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady SR v Českej republike.
 Dňa 10. júna 2020 predseda Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie poslanec Národnej rady SR Jaroslav Karahuta realizoval pracovné stretnutie
s europoslankyňou Veronikou Vrecionovou v Průhoniciach.
 Dňa 9. septembra 2020 realizovali poslanci a poslankyňa Národnej rady SR Tomáš Valášek,
Zita Pleštinská, Tomáš Šudík a Ľudovít Goga pracovnú návštevu Výboru Národnej rady SR
pre európske záležitosti na 55. schôdzi Výboru pre európske záležitosti Poslaneckej
snemovne Parlamentu ČR.
2.3.2.2 Multilaterálna spolupráca
 V dňoch 19. – 20. januára 2020 sa poslanec Národnej rady SR Martin Klus a poslankyňa
Národnej rady SR Katarína Cséfalvayová zúčastnili na Konferencii parlamentných
výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ (COSAC) na úrovni
predsedov výborov v Záhrebe.
 V dňoch 3. – 4. februára 2020 sa poslankyňa Národnej rady SR Jana Kiššová, poslanci
Národnej rady SR Milan Mojš a Miroslav Ivan na úrovni Výboru Národnej rady SR pre
hospodárske záležitosti zúčastnili na Stretnutí výborov pre hospodárske záležitosti
parlamentov krajín V4 v Prahe.
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2.4 Zahraničnopolitické aktivity stálych delegácií Národnej rady
Slovenskej republiky
2.4.1 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy
 V dňoch 26. až 29. januára 2020 sa poslanci Národnej rady SR Ľuboš Blaha, Martin
Poliačik a Radovan Baláž zúčastnili 1. časti riadneho zasadnutia PZ RE v Štrasburgu.

2.4.2 Parlamentné zhromaždenie NATO
 Dňa 29. mája 2020 sa poslanec Národnej rady SR Ľudovít Goga zúčastnil online zasadnutia
Stáleho výboru PZ NATO.
 Dňa 2. júna 2020 sa poslanci Národnej rady SR Ľudovít Goga, Juraj Krúpa a Tomáš Valášek
zúčastnili webináru: „Podpora ozbrojených síl v boji proti koronavírusu“.
 Dňa 4. júna 2020 sa poslanci Národnej rady SR Ľudovít Goga, Juraj Krúpa a Tomáš Valášek,
Peter Kmec, Matúš Šutaj Eštok a Ján Szőllős zúčastnili pracovného stretnutia Stálej
delegácie Národnej rady SR v PZ NATO.
 Dňa 9. júna 2020 sa poslanci Národnej rady SR Ľudovít Goga, Juraj Krúpa a Tomáš Valášek
zúčastnili online debrífingu s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Radovanom
Javorčíkom z ostatného ministeriálu MO a zasadnutí NAC (v rámci NATO).
 Dňa 19. júna 2020 sa poslanci Národnej rady SR Ľudovít Goga, Juraj Krúpa a Tomáš
Valášek zúčastnili webináru: s názvom „Globálna ekonomická kríza a medzinárodná
reakcia“.
 Dňa 1. júla 2020 sa poslanec Národnej rady SR Jozef Lukáč zúčastnil online zasadnutia
Výboru pre civilný rozmer bezpečnosti.
 Dňa 2. júla 2020 sa poslanci Národnej rady SR Peter Kmec a Matúš Šutaj Eštok zúčastnili
online zasadnutia Výboru pre ekonomickú bezpečnosť.
 Dňa 6. júla 2020 sa poslanec Národnej rady SR Ľudovít Goga zúčastnil online zasadnutia
Výboru pre vedu a technológie.
 Dňa 7. júla 2020 sa poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek zúčastnil online spoločného
zasadnutia pre UNIC & PCNP.
 Dňa 8. júla 2020 sa poslanci Národnej rady SR Ľudovít Goga, Juraj Krúpa a Tomáš Valášek
zúčastnili online špeciálneho zasadnutia s názvom „Líbya, úloha NATO a politický dialóg
v rámci NATO“.
 Dňa 15. júla 2020 sa poslanci Národnej rady SR Tomáš Valášek a Ján Szőllős zúčastnili
online zasadnutia Politického výboru.
 Dňa 16. júla 2020 sa poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa zúčastnil online zasadnutia
Výboru pre obranu a bezpečnosť.
 V dňoch 13. júla – 7. augusta 2020 sa poslanec Národnej rady SR Ľudovít Goga zúčastnil
online debaty vedúcich delegácií: „Reakcia zhromaždenia na COVID-19“.
 Dňa 31. augusta 2020 sa poslanci Národnej rady SR Tomáš Valášek a Ján Szőllős zúčastnili
online zasadnutia Politického výboru.
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 Dňa 2. septembra 2020 sa poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa zúčastnil online
zasadnutia Výboru pre obranu a bezpečnosť.
 Dňa 14. septembra 2020 sa poslanci Národnej rady SR Juraj Krúpa, Tomáš Valášek a Ján
Szőllős zúčastnili webináru k Bielorusku.
 Dňa 29. septembra 2020 sa poslanci Národnej rady SR Ľudovít Goga a Tomáš Valášek
zúčastnili online zasadnutia Stáleho výboru.
 Dňa 7. októbra 2020 sa poslanci Národnej rady SR Ľudovít Goga a Tomáš Valášek zúčastnili
online stretnutia medzi Skupinou expertov NATO generálneho tajomníka pre NATO2030
a Stálym výborom NATO.
 Dňa 15. októbra 2020 sa poslanec Národnej rady SR Ľudovít Goga zúčastnil webináru ku
kríze v Náhornom Karabachu.
 Dňa 12. novembra 2020 sa poslanec Národnej rady SR Ľudovít Goga zúčastnil online RoseRoth webináru k Západnému Balkánu.
 V dňoch 18. – 23. novembra 2020 sa poslanci a poslankyňa Národnej rady SR Ľudovít Goga,
Juraj Krúpa a Tomáš Valášek, Peter Kmec, Vladimíra Marcinková, Ján Szőllős a Marek
Kotleba zúčastnili online 66. výročného zasadnutia PZ NATO.

2.4.3 Parlamentné zhromaždenie OBSE
 V dňoch 22. – 21. februára 2020 sa poslanec Národnej rady SR Peter Osuský a poslankyňa
Národnej rady SR Irén Sárközy zúčastnili Zimného zasadnutia PZ OBSE vo Viedni.
 Dňa 7. júla 2020 sa poslanec Národnej rady SR Peter Osuský zúčastnil online zasadnutia
Stáleho výboru PZ OBSE.
 Dňa 12. novembra 2020 poslanec Národnej rady SR Peter Osuský prijal splnomocneného
a mimoriadneho veľvyslanca Kazašskej republiky J.E. pána Romana Vassilenka.
 Dňa 12. novembra 2020 sa poslanec Národnej rady SR Peter Osuský zúčastnil online
zasadnutia Stáleho výboru PZ OBSE.

2.4.4 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
 V dňoch 24. – 26. februára 2020 sa poslanec Národnej rady SR Radovan Baláž
zúčastnil na OECD fóre v Paríži.
 V dňoch 1. – 2. októbra 2020 sa poslanec Národnej rady SR Marián Viskupič zúčastnil
online zasadnutia OECD – Globálna parlamentná sieť.

2.4.5 Stredoeurópska iniciatíva a jej parlamentná dimenzia
 Dňa 15. júla 2020 poslanec Národnej rady SR Andrej Stančík prijal riaditeľku Odboru
pre zahraničné ekonomické organizácie MZVaEZ SR pani Lenku Mihálikovú.
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2.5 Skupiny priateľstva
 Dňa 14. januára 2020 sa uskutočnilo prijatie mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Japonska predsedom Skupiny priateľstva s Japonskom poslancom Národnej
rady SR Tiborom Bastrnákom.
 Dňa 15. januára 2020 sa uskutočnilo prijatie mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Arménska predsedom Skupiny priateľstva s Arménskou republikou
a Gruzínskom poslancom Národnej rady SR Dušanom Tittelom.
 Dňa 8. septembra 2020 predseda Skupiny priateľstva so Spolkovou republikou Nemecko
poslanec Národnej rady SR Ľudovít Goga prijal mimoriadnu a splnomocnenú
veľvyslankyňu Spolkovej republiky Nemecko.

2.6 Iné
 V dňoch 26. – 27. januára 2020 sa vedúci Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan
zúčastnil Stretnutia generálnych tajomníkov kancelárií parlamentov EÚ v Helsinkách.
 V dňoch 5. – 7. februára 2020 sa uskutočnila študijná návšteva pracovníkov Kancelárie
Parlamentu Čiernej Hory v Kancelárii Národnej rady SR.
 Dňa 4. septembra 2020 sa poslanci Národnej rady SR Juraj Blanár, Juraj Krúpa a Tomáš
Valášek zúčastnili online konferencie pre SZBP/SBOP.
 Dňa 13. októbra 2020 sa vedúci Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan zúčastnil
Workshopu o demokracii rakúskeho parlamentu vo Viedni.
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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 v roku 2020
Spoluprácu
Národnej
rady
SR
a
vlády
Slovenskej
republiky
v európskych záležitostiach na národnej úrovni upravuje ústavný zákon č. 397/2004 Z. z.
o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach
Európskej únie, ktorý predstavuje základný rámec spolupráce pri predkladaní návrhov
pozičných dokumentov Slovenskej republiky Národnej rade SR, pri ich schvaľovaní Národnou
radou SR a pri informovaní Národnej rady SR o ďalších záležitostiach Európskej únie.
Ďalším právnym predpisom je zákon o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení
neskorších predpisov, ktorý v §§ 58a a 58b upravuje zloženie a pôsobnosť Výboru Národnej
rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti (ďalej len „Výbor NR SR pre európske
záležitosti“ alebo „výbor“). Činnosť národných parlamentov v záležitostiach Európskej únie
tiež upravujú protokoly pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej
únie1 (Protokol č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii a Protokol č. 2
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality).

1

Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010, s. 1.
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V roku 2020 zobral Výbor NR SR pre európske záležitosti na vedomie 664 nových
návrhov aktov v zmysle § 58a ods. 3 písm. a) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR.
Zároveň výbor zobral na vedomie 268 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 664 návrhov vyhodnotil Výbor NR SR pre európske záležitosti
21 návrhov ako prioritných z pohľadu záujmov Slovenskej republiky a požiadal pri nich
o stanovisko iný výbor v zmysle § 58a ods. 3 písm. f) zákona o rokovacom poriadku Národnej
rady SR.
Informáciu o všetkých doručených návrhoch právne záväzných aktov a iných aktov
Európskej únie 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 2020 Výbor NR SR pre európske záležitosti prerokoval informácie a schválil
stanoviská Slovenskej republiky (v prípade, že nešlo o informáciu ex post) k siedmim
zasadnutiam Európskej rady a piatim zasadnutiam Rady EÚ. K ostatným zasadnutiam Rady
Európskej únie (ďalej aj ako „Rady EÚ“ alebo „Rady“) boli stanoviská Slovenskej republiky
schválené formou tzv. tichej procedúry v zmysle článku 2 ods. 4 ústavného zákona č. 397/2004
Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky
v záležitostiach Európskej únie.
Pokiaľ ide o súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity,
Lisabonská zmluva3 (2009) zaviedla mechanizmus kontroly subsidiarity, ktorý umožňuje
národným parlamentom Európskej únie prijímať odôvodnené stanoviská, ak sa domnievajú, že
návrh legislatívneho aktu Európskej únie porušuje zásadu subsidiarity. V sledovanom období
Výbor NR SR pre európske záležitosti toto právo neuplatnil, t. j. neprijal odôvodnené
stanovisko.
Výbor NR SR pre európske záležitosti však využil možnosť vyjadriť sa k vecnému
obsahu návrhov v zmysle mechanizmu politického dialógu, ktorý ponúkla Európska komisia
(ďalej aj ako „Komisia“) národným parlamentom. Výbor NR SR pre európske záležitosti
inicioval politický dialóg k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa
stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999
(európsky klimatický predpis), KOM (2020) 80.4

Systém sledovania európskych záležitostí: Vyhľadať agendu. Dostupné na internete: http://www.nrsr.sk/ssez/.
[cit. 19.03.2021].
3
Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení spoločenstva,
podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007. Úradný vestník Európskej únie, 17. 12. 2007, 2007/C 306/01.
4
Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti č. 23 z 9. septembra 2020.
2
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3.2 Prehľad politík Európskej únie, iniciatívne a iné materiály prerokované
Výborom NR SR pre európske záležitosti
3.2.1 Európska rada
Európska rada je jednou z najdôležitejších inštitúcii Európskej únie, je zložená z hláv
štátov a predsedov vlád členských štátov Európskej únie. Počas sledovaného obdobia, v roku
2020, Európskej rade predsedal stály predseda Európskej rady Charles Michel. Návrhy
vládnych stanovísk Slovenskej republiky k zasadnutiam Európskej rady, ktorá určuje celkové
politické smerovanie a priority Európskej únie, v sledovanom období predkladali členom
Výboru NR SR pre európske záležitosti ex ante alebo ex post na schôdzach výboru predseda
vlády SR Igor Matovič a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Martin Klus.
Agenda Európskej rady bola na programe 4. schôdze Výboru NR SR pre európske
záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa 22. apríla 2020. Informáciu o rokovaní Európskej rady,
ktorá sa uskutočnila 23. apríla 2020, predložil predseda vlády SR Igor Matovič. Program
zasadnutia členov Európskej rady bol zameraný na „Plán obnovy“ európskeho hospodárstva
v dôsledku pandémie koronavírusu a cestovnú mapu uvoľňovania reštrikčných opatrení počas
prvej vlny pandémie, koordinovanú stratégiu ukončenia opatrení vo forme súboru odporúčaní
a zásad pre členské štáty Európskej únie. Predseda vlády privítal a ocenil súbor opatrení
Komisie, ktoré umožňujú Slovenskej republike využiť zostávajúce finančné zdroje
z európskych štrukturálnych a investičných fondov v režime flexibility a ubezpečil členov
výboru, že finančné prostriedky z týchto fondov Slovenská republika využije na boj proti
pandémii a jej sociálno-ekonomických dôsledkom. Predseda Výboru NR SR pre európske
záležitosti Tomáš Valášek v diskusii otvoril tému uvoľňovania pravidiel štátnej pomoci v rámci
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu Európskej únie. Predseda výboru navrhol doplnenie
uznesenia k bodu „Plán obnovy“: „Slovenská republika víta komplexnú hospodársku reakciu
Európskej komisie na vypuknutie pandémie, vrátanie zrevidovania pravidiel štátnej pomoci.
V ďalšej diskusii o téme štátnej pomoci budeme dbať na to, aby nové úpravy brali do úvahy aj
potreby krajín menšej a strednej veľkosti a neobmedzili konkurencieschopnosť ich firiem
a podnikateľov.“
Dňa 17. júna 2020 sa uskutočnila 10. schôdza Výboru NR SR pre európske záležitosti.
Informáciu o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 19. júna 2020, na nej predložil
predseda vlády SR Igor Matovič. Predseda vlády informoval členov výboru o vtedajších
výsledkoch rokovaní ohľadom viacročného finančného rámca ako aj Nástroja Európskej únie
pre budúce generácie (New Generation EU). Skonštatoval, že Slovenskej republike vyhovujú
a budeme túto svoju pozíciu hájiť. Problematickým zostával vtedajší odmietavý postoj tzv.
skupiny šetrných – Rakúsko, Holandsko, Dánsko a Švédsko, a tiež časti V4 - Česko, Maďarsko,
ktoré neboli spokojné s alokačnými kritériami New Generation EU. Na tejto schôdzi, okrem
toho, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok predložil dokument
s názvom Prioritné témy európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2020.
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Na 12. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
15. júla 2020, predložil informáciu o mimoriadnom rokovaní Európskej rady, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 17. a 18. júla 2020, predseda vlády SR Igor Matovič, ktorý členov výboru
informoval, že ústrednou témou diskusie mimoriadneho stretnutia lídrov bude návrh
negociačného bloku k revidovanému návrhu viacročného finančného rámca na roky 2021 až
2027 a k novému nástroju obnovy – Nástroj Európskej únie pre budúce generácie. Tento
kompromisný návrh predstavil dňa 10. júla 2020 stály predseda Európskej rady Charles Michel.
Do diskusie sa, okrem členov výboru, zapojilo aj viacero poslancov Európskeho parlamentu.
Avizovaná 16. schôdza Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa mala za účasti
predsedu vlády SR Igora Matoviča uskutočniť dňa 23. septembra 2020 k rokovaniu Európskej
rady, bola zrušená. Agenda Európskej rady, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1. a 2. októbra 2020,
bola na programe 18. schôdze výboru. Diskusia s predsedom vlády SR Igorom Matovičom na
pôde výboru bola venovaná témam zasadnutia Európskej rady ako jednotný trh, priemyselná
politika, digitálna agenda, Plán obnovy a odolnosti a v rámci balíka tém o vonkajších vzťahoch
boli diskutované vzťahy Európskej únie s Čínou, Bieloruskom a Tureckom (v kontexte
konfliktu v Stredomorí). V rozprave dominovala aj reakcia na otravu ruského opozičného
politika A. Navaľného a konflikt v Náhornom Karabachu, ale aj vtedajší stav rokovaní
Európskej únie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len
„Spojené kráľovstvo“).
Predseda vlády SR Igor Matovič na 19. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti
dňa 14. októbra 2020 predložil členom výboru informáciu o rokovaní Európskej rady, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 15. a 16. októbra 2020. Diskusia na schôdzi sa zameriavala na témy
zasadnutia Európskej rady: klimatické zmeny, vzťahy Európskej únie s Afrikou, vzťahy
Európskej únie so Spojeným kráľovstvom, právny štát v kontexte viacročného finančného
rámca na roky 2021 až 2027, pandémia COVID-19 a ďalšie témy ako Bielorusko, Cyprus,
konflikt v Náhornom Karabachu a vzťahy s Ruskom. V rozprave dominovali najmä klimatické
ciele Európskej únie (zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030) a problematika
kondicionality vo vzťahu k právnemu štátu.
Aj 23. schôdza Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
19. novembra 2020, bola venovaná agende Európskej rady. Informáciu o rokovaní Európskej
rady prostredníctvom videokonferencie, ktorá sa uskutočnila 19. novembra 2020, predložil
Martin Klus, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Témami zasadnutia bolo ďalšie posilnenie koordinácie boja proti pandémii COVID-19, vrátane
testovania, vakcinácie a reštriktívnych opatrení, dlhodobý rozpočet Európskej únie a balík na
podporu obnovy a boj proti terorizmu.
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Informáciu o rokovaní Európskej
rady, ktorá sa uskutočnila v dňoch
10. a 11. decembra 2020, predložil
predseda vlády Igor Matovič na
26. schôdzi Výboru NR SR pre
európske záležitosti, ktorá sa
uskutočnila dňa 10. decembra 2020.
Predseda vlády uviedol témy
rokovania a stanoviská Slovenskej
republiky k nim: možnosť veta
Maďarska a Poľskej republiky
v súvislosti
s
viacročným
finančným rámcom; zmeny klímy
(cieľ zníženia emisií do roku 2030); pandémia COVID-19 a vzájomná výmena informácií
a koordinácia spoločného postupu Európskej únie; bezpečnosť a boj proti terorizmu – aj
v reakcii na teroristické útoky v Paríži a vo Viedni; vonkajšie vzťahy (medzi Európskou úniou
a USA, východné Stredomorie, Južné susedstvo a bieloruská jadrová elektráreň Ostrovec).
Okrem členov výboru a zástupcov Slovenskej republiky v Európskom parlamente v rozprave
vystúpil aj aktivista z iniciatívy Klíma ťa potrebuje, Jakub Hrbáň, v súvislosti v témou
klimatických zmien.

3.2.2 Všeobecné záležitosti
Otázky všeobecných záležitostí Európskej únie od nadobudnutia platnosti Lisabonskej
zmluvy podliehajú pod gesciu Rady EÚ pre všeobecné záležitosti. Členovia Výboru NR SR pre
európske záležitosti boli v sledovanom období pravidelne informovaní o témach rokovaní Rady
rovnako ako o témach zasadnutí Európskej rady a o návrhu stanovísk k týmto témam.
V sledovanom období dominovala v oblasti všeobecných záležitostí téma pandémie
koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho respiračné ochorenie COVID-19. Na 2. schôdzi
Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa 2. apríla 2020, členovia na
návrh predsedu výboru Tomáša Valášeka, prijali komplexné uznesenie č. 3 k aktuálnej situácii
ohľadom šírenia globálnej pandémie nového koronavírusu a dôsledkom tejto pandémie na
každodenný život a európske hospodárstvo v kontexte súvisiacich opatrení. Materiál sumarizuje
opatrenia a aktivity, ktoré doposiaľ Európska únia prostredníctvom svojich inštitúcií podnikla
v boji proti koronavírusu. Návrh uznesenia sa tiež týka aktivít, ktoré by mala Slovenská
republika urobiť z pohľadu komunikácie vo vzťahu ku Komisii.
Dňa 20. mája 2020 sa uskutočnila 6. schôdza Výboru NR SR pre európske záležitosti,
na ktorej minister vnútra SR Roman Mikulec a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Ivan Korčok v súvislosti s prebiehajúcou prvou vlnou pandémie, predložili
informáciu k usmerneniu Komisie k bezpečnému obnoveniu slobody pohybu a zrušeniu kontrol
na vnútorných hraniciach (realizácia usmernenia). Minister Korčok informoval členov výboru
o balíku odporúčaní Komisie.
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Do oblasti všeobecných záležitostí patrilo v uplynulom období aj vystúpenie Spojeného
kráľovstva z Európskej únie (tzv. Brexit). Dňa 30. júna 2020 sa uskutočnila 11. schôdza Výbor
NR SR pre európske záležitosti, na ktorej bol Brexit a jeho dopad na obranyschopnosť Európy
diskutovanou témou. Tento bod programu sa uskutočnil formou spoločnej schôdze s Výborom
NR SR pre obranu a bezpečnosť v zmysle § 56 rokovacieho poriadku Národnej rady SR.
Informáciu predložil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska v SR J.E. Andrew Garth, vedúci Zastúpenia Európskej komisie
v SR Ladislav Miko a mimoriadny a stály predstaviteľ SR pri NATO Radovan Javorčík.
V poradí 14. schôdza Výboru NR SR pre európske záležitosti sa uskutočnila dňa
16. septembra 2020 a mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Spolkovej republiky
Nemecko v SR J.E. Barbara Wolf na nej predložila členom výboru Priority nemeckého
predsedníctva v Rade 2020. Program nemeckého predsedníctva Rady sa v druhom polroku
2020 sústreďoval na nasledujúce oblasti: prekonanie následkov krízy spôsobenej
koronavírusom v záujme dlhodobej, ako aj hospodárskej a sociálnej obnovy, silnejšia
a inovatívnejšia Európa, spravodlivá Európa, udržateľná Európa, Európa bezpečnosti
a spoločných hodnôt a v neposlednom rade silnejšia Európa vo svete. Nemecko malo ambíciu,
vzhľadom na pandémiu COVID-19, zamerať na hospodársku a sociálnu obnovu a zároveň
posunúť Európsku úniu v strategicky dôležitých témach budúcnosti. Diskusia s poslancami bola
zameraná na aktuálne európske témy.
Na 17. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
23. septembra 2020, predložil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Martin Klus členom výboru informáciu ex post o rokovaní Rady EÚ pre
všeobecné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 22. septembra 2020. Diskusia na schôdzi výboru sa
venovala agende zasadnutia Európskej rady v dňoch 1. a 2. október 2020: najmä jednotný trh,
priemyselná politika, digitálna transformácia a Turecko. Agendou zasadnutia boli aj vzťahy
medzi Európskou úniou a Čínou a vtedajší stav rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným
kráľovstvom ohľadom vykonávaní dohody o vystúpení a úsilí o to, aby bola Európska únia
pripravená vzhľadom na koniec prechodného obdobia. Témou bola tiež spolupráca na úrovni
Európskej únie, pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia obmedzujúce voľný pohyb počas pandémie
COVID-19 a tiež záležitosť postupu podľa článku 7 ods. 1 ZEÚ o vývoji v Poľsku a Maďarsku.
Na danej schôdzi bol témou v rámci samostatného bodu aj Plán obnovy. Poslanec Ladislav
Kamenický predložil Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na schválenie stanoviska
Slovenskej republiky k vypracovaniu národného plánu podpory obnovy a odolnosti
a k záväzným rámcom zamerania programov a investícií z nástroja Next Generation EU (EÚ
pre ďalšie generácie) na roky 2021 až 2023 podľa čl. 2 ods. 3 ústavného zákona č. 397/2004
Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky
v záležitostiach Európskej únie. V rámci diskusie k tomuto bodu programu, okrem členov
výboru, vystúpil aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko. Diskusia sa
týkala najmä objemu financií z plánu a procesuálnych otázok.
Návrh poslancov Národnej rady SR Roberta Fica, Ľuboša Blahu, Maroša Kondróta,
Ladislava Kamenického a Dušana Jarjabka na vykonanie kontrolnej činnosti Národnej rady SR
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vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky v súvislosti s vypracovaním národného plánu podpory
obnovy a odolnosti podľa § 127 a nasl. zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení
neskorších predpisov bol predložený Ladislavom Kamenickým na 19. schôdzi Výboru NR SR
pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila 14. októbra 2020.
Návrh poslancov Národnej rady SR Juraja Blanára, Ladislava Kamenického, Vladimíra
Faiča a Mariána Kéryho na prijatie uznesenia Národnej rady SR k pripravenosti Slovenskej
republiky na scenár nedosiahnutia dohody o vzťahoch Európskej únie a Spojeného kráľovstva
bol predložený na 22. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
25. novembra 2020.
Na 24. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila
3. decembra 2020, predložil podpredseda Európskej komisie pre medzi-inštitucionálne vzťahy
a strategický výhľad Maroš Šefčovič Pracovný program Komisie na rok 2021. Diskusia medzi
Marošom Šefčovičom a členmi výboru sa v rozprave zameriavala najmä na aktivity Komisie
v súvislosti s pandémiou COVID-19 (predovšetkým vakcinácia), viacročný finančný rámec,
Plán obnovy, transatlantické vzťahy a klimatickú politiku.

3.3 Zahraničné veci
Priamu relevanciu k vonkajším aktivitám Európskej únie v rámci konfigurácie Rady EÚ
má predovšetkým Rada EÚ pre zahraničné veci rokujúca spravidla na úrovni ministrov
zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Tejto Rade predsedal v roku 2020 Vysoký
predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a zároveň podpredseda
Európskej komisie Josep Borrell Fontelles. Členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti
boli o témach rokovania tejto Rady a vládnych stanoviskách Slovenskej republiky
k jednotlivým témam pravidelne informovaní.
Agenda zahraničných vecí bola na programe 3. schôdze Výboru NR SR pre európske
záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa 21. apríla 2020. Informáciu o rokovaní Rady, ktorá sa
uskutočnila 22. apríla 2020, predložil členom výboru minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Ivan Korčok. Zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín Európskej
únie bolo venované Ukrajine a Východnému partnerstvu. Téma zasadnutia bola zvolená
v dôsledku dopadu pandémie na krajiny Východného partnerstva a situáciu v týchto krajinách.
Minister skonštatoval, že Východné partnerstvo považuje Slovenská republika za dôležitú
súčasť slovenskej zahraničnej politiky. Najmä Ukrajina je, podľa ministra, kľúčová pre
Slovenskú republiku z hľadiska bezpečnosti. Slovenská republika podporuje európsku
perspektívu Ukrajiny a neuznáva narušenie teritoriálnej integrity Ukrajiny. Slovenská
republika, okrem iného, taktiež podporila mobilizáciu financií na pomoc v boji s pandémiou
COVID-19.
Minister Ivan Korčok na tejto schôdzi predložil členom výboru aj Programové
vyhlásenie vlády SR. Minister v úvode zdôraznil, že Slovenská republika má dlhodobo
zadefinované svoje miesto vo svete. Podľa jeho slov, Slovenská republika patrí do západného
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civilizačného okruhu. Euroatlantická orientácia Slovenskej republiky je, podľa jeho slov, pre
nadchádzajúce obdobie kľúčová. Minister zdôraznil, že vláda má záujem na kvalitnej
legislatívnej činnosti Európskej únie a zdôrazňuje dôležitosť princípu subsidiarity
a proporcionality. Minister naznačil ambíciu posilniť spoluprácu s Národnou radou SR ako aj
členmi Európskeho parlamentu zvolenými za Slovenskú republiku. A prisľúbil, že rezort
zahraničných a európskych záležitostí bude intenzívne a konštruktívne spolupracovať
s Výborom NR SR pre európske záležitosti.
Okrem formálnych schôdzí výboru sa v uplynulom období uskutočnili aj neformálne
pracovné stretnutia. Dňa 5. mája 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov Výboru NR
SR pre európske záležitosti k Summitu EÚ – Západný Balkán. Informáciu predložili prizvaní
hostia: osobitný predstaviteľ EÚ pre západný Balkán Miroslav Lajčák a predseda delegácie
Európskeho parlamentu pre vzťahy s Čiernou Horou a spravodajca Európskeho parlamentu pre
Srbsko Vladimír Bilčík. Na 11. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa
uskutočnila 30. júna 2020, predložil materiál s názvom Zameranie činnosti Veľvyslanectva SR
v Slovinskej republike dezignovaný veľvyslanec Peter Zeleňák.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na 13. schôdzi Výboru NR SR
pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2020, predložil materiál s názvom
Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2020. Materiál na rokovanie
predložil minister v nadväznosti na prijatie nového Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2020 až 2024 a podpísanie Spoločného vyhlásenia troch ústavných činiteľov Slovenskej
republiky zo dňa 9. mája 2020 a zároveň reflektujúc zahraničnopolitický vývoj spôsobený
šírením globálnej pandémie COVID-19. Minister opätovne zdôraznil, že určujúcim rámcom
zahraničnopolitického pôsobenia Slovenskej republiky je členstvo v Európskej únii
a Severoatlantickej aliancii. Vyjadrením hodnotového ukotvenia slovenskej zahraničnej
politiky je podpora dodržiavania medzinárodného práva a záujem na udržaní a rozvoji
multilateralizmu. Okrem toho, na predmetnej schôdzi predložila štátna tajomníčka Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková členom výboru Návrh na
vyslovenie súhlasu Národnou radou SR s Rámcovou dohodou medzi Európskou úniou a jej
členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej, ktorá podlieha vysloveniu
súhlasu Národnej rady SR a súčasne je potrebné, aby Národná rada SR rozhodla o tom, že
dohoda má prednosť pred zákonmi podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR. Cieľom rámcovej dohody
bolo vytvorenie posilneného partnerstva medzi zmluvnými stranami a prehĺbenie spolupráce
v oblastiach spoločného záujmu. Dohoda vytvorila súdržný a právne záväzný rámec pre vzťahy
Európskej únie s Austráliou. Dohoda je zároveň všeobecným rámcom na podporu politickej
a odvetvovej spolupráce vo viac ako štyridsiatich oblastiach (napríklad v oblasti zahraničnej
a bezpečnostnej politiky, spravodlivosti, výskumu, vzdelávania, udržateľného rozvoja,
energetiky a dopravy).
Na 19. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa konala 14. októbra
2020, predložil dezignovaný veľvyslanec Rastislav Káčer dokument s názvom „Zameranie
činnosti Veľvyslanectva SR v ČR“. Diskusia s členmi výboru sa zamerala na krajiny
v susedstve, najmä Maďarsko a Českú republiku a regionálne zoskupenie Vyšehradskej
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skupiny všeobecne. Na 25. schôdzi dňa 9. decembra 2020 predložila dezignovaná
veľvyslankyňa Petra Vargová svoj Návrh zamerania činnosti Stáleho zastúpenia SR pri
Európskej únii, v ktorom načrtla priority na nasledovné obdobie (legislatíva, komunikácia
s občanmi, transformácia hospodárstva Európskej únie na klimaticky neutrálne, atď.).
V rozprave rezonovala, okrem iného, aj Konferencia o budúcnosti Európskej únie, klimatické
ciele Európskej únie, vzťahy Európskej únie so Spojeným kráľovstvom a viacročný finančný
rámec na roky 2021 až 2027.
Vojenským operáciám Európskej únie v Afrike bola dňa 25. novembra 2020 venovaná
22. schôdza Výboru NR SR pre európske záležitosti. Tento bod sa uskutočnil formou spoločnej
schôdze s Výborom NR SR pre obranu a bezpečnosť v zmysle § 56 rokovacieho poriadku
Národnej rady SR v kinosále Národnej rady SR. Informáciu o francúzskych a európskych
vojenských operáciách a misiách na africkom kontinente predložil mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky v SR J. E. Christophe Léonzi. Prizvaní
k tejto téme boli dezignovaný veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor a pridelenec obrany
Francúzska Daniel Kopecký.

3.3.1 Zahraničný obchod
Dňa 12. marca 2020 prijala Rada EÚ pre zahraničné veci vo formáte ministrov
zodpovedných za obchod rozhodnutie o uzavretí dohody o voľnom obchode medzi Európskou
úniou a Vietnamom. V dohode o voľnom obchode sa stanovuje takmer úplné (99 %) zrušenie
ciel medzi oboma blokmi. 65 % ciel na vývoz z Európskej únie do Vietnamu sa zruší hneď, ako
dohoda o voľnom obchode nadobudne platnosť, a zvyšné clá sa zrušia postupne počas
nasledujúcich 10 rokov. Obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Vietnamom obsahuje aj
dôležité ustanovenia o ochrane duševného vlastníctva, pracovných právach a udržateľnom
rozvoji. Súčasťou dohody o voľnom obchode sú záväzky na vykonávanie základných noriem
Medzinárodnej organizácie práce a dohovorov OSN týkajúcich sa napríklad boja proti zmene
klímy alebo ochrany biodiverzity.
Dňa 2. apríla 2020 schválila Rada viacstrannú dočasnú arbitrážnu dohodu, ktorá členom
WTO umožní prekonať súčasnú paralýzu Odvolacieho orgánu WTO a riešiť obchodné spory
medzi sebou. Dňa 16. apríla 2020 sa prvýkrát zaoberala návrhom Komisie na nové opatrenie
týkajúce sa vývozných povolení pre určité druhy osobných ochranných prostriedkov a rokovala
tiež o usmerneniach Komisie pre preverovanie priamych zahraničných investícií.
Počas videokonferencie 9. júna 2020 sa Rada venovala otázke výberu generálneho
riaditeľa WTO. Zdôraznila potrebu diverzifikácie a zodolnenia dodávateľských reťazcov pre
Európsku úniu a vyzvala na rozšírenie a upevnenie siete obchodných dohôd s kľúčovými
obchodnými partnermi. Významný počet delegácií na Rade zdôraznil dôležitú úlohu, ktorú by
v budúcej obchodnej politike Európskej únie mal zohrávať udržateľný rozvoj.
Vyššie uvedené rokovanie Rady na svojom zasadnutí 11. júna 2020 reflektoval aj Výbor
NR SR pre európske záležitosti, prednostne sa však zameral na obchodné vzťahy so Spojeným
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kráľovstvom v kontexte prebiehajúcich negociácií o Dohode o obchode a spolupráci medzi
Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom (ďalej len „Dohoda“). Na margo návrhu Dohody
vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko uviedol, že ide ďaleko nad rámec
toho, čo má Európska únia s inými štátmi. Z hľadiska Slovenskej republiky spomenul tiež
problematiku automobilového priemyslu, ale aj ďalších priemyselných odvetví, kde špecifický
prístup Spojeného kráľovstva na trh Európskej únie môže mať za následok ohrozenie veľkého
množstva pracovných miest (napríklad otázka bezcolného uvádzania komponentov na trh
Európskej únie).
Na 13. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa konala 9. septembra
2020, sa minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok dotkol otázky
zahraničného obchodu, a to najmä v súvislosti s hodnotením vzájomných vzťahov medzi
Európskou úniou a Čínou. Minister skonštatoval, že Čína ako globálny hráč zostane partnerom
Európskej únie, avšak predstavuje aj dravého konkurenta. Jej postavenie vo svetovej politike
a ekonomike sa zásadne zmenilo odkedy sa stala členom Svetovej obchodnej organizácie, kde
vykazuje problémové praktiky.
Otázka obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom
opätovne rezonovala na 18. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti 1. októbra 2020 –
v deň zahájenia Európskej rady. Predseda vlády SR Igor Matovič uviedol, že stále existuje viera
v dosiahnutie Dohody do konca roku 2020. Okrem iného potvrdil, že prioritami Slovenskej
republiky zostávajú rovnaké podmienky pre firmy, tzv. level playing field. Informoval o téme
prierezového konceptu strategickej autonómie Európskej únie, kde upozornil na
protekcionistické tendencie, keďže veľká časť hospodárskej aktivity Európskej únie pochádza
z globálneho obchodu. Pri otázke udržateľnosti ekonomiky Slovenskej republiky predseda
vlády zdôraznil úlohu automobilového priemyslu, ktorý netreba utlmiť, ale ozeleniť.
V podobnom duchu sa o priemysle Slovenskej republiky vyjadril aj počas 19. schôdze Výboru
NR SR pre európske záležitosti konanej dňa 14. októbra 2020, keď uviedol, že dôležitým
princípom pre Slovenskú republiku zostáva, okrem iného, zachovanie rovnováhy medzi
zvyšovaním klimatických ambícií a rozvíjaním konkurencieschopnosti priemyslu. Dodal, že
znižovanie emisií skleníkových plynov musí ísť ruka v ruke so zavádzaním uhlíkových ciel
a podobných opatrení.
Na zasadnutí vedúcich predstaviteľov Európskej únie a Kanady 29. októbra 2020 sa
v rámci obchodnej politiky prerokovali témy súvisiace s reformou WTO, zvýšením odolnosti
globálnych dodávateľských reťazcov a prehĺbením spolupráce zameranej na strategické
partnerstvo v oblasti kritických surovín. Vedúci predstavitelia uvítali pozitívne výsledky
komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Kanadou (CETA).
Oživenie po pandémii COVID-19 označili za príležitosť na „zelený reset“ hospodárstva.
Dňa 9. novembra 2020 sa Rada bližšie oboznámila s informáciami o aktuálnom stave
ochranných opatrení Európskej únie týkajúcich sa ocele. Rokovala o preskúmaní obchodnej
politiky v kontexte procesu konzultácií o budúcej obchodnej a investičnej politike Európskej
únie. Osobitú pozornosť venovala reforme WTO. Rada sa tiež zamerala na obchodné vzťahy
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Európskej únie s Čínou, a to najmä v súvislosti s komplexnou dohodou o investíciách (CAI).
Čínu zároveň vyzvala, aby riešila prekážky prístupu na trh a nadmernú kapacitu a aby sa
zapojila do rokovaní o priemyselných dotáciách v rámci WTO.
Dňa 23. novembra 2020 Rada prijala rozhodnutie o uzavretí dohody medzi Európskou
úniou a Čínou o zemepisných označeniach. Prvá významná bilaterálna obchodná dohoda
podpísaná medzi Európskou úniou a Čínou zabezpečí 100 agropotravinových zemepisných
označení Európskej únie. Podobne bude v Európskej únii chránených 100 čínskych výrobkov.
Dohoda obsahuje aj mechanizmus na dopĺňanie ďalších zemepisných označení.
Prostredníctvom videokonferencie sa 26. novembra 2020 k otázke vzájomného obchodu
vyjadrili aj lídri Európskej únie a Austrálie. Skonštatovali, že v rokovaniach o ambicióznej
a komplexnej dvojstrannej obchodnej dohode sa dosiahol značný pokrok. Dňa 24. decembra
2020 sa podarilo dosiahnuť dohodu o usporiadaní budúcich vzťahov so Spojeným kráľovstvom.
Nové partnerstvo Európskej únie so Spojeným kráľovstvom rámcuje najmä Dohoda o obchode
a spolupráci.
V rámci videokonferencie 30. decembra 2020 vedúci predstavitelia Európskej únie
a Číny v zásade ukončili rokovania o komplexnej dohode o investíciách medzi Európskou
úniou a Čínou. Dohoda má pomôcť obnoviť rovnováhu v obchodných a investičných vzťahoch
medzi stranami dohody, poskytnúť investorom z Európskej únie bezprecedentnú úroveň
prístupu na trh, prispieť k rovnakým podmienkam, a teda aj k spravodlivejšiemu
zaobchádzaniu. Európska únia na stretnutí zopakovala svoje očakávanie, že sa Čína zapojí do
rokovaní o priemyselných dotáciách vo WTO. Vedúci predstavitelia Európskej únie tiež
zdôraznili potrebu zlepšiť prístup na trh pre obchodníkov Európskej únie v odvetviach, ako sú
agropotravinárstvo a digitálny sektor, a riešiť nadmernú kapacitu v tradičných odvetviach, ako
sú odvetvia ocele a hliníka, ako aj v moderných technológiách.

3.4 Finančné záležitosti a fondy Európskej únie
Problematika finančných a hospodárskych záležitostí Európskej únie podlieha pod
gesciu Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti, avšak rokovania prebiehajú
aj na úrovni Európskej rady. V predmetnom období sa prioritné témy týkali prevažne nového
viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027 a najmä reakcie na pandémiu COVID-19.
Členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti boli v uplynulom období pravidelne
informovaní o týchto témach.
Na 4. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila 22. apríla
2020, predstavil predseda vlády SR Igor Matovič informáciu o rokovaní Európskej rady, ktorá
sa uskutočnila 23. apríla 2020. Premiér informoval výbor, že program zasadnutia členov
Európskej rady bude zameraný na tzv. „Plán obnovy“ európskeho hospodárstva v dôsledku
pandémie koronavírusu a cestovnú mapu uvoľňovania reštrikčných opatrení, koordinovanú
stratégiu ukončenia opatrení vo forme súboru odporúčaní a zásad pre členské štáty Európskej
únie. Súčasťou Plánu obnovy má byť aj vytvorenie avizovaného Fondu obnovy, ktorý má
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členom Európskej rady predstaviť španielsky premiér Pedro Sánchez. Fond má byť krytý
európskym rozpočtom a podľa slov predsedu vlády by postupne mohol dosiahnuť výšku až
1 000 miliárd eur. Predseda vlády privítal a ocenil súbor opatrení Komisie, ktoré umožňujú
Slovenskej republike využiť zostávajúce finančné zdroje z európskych štrukturálnych
a investičných fondov v režime flexibility. Ubezpečil poslancov, že finančné prostriedky
z týchto fondov Slovenská republika využije na boj proti pandémii a jej sociálno-ekonomických
dôsledkom. Výbor NR SR pre európske záležitosti svojím 8. uznesením schválil stanoviská
Slovenskej republiky na rokovanie Európskej rady, pričom do stanoviska k bodu „Plán obnovy“
doplnil nasledovný text: „Slovenská republika víta komplexnú hospodársku reakciu Komisie
na vypuknutie pandémie, vrátanie zrevidovania pravidiel štátnej pomoci. V ďalšej diskusii
o téme štátnej pomoci budeme dbať na to, aby nové úpravy brali do úvahy aj potreby krajín
menšej a strednej veľkosti a neobmedzili konkurencieschopnosť ich firiem a podnikateľov.“
Na 5. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
28. apríla 2020, predložil minister financií SR Eduard Heger informáciu o rokovaní Rady, ktorá
sa uskutočnila 16. apríla 2020 (ex post). Európske inštitúcie predstavili v predchádzajúcom
období niekoľko opatrení s cieľom oživiť hospodárstvo. V otázke emisie spoločných
európskych dlhopisov (tzv. koronabondov) nebola zhoda, diskusia sa preto orientovala na tzv.
Fond obnovy. Minister konštatoval, že Európska únia stojí na križovatke a potrebujeme sa
pohnúť. Známy Európsky mechanizmus pre stabilitu (tzv. euroval) bude podľa ministra použitý
hlavne na financovanie zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho personálu. Európska
investičná banka potvrdila zámer sprístupniť paneurópsky záručný fond vo výške 25 miliárd
eur na podporu predovšetkým malých a stredných podnikov s cieľom mobilizovať 200 miliárd
eur investícií. Minister tiež avizoval a pozitívne zhodnotil aktiváciu európskeho mechanizmu
SURE zameraného na zmiernenie rizík nezamestnanosti v prípade núdze. Výbor NR SR pre
európske záležitosti zobral informáciu na vedomie.
Na 7. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa 2. júna
2020, predložil minister financií SR Eduard Heger výboru Program stability SR na roky 2020
až 2023, ako aj informáciu o využití záchranného balíka Európskej únie na štrukturálne
reformy. Minister objasnil, že Program stability tento rok obsahuje aj revízie za niektoré rezorty
ako aj správu implementačnej jednotky útvaru hodnoty za peniaze. Pri tvorbe dokumentu
vychádzal rezort
z makroprognózy
tvorenej v apríli.
Nová prognóza
by mala vyjsť
v polovici júna
a
priniesť
reálnejšie
čísla.
Podľa toho sa
budú
musieť
prepracovať aj
niektoré čísla,
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ktoré sa používajú pre tvorbu rozpočtu. Notifikácia Komisie ukázala, že Slovenská republika
bola medzi skupinou štátov, kde sa HDP prepadlo najvýraznejšie. Momentálne sa členské štáty
Európskej únie nesnažia o konsolidáciu ale udržanie ekonomiky. Pre Slovenskú republiku je
problematická výška dlhu, ktorý môže prekonať hranicu 60 % HDP. Udržateľnosť verejných
financií sa v poslednom období vychýlila do rizikových parametrov. Vláda podľa ministra tento
trend potrebuje vrátiť späť a vyslať tým aj signál investorom, cez ktorých financujeme verejný
dlh. Ohľadom druhého bodu schôdze minister ozrejmil, že vláda potrebuje do konca roka
pripraviť plány reforiem a nastaviť mechanizmy a spôsoby čerpania zdrojov
z viacročného finančného rámca. Fond obnovy bude nadväzovať na národný program reforiem,
ktorý je súčasťou rozpočtového procesu. Ako už bolo spomenuté, dôraz bude kladený na témy
ako digitalizácia, školstvo, zelená obnova, zdravotníctvo. Minister zdôraznil, že vytvorenie
fondu obnovy je rozhodnutím lídrov členských štátov Európskej únie. Výbor NR SR pre
európske záležitosti odporučil Národnej rade SR vziať Program stability SR na roky 2020 až
2023 na vedomie a informáciu o využití záchranného balíka Európskej únie na štrukturálne
reformy zobral na vedomie.
Na 8. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa 4. júna
2020, predložil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Ján Oravec, informáciu o využití
záchranného balíka Európskej únie na štrukturálne reformy. Štátny tajomník informoval
o priebehu negociácie ohľadom konkrétnych súm v rámci záchranného balíka, taktiež o spôsobe
ich použitia a čerpania. Finančný nástroj Next Generation EU bude mať približnú kapacitu
750 miliárd eur, čo je nad rámec zdrojov viacročného finančného rámca (1 100 miliárd eur).
Balík pomoci Next Generation EU obsahuje tri piliere – podpora pri dosahovaní obnovy,
naštartovanie hospodárstva a podpora súkromných investícií a ponaučenia z krízy. Kľúčovým
bude podľa štátneho tajomníka prepojenie zdrojov na realizáciu reforiem, oblasť digitalizácie
a dekarbonizácie. Pre Slovenskú republiku z tohto balíka vychádza suma približne 7,9 miliárd
eur na nasledujúce štyri roky, okrem zdrojov z viacročného finančného rámca (18,6 miliárd eur
na nasledujúcich sedem rokov). Výbor NR SR pre európske záležitosti zobral uznesením
informáciu na vedomie.
Na 9. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa 9. júna
2020, predložila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika
Remišová informáciu o čerpaní zdrojov zo záchranného balíka Európskej únie. Ministerka
informovala, že do roku 2023 ešte bude prebiehať dočerpávanie starého programového
obdobia. Konštatovala, že máme vyčerpaných len 33 %. Ak zásadným spôsobom nezlepšíme
čerpanie, hrozia nám straty. Suma 1,2 miliardy eur bola presunutá na opatrenia v súvislosti
s pandémiou COVID19, kde sa v súčasnosti vypisujú výzvy. Problémy boli v štyroch
operačných programoch – jeden z nich je regionálny operačný program, tiež program veda
a výskum, kde Komisia už poslala varovný list. Riadiace orgány, ktorými sú rezorty, musia
odstraňovať chyby a zlepšiť čerpanie. V tejto súvislosti poďakovala za podporu zákona, ktorý
umožní zjednodušenie riadenia procesov čerpania. Príprava na čerpanie z nového
programového obdobia je pre vládu veľkou výzvou, keďže bude mať dopad aj na
nadchádzajúce volebné obdobia. V nadväznosti na viacročný finančný rámec sa pripravuje
partnerská dohoda v spolupráci s jednotlivými rezortmi, ktoré boli požiadané o revíziu svojich
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priorít. Komisia vytýčila päť cieľov – inteligentnejšia, ekologickejšia, prepojenejšia,
sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom. Výbor NR SR pre európske záležitosti zobral
informáciu na vedomie.
Na 10. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
17. júna 2020, predstavil predseda vlády SR Igor Matovič informáciu o rokovaní Európskej
rady, ktorá sa uskutočnila 19. júna 2020. Predseda vlády informoval, že doterajšie výsledky
rokovaní ohľadom nového viacročného finančného rámca ako aj Nástroja Európskej únie pre
budúce generácie (New Generation EU) Slovenskej republike vyhovujú a budeme túto svoju
pozíciu hájiť. Problematickým zostáva odmietavý postoj tzv. skupiny šetrných – Rakúsko,
Holandsko, Dánsko a Švédsko, a tiež časti V4 - Česko, Maďarsko, ktoré nie sú spokojné
s alokačnými kritériami New Generation EU. Výbor NR SR pre európske záležitosti schválil
stanoviská Slovenskej republiky na rokovanie Európskej rady.
Na 12. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
15. júla 2020, predstavil predseda vlády SR, Igor Matovič, informáciu o rokovaní Európskej
rady, ktorá sa uskutočnila 17.-18. júla 2020. Predseda vlády SR informoval, že ústrednou témou
diskusie mimoriadneho stretnutia lídrov bude návrh negociačného bloku k revidovanému
návrhu viacročného finančného rámca na roky 2021-2027 a k novému nástroju obnovy –
Nástroj Európskej únie pre budúce generácie. Tento kompromisný návrh predstavil 10. júla
2020 predseda Európskej rady Charles Michel, keďže pozície jednotlivých členských štátov
boli rozdielne a miestami až protichodné, napríklad čo sa týka pomeru pôžičiek a grantov,
časového rámca čerpania prostriedkov, či tematickej koncentrácie. V tomto ohľade Slovenská
republika zastávala pozíciu, aby čím viac prostriedkov bolo možné využiť aj na štrukturálne
reformy. Samotný kompromisný návrh zohľadňuje kľúčové požiadavky Slovenskej republiky
ohľadom variability a flexibility. Výbor NR SR pre európske záležitosti schválil stanoviská
Slovenskej republiky na rokovanie Európskej rady a poveril predsedu vlády SR:
a) presadzovať taký alokačný kľúč pre Fond obnovy a odolnosti, ktorý dáva členským
štátom väčšiu predvídateľnosť pri plánovaní budúcich reforiem a
b) presadzovať navýšenie objemu peňazí z fondov Európskej únie, ktoré sú disponibilné
pre slovenských poľnohospodárov, aby rozdiely v dotáciách Európskej únie medzi jednotlivými
členskými štátmi nestavali slovenských poľnohospodárov do kompetitívnej nevýhody.
Na 21. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila
5. novembra 2020, predložil štátny tajomník Ministerstva financií SR, Marcel Klimek, návrh
rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 a vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na
rok 2021 z hľadiska primeranosti výdavkov spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie.
Návrh rozpočtu verejnej správy bol pripravovaný v extrémne náročných podmienkach
spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. Jej vplyv sa premieta jednak do príjmovej
strany verejných financií cez výpadky daňových a odvodových príjmov, ako aj vyššími
výdavkami na protipandemické opatrenia. Napriek týmto ťažkým podmienkam a mnohým
neistotám vo vývoji situácie má návrh rozpočtu verejnej správy ambíciu postupne plniť ciele,
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ktoré si vláda stanovila vo svojom programovom vyhlásení. Slovenská ekonomika podľa
posledných makroprognóz klesne v roku 2020 pre koronakrízu o 6,7 %. Príjmy z prostriedkov
Európskej únie sú rozpočtované v celkovej sume 2,78 miliárd eur, pričom v sume 2,45 miliárd
eur sú rozpočtované v rámci jednotlivých kapitol na úrovni platobných jednotiek
Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a Ministerstva vnútra SR. Prostriedky sú rozpočtované za programy 3. programového obdobia
2014 - 2020, a to za štrukturálne fondy vrátane programov Európskej územnej spolupráce,
Kohézneho fondu, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, poľnohospodárskych fondov,
za program Sociálneho začlenenia najodkázanejších osôb a za programy 4. programového
obdobia 2021 - 2027, a to za fondy pre oblasť vnútorných záležitostí a poľnohospodárske fondy.
V sume 330 miliónov sú rozpočtované v rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa,
nakoľko s ohľadom na prebiehajúci medzi-inštitucionálny dialóg k návrhu nariadenia
k REACT-EU pre 3. programové obdobie nebolo možné narozpočtovať konkrétnu výšku
finančných prostriedkov v jednotlivých kapitolách. Výdavky na spolufinancovanie zo štátneho
rozpočtu k prostriedkom Európskej únie, k zahraničným grantom poskytnutým z rozpočtu
Európskej únie a k zahraničným grantom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv sa
rozpočtujú v sume 680 miliónov eur. Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody
Európskej únie sa rozpočtuje v kapitole Všeobecná pokladničná správa v sume 430 miliónov
eur. Výbor NR SR pre európske záležitosti odporučil Národnej rade SR vládny návrh zákona
o štátnom rozpočte na rok 2021 schváliť, návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023
vziať na vedomie a požiadať vládu SR, aby dôsledne zabezpečovala úlohy vyplývajúce zo
schváleného štátneho rozpočtu na rok 2021.

3.5 Spravodlivosť a vnútorné veci
Výbor NR SR pre európske záležitosti sa v rámci agendy spravodlivosti a vnútorných
vecí v roku 2020 prevažne venoval otázkam pandémie COVID-19 a novému migračnému
paktu Komisie.
Výbor NR SR pre európske záležitosti na svojej 6. schôdzi dňa 20. mája 2020 prerokoval
informáciu k usmerneniu Komisie k bezpečnému obnoveniu slobody pohybu a zrušeniu kontrol
na vnútorných hraniciach (realizácia usmernenia), pričom informáciu predložil Roman
Mikulec, minister vnútra SR a Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR. Minister vnútra informoval, že podľa usmernenia Komisie by znovuobnovenie voľného
pohybu malo byť založené na troch základných kritériách a to: epidemiologická situácia,
ochranné opatrenia a ekonomické a sociálne hľadiská. Rozhodnutie o určení kontrol na
vnútorných hraniciach a o ich intenzite sú však v plnej miere v rukách členských štátov, ktoré
zodpovedajú za to, že by mali byť vždy primerané identifikovaným ohrozeniam. Minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR doplnil, že víta balík odporúčaní Komisie.
Kompetencie členských štátov sú síce jasné, ale Európska únia aspoň v rámci svojich
kompetencií upozorňuje na potrebu koordinácie v záujme občanov Európskej únie. Minister
spomenul aj to, že v rámci zjednodušenia komunikácie voči občanom ohľadom postupného
otvárania hraníc sa používa výraz „mini-Schengen“, čo však môže byť chápané rôzne. Minister
upozornil aj na to, že v momente otvorenia hraníc voči susedom sa štát stáva závislý od toho,
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aké kritériá susedný štát nastaví voči ďalším štátom. Spomenul aj prebiehajúce rokovania
s Českom a Rakúskom ohľadom zrušenia kontrol k 15. júnu 2020. Platí kritérium, že Slovenská
republika je atraktívny partner vzhľadom na nízku mieru nákazy. So záujmom sa pridalo aj
Maďarsko, ktoré podobne ako Slovenská republika bude občanom umožňovať 24-hodinové
návštevy vo vybraných štátoch bez povinnosti návratu do karantény, respektíve predloženia
testu.
10. schôdza Výboru NR SR pre európske záležitosti uskutočnená 17. júna 2020 sa
venovala prioritným témam európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2020 a tiež
informácií o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 19. júna 2020. V rámci prioritných
tém sa diskutovalo aj o kybernetickej bezpečnosti. Zvýšená pozornosť z pohľadu kybernetickej
bezpečnosti sa týka aktuálne najmä problematiky budovania sietí 5G, ktorá by mala byť
v Európskej únii v maximálnej možnej miere koordinovaná. V tomto zmysle Slovenská
republika víta aktivity Komisie, ktorá 29. januára 2020 publikovala tzv. „5G toolbox“, ktorý
má ďalej upravovať bezpečnostné riziká pri zavádzaní 5G ako kritickej infraštruktúry
Európskej únie. Viaceré členské štáty Európskej únie (bez Slovenskej republiky) avizovali
polročný posun pri prideľovaní frekvencií 5G v dôsledku aktuálnej krízy COVID-19, avšak
komisárka Margrethe Vestager vyzýva na dodržanie pôvodných termínov a prípadné urýchlenie
zavádzania 5G a prípravu na 6G. V priebehu roka 2020 má prísť k revízii Smernice
o bezpečnosti sietí a informačných systémov (NIS) s cieľom dosiahnutia vyššej miery
harmonizácie medzi členskými štátmi v kybernetickej bezpečnosti a vysokú prioritu pre
Slovenskú republiku má aj pripravovaná aktualizácia regulácie pre online platformy a online
prostredie, s vyššou mierou transparentnosti a ochrany spotrebiteľov (Digital Service Act).
Kybernetická bezpečnosť patrí dlhodobo medzi základné priority Slovenskej republiky
v oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti štátu. Slovenská republika má platnú koncepciu
kybernetickej bezpečnosti schválenú na roky 2015 – 2020, zákon o kybernetickej bezpečnosti
z roku 2018 a tiež transponovanú smernicu NIS.
Jednou z prioritných oblastí agendy Európskej únie je už niekoľko rokov téma migrácie.
Spravodajca za oblasť vnútorných vecí a spravodlivosti, poslanec Ľudovít Goga sa v rámci
týchto tém zaujímal o problematiku migrácie aj v kontexte nárastu žiadostí o azyl, ktorý evidujú
južné štáty Európskej únie. Spomenul prípravu nového paktu o migrácii a azyle a možnosť
znovuotvorenia otázky kvót.
S cieľom poskytnúť nový podnet predložila Komisia v druhom polroku 2020 tzv. Nový
pakt o migrácii a azyle. Pakt pokrýva vnútorné i vonkajšie aspekty migrácie. Komisárka pre
vnútorné záležitosti Ylva Johansson sa v súvislosti s prípravou nového paktu o migrácii a azyle
stretla so zástupcami jednotlivých členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenskej
republiky. Pozície Slovenskej republiky sú reflektované (aj) v Programovom vyhlásení vlády
Slovenskej republiky na roky 2020-2024. Bude kľúčové posunúť rokovania o Novom pakte
o migrácii a azyle tak, aby sme sa vyhli opakovaniu scenára z predchádzajúcich rokov pri
diskusiách o nikam nevedúcom návrhu na záväzné prerozdeľovanie migrantov.
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Dňa 16. septembra 2020 prezentovala na 14. schôdzi Výboru NR SR pre európske
záležitosti mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko v SR,
J.E. Barbara Wolf, priority nemeckého predsedníctva v Rade. Pokiaľ ide o migráciu, program
postavil do popredia dlho očakávanú reformu spoločného európskeho azylového systému
(CEAS), vrátane nového vymedzenia zodpovedností a kontroverzného návrhu na vybavovanie
azylových žiadostí na vonkajších hraniciach Európskej únie. Ďalším pilierom programu bola
podpora právneho štátu v Európe. Nemecko podporilo návrh Komisie spojiť dodržiavanie
princípov právneho štátu s vyplácaním finančných prostriedkov Európskej únie.
Témou 22. schôdze Výboru NR SR pre európske záležitosti dňa 25. novembra 2020 bol
transpozičný deficit Slovenskej republiky. Informáciu o transpozičnom deficite
a harmonograme jeho odstránenia predkladá Úrad vlády SR. Výbor NR SR pre európske
záležitosti svojím uznesením č. 36 požiadal vládu SR, aby v zmysle § 128 ods. 2 zákona
o rokovacom poriadku Národnej rady SR výboru pravidelne (polročne) predkladala správu
o transpozičnom deficite Slovenskej republiky.
Dňa 3. decembra 2020 sa Výbor NR SR pre európske záležitosti na svojej 24. schôdzi
venoval Pracovnému programu Komisie na rok 2021 (COM/2020/690), ktorý výboru predložil
podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Okrem iného, Pracovný program obsahuje
časť ,,Európa pripravená na digitálny vek“, v rámci ktorej má Komisia navrhnúť novú
európsku digitálnu identitu, ktorá uľahčí plnenie úloh a prístup k online službám v celej Európe
a zabezpečí, aby si ľudia nemuseli robiť starosti a mali väčšiu kontrolu nad tým, aké údaje
zdieľajú a ako sa používajú. Časť ,,Podpora európskeho spôsobu života“ je venovaná agende
vnútorných vecí a spravodlivosti, a teda Komisia plánuje spolupracovať s Európskym
parlamentom a členskými štátmi na zachovaní a zlepšení fungovania schengenského priestoru
na základe novej stratégie pre budúcnosť schengenského priestoru a prísnejších schengenských
pravidiel a bude pokračovať v práci na dobudovaní schengenského priestoru. Ďalej chce
pokračovať v práci na Novom pakte o migrácii a azyle. V tejto súvislosti Komisia navrhne
niekoľko opatrení týkajúcich sa legálnej migrácie, ktoré budú zahŕňať balík týkajúci sa talentov
a zručností a v rámci neho revíziu smernice o osobách s dlhodobým pobytom a revíziu smernice
o jednotnom povolení, ako aj možnosti vytvorenia databázy talentov Európskej únie. Medzi
ďalšie prvky paktu patrí akčný plán Európskej únie proti prevádzačstvu migrantov a stratégia
dobrovoľného návratu a reintegrácie. V rámci agendy spravodlivosti bude Komisia naďalej
posilňovať bezpečnostnú úniu, a to najmä prijímaním opatrení v oblasti boja proti
organizovanej trestnej činnosti, boja proti hybridným hrozbám, prijatím nového prístupu
k opatreniam na boj proti terorizmu a radikalizácii a zlepšením odhaľovania, odstraňovania
a nahlasovania sexuálneho zneužívania detí online. Vzhľadom na nárast antisemitizmu
a trestných činov z nenávisti Komisia predloží komplexnú stratégiu boja proti antisemitizmu
s cieľom doplniť a podporiť úsilie členských štátov.
Komisia je aj naďalej odhodlaná zasadzovať sa za pristúpenie Európskej únie
k Istanbulskému dohovoru, predloží však nový návrh na boj proti rodovo motivovanému
násiliu. Navrhne aj rozšírenie európskeho zoznamu trestných činov na všetky formy trestných
činov z nenávisti a nenávistných verbálnych prejavov.
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Akčný plán pre európsku demokraciu, ktorý sa má prijať, bude odrazovým mostíkom
na zlepšenie odolnosti našich demokracií, riešenie hrozieb vonkajšieho zasahovania do
európskych volieb a boj proti dezinformáciám, ako aj na podporu slobodných a nezávislých
médií. V roku 2021 Komisia navrhne jasnejšie pravidlá financovania európskych politických
strán a prijme opatrenia na zabezpečenie väčšej transparentnosti platenej politickej reklamy,
zlepšenie volebných práv mobilných Európanov a prijatie opatrení na ochranu novinárov
a občianskej spoločnosti pred strategickými súdnymi spormi proti účasti verejnosti. Plánuje sa
posilnenie aj cezhraničnej justičnej spolupráce s využitím digitálne technológie v plnej miere.
Na 26. schôdzi Výbor NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
10. decembra 2020 prezentoval predseda vlády SR, Igor Matovič, stanoviská Slovenskej
republiky na rokovanie Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 10. – 11. decembra 2020. Jednou
z hlavných tém bola bezpečnosť Európskej únie. Orgány presadzovania práva a justičné orgány
musia byť v záujme boja proti závažnej trestnej činnosti schopné vykonávať svoje zákonné
právomoci tak online, ako aj offline. Európska rada zdôrazňuje, že je potrebné na základe
najnovšej judikatúry Súdneho dvora EÚ a pri plnom rešpektovaní základných práv
a slobôd dosiahnuť pokrok v práci na uchovávaní údajov, ktoré je potrebné na boj proti závažnej
trestnej činnosti. V záujme ďalšej podpory presadzovania práva v celej Európskej únii
a riadneho fungovania schengenského priestoru by sa malo výrazne zintenzívniť vykonávanie
dohodnutých opatrení a mala by sa posilniť policajná a justičná spolupráca a koordinácia.

3.6 Doprava, telekomunikácie a energetika
3.6.1 Doprava
Od 1. marca 2020 sa Rada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku vo formáte
ministrov zodpovedných za dopravu rozhodla pozastaviť požiadavky na letiskové prevádzkové
intervaly, ktoré zaväzujú letecké spoločnosti, aby využívali aspoň 80 % svojich prevádzkových
intervalov pre vzlet a pristátie, ak si ich chcú udržať aj nasledujúci rok. Cieľom výnimky, ktorá
má platiť do 24. októbra 2020 a bude sa uplatňovať aj so spätnou platnosťou, je pomôcť
leteckým dopravcom vyrovnať sa s prudkým poklesom leteckej dopravy v dôsledku krízy
spôsobenej koronavírusom.
Dňa 7. apríla 2020 prijala Rada zásadnú reformu v odvetví cestnej dopravy Európskej
únie, ktorá je známa ako balík opatrení v oblasti mobility. Novými pravidlami sa zlepšia
pracovné podmienky vodičov, zavedú sa osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej
doprave a aktualizujú sa ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy. Zároveň sa nimi
zlepší účinnosť dodržiavania predpisov. Rovnaký deň prijala Rada nové pravidlá, ktorými sa
zjednoduší spôsob, akým podniky v nákladnej doprave poskytujú štátnym orgánom údaje
v digitálnej forme. Zvýšená digitalizácia nákladnej dopravy a logistiky prinesie podnikom
významné úspory nákladov a zvýši efektívnosť a udržateľnosť odvetvia dopravy. Novými
pravidlami Európskej únie sa vytvorí jednotný právny rámec na používanie elektronických
údajov o nákladnej doprave vo všetkých druhoch dopravy. Od všetkých príslušných verejných
orgánov sa bude vyžadovať, aby akceptovali údaje poskytované elektronicky na
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certifikovaných platformách vždy, keď sa podniky rozhodnú použiť takúto formu poskytovania
údajov na účely preukázania dodržiavania legislatívnych požiadaviek.
Na oblasť cestovného ruchu sa Rada zamerala 27. apríla 2020. Prerokovala informácie
a najlepšie postupy súvisiace s podpornými opatreniami doposiaľ prijatými na vnútroštátnej
úrovni. Ministri tiež zanalyzovali možné budúce opatrenia na vnútroštátnej úrovni i na úrovni
Európskej únie zamerané na urýchlené oživenie tohto odvetvia. Možnými dodatočnými
opatreniami a koordináciou postupného zmierňovania obmedzení v kontexte stratégie
Európskej únie na ukončenie opatrení sa zaoberala neformálna Rada 29. apríla 2020.
O poslednej spomenutej oblasti rokovala Rada aj 20. mája 2020. Prebrala otázku
postupného uvoľňovania cestovných obmedzení a obnovenia činnosti podnikom cestovného
ruchu pri dodržaní potrebných zdravotných bezpečnostných opatrení. Viacerí ministri vyzvali
Komisiu, aby členským štátom poskytla dodatočnú flexibilitu s cieľom riešiť problémy spojené
s likviditou leteckých spoločností.
Dňa 25. mája 2020 prijala Rada dočasnú zmenu pravidiel o leteckých dopravných
službách s cieľom podporiť letecké spoločnosti a letiská vzhľadom na prudký pokles leteckej
dopravy v dôsledku pandémie spôsobenej koronavírusom. Rovnako prijala predĺženie lehoty
na transpozíciu smerníc štvrtého železničného balíka o bezpečnosti železníc a o interoperabilite
s cieľom poskytnúť odvetviu železničnej dopravy a orgánom flexibilitu a právnu istotu za
súčasných okolností.
Rada 4. júna 2020 opätovne potvrdila význam koordinovaného prístupu pri zavádzaní
opatrení na zastavenie šírenia vírusu, ako aj pri uplatňovaní stratégie ich ukončenia
a zabezpečovaní obnovy. Uvítala balík opatrení v oblasti cestovného ruchu a dopravy, ktorý
Komisia predložila v máji a zdôraznila potrebu harmonizovaných zdravotných protokolov na
zabezpečenie cezhraničných služieb. Konštatovala, že kríza poskytla príležitosť prejsť na viac
digitálnych služieb a administratívnych postupov, čím sa zníži využívanie nadbytočnej fyzickej
byrokracie. Vyzvala tiež na koordinovanú a vyváženú stratégiu obnovy dopravy, ktorá bude
spájať prioritu ochrany verejného zdravia s prevádzkovou a hospodárskou obnovou.
Viacerí ministri vyjadrili presvedčenie, že verejné investície do obnovy odvetvia
dopravy by mali byť spojené so záväzkom tohto odvetvia dosiahnuť čistejšiu a udržateľnejšiu
mobilitu. V danej súvislosti vyzdvihli niektoré súčasné legislatívne návrhy týkajúce sa
napríklad práv cestujúcich v železničnej preprave, revízie pravidiel Európskej únie týkajúcich
sa spoplatňovania ciest (smernica Eurovignette), či systému kompenzácie a znižovania emisií
uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA), pri ktorom zdôraznili dôležitosť zapojenia sa
Európskej únie už od jeho pilotnej fázy v roku 2021.
V súlade so systémom CORSIA Rada prijala rozhodnutie, ktorým sa upravuje pozícia
Európskej únie k referenčnému obdobiu, ktoré sa má použiť na meranie rastu emisií CO2
v medzinárodnej leteckej doprave. Na základe daného referenčného obdobia sa v systéme
CORSIA určuje cieľ stabilizácie emisií pre medzinárodnú leteckú dopravu. Zároveň sa ním
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určuje aj výška kompenzačných kreditov, ktoré si letecké spoločnosti majú kúpiť na splnenie
tohto cieľa. Podľa pozície Európskej únie stanovenej v rozhodnutí, by zmenené základné
obdobie týkajúce sa emisných hodnôt, ktoré sa majú použiť na výpočet faktorov rastu, malo
odkazovať na úrovne emisií v roku 2019.
Počas rokovania Rady vydali ministri vyhlásenie, v ktorom vyzvali na vytvorenie
platformy na uľahčenie spolupráce medzi členskými štátmi a krajinami mimo Európskej únie
v úzkej spolupráci s Komisiou s cieľom zlepšiť medzinárodnú osobnú železničnú prepravu.
Uvedená platforma by úzko spolupracovala so sektorom železničnej dopravy a organizáciami
cestujúcich.
Dňa 24. júla 2020 prijala Rada v rámci reakcie Európskej únie na pandémiu COVID-19
závery, ktorých cieľom je obnoviť dôveru cestujúcich a pracovníkov minimalizáciou rizika
infekcie v systémoch cezhraničnej hromadnej osobnej dopravy. V záveroch sa presadzuje
niekoľko základných opatrení v oblasti hygieny a kontroly infekcií, ktoré by sa mali uplatňovať
na všetky cezhraničné služby hromadnej osobnej dopravy.
Dňa 23. septembra 2020 prijala Rada núdzové opatrenia na pomoc odvetviu železničnej
dopravy. Tieto opatrenia umožnia členským štátom poskytnúť železničným spoločnostiam
úľavu od určitých poplatkov za infraštruktúru a zároveň zabezpečiť včasnú kompenzáciu pre
jej poskytovateľov.
Smerovanie v súvislosti s pandemickým pohotovostným plánom pre európske odvetvie
nákladnej dopravy sa stalo hlavným bodom Rady, ktorá zasadala 28. septembra 2020. Ministri
si na nej tiež vypočuli informáciu Komisie o zmenenom návrhu jednotného európskeho neba.
Neformálna Rada sa 8. decembra 2020 začala diskusiou o smerovaní v súvislosti so
smernicou Eurovignette a pokračovala diskusiou o smerovaní v súvislosti s návrhmi Komisie
o jednotnom európskom nebi. Tu sa viacerí ministri vyslovili za dosahovanie cieľov, ktoré
zohľadňujú záujmy všetkých zainteresovaných strán a neprinášajú nadbytočnú administratívnu
záťaž, či náklady. Rada sa zhodla na potrebe zníženia emisií CO2 v leteckej doprave, hoci
niekoľko delegácií uviedlo, že určité opatrenia, ako napríklad povinná úprava poplatkov na
európskej úrovni alebo spoločná jednotková sadzba, by si vyžadovali ďalšiu analýzu nákladov
a prínosov.
Rozhodnutie o tom, že rok 2021 bude Európskym rokom železníc prijala Rada
17. decembra 2020. Medzi ciele Európskeho roka železníc okrem podpory železníc ako
udržateľného spôsobu dopravy, patrí aj zvyšovanie informovanosti o cezhraničnom európskom
rozmere železničnej dopravy a zvyšovanie jej príspevku k hospodárstvu, priemyslu
a spoločnosti Európskej únie.

3.6.2 Telekomunikácie
Rada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku vo formáte ministrov
zodpovedných za telekomunikácie otvorila 5. mája 2020 otázku úlohy digitálneho sektora pri
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oživení po pandémii COVID-19, ako aj otázku opatrení na stimulovanie investícií do
zavádzania nových digitálnych infraštruktúr s veľmi vysokou kapacitou. Venovala sa aj
problematike používania sledovacích a varovných aplikácií v rámci boja proti pandémii
COVID-19, ku ktorej sa ďalej vrátil minister vnútra SR Roman Mikulec na 6. schôdzi Výboru
NR SR pre európske záležitosti dňa 20. mája 2020. Minister členov výboru uistil, že
ministerstvo eviduje diskusie o celoplošnej aplikácii Európskej únie a vyzdvihol, že Slovenská
republika má vlastnú aplikáciu ako jedna z troch krajín Európskej únie. Ďalej priblížil princíp
využívania aplikácie v praxi a niektoré modelové situácie.
Ministri zodpovední za oblasť telekomunikácií viedli diskusiu o smerovaní
o digitálnych prioritách Európskej únie v období po COVID-19 aj 5. júna 2020 počas
neformálnej videokonferencie. Dohodli sa na formovaní digitálnej budúcnosti Európy, vzali na
vedomie informácie o aktuálnom stave vykonávania súboru nástrojov Európskej únie pre
bezpečnosť 5G sietí a o vývoji aplikácií na sledovanie a varovanie kontaktov v kontexte
COVID-19. Dňa 9. júna 2020 prijala Rada závery o širokom spektre otázok týkajúcich sa
vykonávania digitálnej stratégie Európskej únie. Medzi oblasti, na ktoré sa vzťahujú tieto
závery, patria: a) pripojiteľnosť, b) digitálne hodnotové reťazce, c) elektronické zdravotníctvo,
d) dátové hospodárstvo, e) umelá inteligencia a f) digitálne platformy. V texte sa tiež zdôrazňuje
vplyv digitálnej transformácie na boj proti pandémii a kľúčová úloha tejto transformácie pri
obnove po pandémii COVID-19.
Počas zasadnutia Rady, ktorá sa konala 7. decembra 2020, ministri viedli diskusiu
o smerovaní v súvislosti s návrhom aktu o správe údajov, ktorý Komisia predložila
25. novembra 2020 ako prvú legislatívnu iniciatívu v rámci Európskej dátovej stratégie z roku
2020. Cieľom návrhu je podporiť dostupnosť údajov na účely opätovného využívania naprieč
odvetviami a hranicami.

3.6.3 Energetika
Rada EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku vo formáte ministrov
zodpovedných za energetiku sa 28. apríla 2020 zaoberala vplyvom pandémie COVID-19 na
odvetvie energetiky a otázkami týkajúcimi sa pripravenosti a obnovy. Ministri vzali na vedomie
informáciu Komisie o aktuálnom stave národných energetických a klimatických plánov
(NEKP) a o dlhodobých stratégiách obnovy. Dňa 15. júna 2020 si na ďalšej videokonferencii
Rady vymenili informácie o investíciách do energetických technológií. Zhodli sa, že inovačné
energetické technológie a energia z obnoviteľných zdrojov sú dôležité z hľadiska vytvárania
pracovných miest, posilňovania konkurencieschopnosti a plnenia dekarbonizačných cieľov.
Vyzdvihli význam investícií do renovácie budov v kontexte oživenia hospodárstva, vzali
taktiež na vedomie informácie o aktuálnom stave národných energetických
a klimatických plánov a o revidovanom pracovnom programe Komisie.
Vzhľadom na úzku spojitosť sa otázky súvisiace s energetikou viackrát otvorili na
schôdzach Výboru NR SR pre európske záležitosti v rámci environmentálnych tém. Členovia
výboru sa oblasti energetiky takto podrobnejšie venovali na 13. schôdzi 4. septembra 2020 pri
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prerokúvaní Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický
predpis), KOM (2020) 80. Ohľadom predmetného návrhu nariadenia štátny tajomník
Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča poukázal na citlivú otázku delegovaných
aktov a vyzval na ostražitosť v otázke technologickej neutrality, kde Slovenská republika
nachádza svojich spojencov vo Francúzsku a Poľsku. Pokiaľ ide o technologickú neutralitu,
poznamenal, že jedným zo spôsobov, ktorým chcú niektoré štáty presadiť zakázanie jadra ako
súčasti energetického mixu je aj to, že presadzujú, aby sa jadro už neobjavovalo v projektoch
európskeho významu. Upozornil, že postupom rokov budú tieto tlaky stúpať. Generálna
riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR
Gabriela Fischerová doplnila, že návrh európskeho klimatického predpisu definuje princípy,
z ktorých by sa malo vychádzať pri posudzovaní národných opatrení štátov a Slovenská
republika navrhuje, aby tieto princípy umožňovali zahrnutie jadrovej energie do energetického
mixu.
Dňa 1. októbra 2020 sa na 18. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti za
podporu jadrovej energie vyslovil predseda vlády Igor Matovič, keď uviedol, že si treba dať
pozor, aby jadrová energia nezostala úplne mimo energetického mixu. Predseda vlády sa
k oblasti energetiky vrátil aj 14. októbra 2020 počas 19. schôdze Výboru NR SR pre európske
záležitosti, keď technologickú neutralitu a právo na vlastný energetický mix označil za dôležitý
princíp pre Slovenskú republiku. Uistil, že na nadchádzajúcom rokovaní Európskej rady bude
iniciovať stretnutie tzv. jadrového klubu a dohodu na spoločnom postupe v tejto veci.
Po predsedovi vlády zdôraznil význam princípov technologickej neutrality a práva na
vlastný energetický mix pre Slovenskú republiku aj minister životného prostredia SR Ján Budaj,
a to konkrétne na 20. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa konala
21. októbra 2020. Ako uviedol, Slovenská republika požaduje, aby predmetné princípy boli
obsiahnuté v návrhu európskeho klimatického predpisu. Rovnako by v ňom nemala chýbať
požiadavka, aby Komisia, v súvislosti s dosahovaním klimatických cieľov, zvažovala len také
kroky, ktoré neprehlbujú energetickú chudobu.
Dňa 11. decembra 2020 prijala Rada závery o posilnení európskej spolupráce v oblasti
energie z obnoviteľných zdrojov na mori a iných obnoviteľných zdrojov. Rada v nich, okrem
iného, zdôrazňuje význam hlbšej integrácie vnútorného trhu s energiou a žiada Komisiu, aby
predložila „podporný rámec“ pre cezhraničné a iné relevantné vnútroštátne projekty v oblasti
energie z obnoviteľných zdrojov. Za potrebné tiež považuje zrevidovať rámec štátnej pomoci
s cieľom lepšie podporiť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečiť istotu pre
investorov a výskum, inovácie a rozsiahle demonštračné projekty vznikajúcich a inovačných
technológií. V rovnaký deň Rada prijala závery o krokoch, ktoré sa majú prijať na vytvorenie
vodíkového trhu pre Európu. Poukazuje v nich napríklad na potrebu stimulovať investície do
dekarbonizácie a zabezpečiť pre ne rovnaké podmienky, keďže vodík z hľadiska nákladov nie
je v súčasnosti dostatočne konkurencieschopný. Rada v záveroch žiada Komisiu, aby zaviedla
integrovaný prístup k plánovaniu siete pre všetky energetické nosiče a aby v nadchádzajúcej
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revízii nariadenia o TEN-E podporovala rozvoj osobitnej vodíkovej siete. Vyjadruje tiež
podporu vytváraniu vodíkových klastrov v celej Európskej únii.
Rad záverov týkajúcich sa oblasti energetiky prijala Európska rada, ktorá sa konala
v dňoch 10. – 11. decembra 2020. Medzi nimi je namieste uviesť zámer:




posilniť systém Európskej únie na obchodovanie s emisiami (ETS);
zaviesť inovačné klimaticky neutrálne technológie pre energeticky náročné priemyselné
odvetvia pri zachovaní úrovne priemyselnej konkurencieschopnosti;
navrhnúť mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach s cieľom zabezpečiť
environmentálnu integritu politík Európskej únie a zabrániť úniku uhlíka spôsobom,
ktorý je v súlade s pravidlami WTO.

3.7 Konkurencieschopnosť
Dňa 27. februára 2020 dosiahla Rada pre konkurencieschopnosť dohodu o budúcom
strategickom inovačnom programe (SIP) Európskeho inovačného a technologického inštitútu
(EIT). SIP spolu s nariadením o EIT, ktoré poskytuje právny základ pre EIT, dopĺňa legislatívny
rámec fungovania EIT na roky 2021 až 2027. Stanovujú sa v ňom prioritné oblasti a stratégia
EIT na roky 2021 – 2027, a to vymedzením cieľov EIT, kľúčových opatrení, spôsobu
fungovania, očakávaných výsledkov a potrebných zdrojov. SIP takisto zaisťuje súdržnosť EIT
s programom Horizont Európa, budúcim rámcovým programom Európskej únie pre výskum
a inováciu na roky 2021 – 2027, a očakáva sa, že sa ním podporia synergie s inými programami
Európskej únie. Dohoda vytvára podmienky pre otvorenejšie a efektívnejšie znalostné
a inovačné spoločenstvá v celej Európskej únii.
V oblasti vnútorného trhu a priemyslu prediskutovala Rada otázky týkajúce sa
príspevku priemyslu k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality v roku 2050, zníženia rizika
úniku uhlíka a uľahčenia a urýchlenia transformácie na obehové hospodárstvo prostredníctvom
digitalizácie.
Rada prijala závery ohľadom kvality posúdenia vplyvu a potreby toho, aby tvorcovia
politík zohľadňovali osobitné záujmy malých a stredných podnikov, startupov
a mikropodnikov, a tiež zlepšili metódy kontroly, či existujúce právne predpisy Európskej únie.
Komisia sa s Radou podelila o svoje prvé posúdenie potenciálneho vplyvu vypuknutia epidémie
COVID-19 na priemysel Európskej únie a podčiarkla význam výmeny kritických informácií
a koordinácie všetkých opatrení prijatých na úrovni Európskej únii.
Dňa 15. mája 2020 sa Rada zaoberala témou obnovy jednotného trhu a oživenia
najpostihnutejších európskych priemyselných odvetví. Ministri v rámci videokonferencie
hľadali možnosti zabezpečenia strategickej autonómie Európskej únie v kritických
priemyselných odvetviach a zdôraznili potrebu koordinovanej reakcie Európskej únie. V tejto
súvislosti podporili odporúčania Komisie pre vykonávanie a presadzovanie pravidiel
jednotného trhu, ako aj oznámenie Komisie o identifikácii a riešení prekážok jednotného trhu,
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ktoré boli uverejnené 10. marca 2020. Podporili tiež nasmerovanie investícií do oblastí, ktoré
predstavujú najväčší potenciál, pokiaľ ide o inováciu, rast a tvorbu pracovných miest. Ocenili
dočasnú flexibilitu pri uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci, pričom podotkli, že takáto
flexibilita by nemala mať za následok väčšie hospodárske rozdiely v rámci Európskej únie.
Dňa 4. júna 2020 prijala Rada súbor záverov, v ktorých uznáva významný prínos
vesmírnych činností k rozvoju zručností, technológií a služieb. Komisiu v záveroch vyzýva,
aby vypracovala hĺbkovú analýzu súčasného stavu a budúcich perspektív európskeho „New
Space“ a jeho prínosu pre európske hospodárstvo, a zdôrazňuje význam podpory členských
štátov, ktoré si vytvárajú nové vesmírne spôsobilosti, ako aj ich priemyslu a akademickej obce
pri ich aktívnej účasti na plnom využívaní potenciálu vesmírneho hospodárstva Európskej únie
a posilňovaní jeho hospodárskej odolnosti.
V rovnaký deň, 4. júna 2020, sa konala 8. schôdza Výboru NR SR pre európske
záležitosti, na ktorej rezonovala téma pokrízovej obnovy hospodárstva Slovenskej republiky za
pomoci európskych finančných zdrojov.
Ako
uviedol
štátny
tajomník
Ministerstva hospodárstva SR Ján
Oravec v rámci hospodárskej obnovy
bude pre Slovenskú republiku kľúčovým
prepojenie zdrojov na realizáciu
reforiem,
oblasť
digitalizácie
a dekarbonizácie. Zdôraznil význam
diverzifikácie priemyselnej výroby
a diskusie o budúcnosti smerovania
investícií
a vývoja
v niektorých
oblastiach, predovšetkým však v oblasti
automobilového priemyslu. Informoval o činnosti Slovak Business Agency (v rámci rezortu
hospodárstva), ako aj o zámere Slovenského investičného holdingu a agentúry SARIO zvýšiť
podiel účasti malých a stredných podnikov na dodávateľských reťazcoch pre veľké firmy
pôsobiace v Slovenskej republike. Spomínaná štruktúra musí byt schopná absorbovať
a efektívne použiť dostupné zdroje Európskej únie, ktoré budú násobne vyššie ako doteraz.
Podľa slov štátneho tajomníka sa ťažký priemysel v Slovenskej republike nachádza v „zlej
kondícii“. Ohľadom investícií zdôraznil význam inovácií a aplikovaného výskumu, ktorý
doteraz zaostával.
V záveroch, ktoré Rada prijala 5. júna 2020 ohľadom lodnej dopravy a vnútrozemskej
plavby, sa kladie dôraz na uhlíkovú neutralitu, bezporuchovosť, automatizovanosť
a konkurencieschopnosť. Vyzdvihuje sa v nich význam odvetvia námornej a vnútrozemskej
vodnej dopravy pri zabezpečovaní dodávok nevyhnutného tovaru pre európskych občanov
a schvaľuje vízia pre odvetvie vodnej dopravy.
Dňa 9. júna 2020 prijala Rada závery o formovaní digitálnej budúcnosti Európy, ktoré
sa zaoberajú širokou škálou otázok súvisiacich s vykonávaním digitálnej stratégie Európskej
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únie. Oblasti, na ktoré sa vzťahujú závery, siahajú od pripojiteľnosti, digitálnych hodnotových
reťazcov a elektronického zdravotníctva až po dátové hospodárstvo, umelú inteligenciu
a digitálne platformy. Dňa 12. júna 2020 Rada uvítala ciele „Plánu obnovy pre Európu“
a zdôraznila význam posilňovania hospodárskej odolnosti a strategickej autonómie Európskej
únie v rámci kľúčových technológií a hodnotových reťazcov.
Dňa 18. septembra 2020 sa ministri zodpovední za vnútorný trh a priemysel zhodli na
potrebe obnoviť integritu jednotného trhu odstránením všetkých dočasných výnimiek, ktoré
zaviedli jednotlivé členské štáty počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Ako hlavný
nástroj na identifikáciu zbytočných prekážok, ktoré bránia cezhraničnému voľnému pohybu
tovaru a služieb, bola označená pracovná skupina pre presadzovanie jednotného trhu (SMET).
Komisiu v tomto smere vyzvali predložiť výročnú strategickú správu ako nástroj na
identifikáciu a odstraňovanie neodôvodnených prekážok. Vyjadrili sa tiež v prospech
posilnenia hospodárskej a sociálnej odolnosti a strategickej autonómie Európskej únie
v citlivých a kľúčových technologických odvetviach.
Otázka jednotného trhu a priemyselnej politiky rezonovala aj na mimoriadnom
zasadnutí Európskej rady 1. – 2. októbra 2020. Na margo nej Európska rada vyzvala
k zabezpečeniu rovnakých podmienok regulačného prostredia a rámca štátnej pomoci, na
zvýšenie pomoci poskytovanej už existujúcim významným projektom spoločného európskeho
záujmu, na poskytnutie pomoci členským štátom na rozvoj nových projektov a na rozvoj
autonómie Európskej únie vo vesmírnom sektore. Vyslovila sa aj za integrovanejšiu
priemyselnú základňu v oblasti obrany. Členské štáty Európskej únie vyzvala, aby Komisii
predložili svoje národné plány na zavedenie 5G do konca roka 2020.
Európska rada ďalej požiadala Komisiu identifikovať strategické závislosti, a zároveň
navrhnúť nápravné opatrenia. Na Komisiu sa rovnako obrátila s požiadavkou na predloženie
komplexného „digitálneho kompasu“, v ktorom sa stanovia konkrétne digitálne ambície
Európskej únie na rok 2030, ako aj s požiadavkou na predloženie návrhu iniciatívy zameranej
na „európsku digitálnu identifikáciu“.
V oblasti digitalizácie Európska rada ďalej zdôraznila potrebu vytvoriť zabezpečené
európske cloudové služby. Lídri Európskej únie uvítali európsku dátovú stratégiu a vytvorenie
spoločných európskych dátových priestorov v strategických odvetviach a dohodli sa na
digitálnu transformáciu sprístupniť najmenej 20 % finančných prostriedkov v rámci
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to aj pre malé a stredné podniky. Spolu
s finančnými prostriedkami v rámci dlhodobého rozpočtu Európskej únie by tieto finančné
prostriedky mali pomôcť pri rozvoji novej generácie digitálnych technológií vrátane
superpočítačov a kvantovej výpočtovej techniky, či blockchainu a pri rozvoji kapacít
v strategických digitálnych hodnotových reťazcoch, najmä mikroprocesorov. S finančnými
prostriedkami sa rovnako počíta pri zavádzaní vysokokapacitnej a bezpečnej sieťovej
infraštruktúry vrátane optických vlákien a 5G, posilnení ochrany pred kybernetickými
hrozbami, pri využívaní digitálnych technológií v rámci dosahovania environmentálnych
cieľov a pri modernizácii digitálnych kapacít vo vzdelávacích systémoch.
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Deň po rokovaní členov Rady Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), na ktorom
rezonovala najmä téma celkového fungovania Dohody o EHP a o vplyve pandémie COVID-19
na vnútorný trh sa 19. novembra 2020 uskutočnila videokonferencia ministrov zodpovedných
za vnútorný trh a priemysel. Jej rokovania nadviazali na závery o obnove, ktorá urýchľuje
prechod na dynamickejší, odolnejší a konkurencieschopnejší európsky priemysel, ktoré Rada
prijala 16. novembra 2020. Na rokovaní Komisia potvrdila zámer aktualizovať novú
priemyselnú stratégiu pre Európu. Medzi ďalšími kľúčovými aspektmi sa spomenula potreba
podporovať obehové hospodárstvo a priemyselné aliancie, ako aj dôležitá úloha, ktorú
zohrávajú výskum a inovácia pri zabezpečovaní úspešného plnenia hlavných cieľov stratégie
priemyselnej politiky Európskej únie nákladovo efektívnym spôsobom. Komisia tiež predložila
oznámenie o novom európskom programe pre spotrebiteľov, ktoré bolo prijaté 13. novembra
2020. Cieľom Komisie je posilniť synergie medzi spotrebiteľskými politikami Európskej únie
a vnútroštátnymi spotrebiteľskými politikami v súvislosti s viacerými prioritami, najmä
ekologickou a digitálnou transformáciou a účinným presadzovaním práv spotrebiteľov online.
Dňa 20. novembra 2020 rokovali ministri zodpovední za kozmický priestor
o možnostiach zvýšenia konkurencieschopnosti vesmírneho priemyslu Európskej únie, ako aj
úlohy Európskej únie pri formovaní medzinárodných regulačných režimov. Zdôraznili, že je
potrebné, aby sa usmernenia Európskej rady týkajúce sa zabezpečenia a rozvoja strategickej
autonómie Európskej únie premietli do praxe aj v oblasti vesmíru.

3.8 Poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, rozvoj vidieka a životné
prostredie
Jedným z najdôležitejších cieľov Európskej únie v oblasti životného prostredia je
ochrana klímy a transformácia európskeho hospodárstva na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku.
Prvou všeobecnou, právne záväznou celosvetovou dohodou v tejto oblasti bola Parížska dohoda
o zmene klímy, podpísaná 22. apríla 2016, ktorú Európska únia ratifikovala 5. októbra 2016.
V záujme dosiahnutia cieľa klimatickej neutrality Európskej únie do roku 2050 v súlade
s cieľmi Parížskej dohody musí Európska únia zvýšiť svoje ambície na nadchádzajúce
desaťročie a aktualizovať svoj rámec politík v oblasti klímy a energetiky.
Komisia predložila 11. decembra 2019 oznámenie o Európskej zelenej dohode, KOM
(2019) 640. Zelená dohoda bola navrhnutá ako nová stratégia rastu Európskej únie, ktorá má
za cieľ transformovať Európsku úniu na klimaticky neutrálnu, spravodlivú a prosperujúcu
spoločnosť s moderným, zdrojovo efektívnym a konkurencieschopným hospodárstvom. Lídri
Európskej únie na zasadnutí Európskej rady v decembri 2019 schválili cieľ dosiahnuť do roku
2050 klimatickú neutralitu, čím sa opätovne zaviazali stáť na čele globálneho boja proti
zmenám podnebia.
Problematika ochrany životného prostredia pred nepriaznivými vplyvmi klimatických
zmien je opakovane predmetom rokovaní na úrovni stretnutí premiérov vlád Európskej únie vo
formáte Európskej rady, ako aj ministrov životného prostredia vo formáte Rady EÚ pre životné
prostredie, a teda aj predmetom rokovania Výboru NR SR pre európske záležitosti.
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Európskym snahám v tejto oblasti v súčasnom legislatívnom procese dominuje najmä
návrh Komisie, KOM (2020) 80 – tzv. klimatický právny predpis, ktorý zakladá rámec pre
záväzky štátov Európskej únie smerom k zníženiu emisií CO2 do roku 2050 o dostatočne
ambiciózny percentuálny rozdiel v týchto emisiách, ktorý má zabezpečiť ochranu životného
prostredia v čo najvyššej možnej miere.
Tento návrh bol v rámci legislatívneho procesu na úrovni Slovenskej republiky
označený za návrh s vyššou dôležitosťou a Výbor NR SR pre európske záležitosti ho
individuálne prerokoval na svojom 13. zasadnutí dňa 9. septembra 2020. Výbor uvítal
zakotvenie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 do právneho poriadku Európskej únie, ako
aj snahu prispieť k realizovaniu cieľov udržateľného rozvoja. Označil tento návrh za jeden
z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody a jeden z hlavných politických výstupov
Komisie, hoci by sa dal podľa výboru realizovať aj cez revíziu nariadenia o riadení energetickej
únie (2018/1999). Výbor sa zhodol na tom, že hlavná je záväznosť cieľa dosiahnuť klimatickú
neutralitu do roku 2050, pričom spôsob a časový plán dosiahnutia tohto cieľa by mal byť
v kompetencii jednotlivých členských štátov vzhľadom na špecifické a rozdielne ekonomické,
technické a environmentálne podmienky.
Výbor NR SR pre európske záležitosti požiadal Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie o stanovisko k predmetnému návrhu klimatického právneho predpisu.
Toto stanovisko vecný výbor prijal uznesením dňa 14. júla 2020 a postúpil ho na ďalšie
rokovania Výboru NR SR pre európske záležitosti.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporučil Výboru NR SR pre
európske záležitosti schváliť stanovisko ministerstva životného prostredia k návrhu Komisie
a trvať na námietkach, ktoré Slovenská republika vo vzťahu k návrhu z hľadiska svojich
záujmov na európskych fórach prezentuje. Návrh klimatického právneho predpisu je aj naďalej
v legislatívnom procese Európskej únie a Výbor NR SR pre európske záležitosti tento proces
priebežne sleduje. Členovia výboru, ako aj prizvaní europoslanci, sa pravidelne vyjadrujú
k tejto téme, najmä s ohľadom na fakt, že dosiahnutie emisných cieľov smerom ku klimatickej
neutralite Európskej únie musí ísť ruka v ruke so záväzkami ostatných štátov sveta
spolupodieľať sa na týchto snahách.
Výbor NR SR pre európske záležitosti rokoval o stanovisku Slovenskej republiky na
zasadnutie Rady dňa 23. októbra 2020, ktoré predložil minister životného prostredia SR Ján
Budaj na 20. schôdzi výboru (21. októbra 2020). Ministri na októbrovej Rade rokovali
o spomínanom nariadení o európskom právnom predpise v oblasti klímy a o biodiverzite.
Revidovaný kompromisný text klimatického predpisu od nemeckého predsedníctva Rady
vyšiel 9. októbra 2020 a uvádza, že v roku 2050 musia byť emisie skleníkových plynov
a záchyty (prírodné aj technologické) v rovnováhe (klimatická neutralita). Nastavuje záväzný
cieľ Európskej únie na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o minimálne 55 %
v porovnaní s rokom 1990. Stanovuje tiež spôsob akým sa bude nastavovať cieľ na rok 2040,
pričom sa jedná o tzv. medzi-ciele, ktoré nahrádzajú pôvodnú emisnú trajektóriu. Tá bude mať
po novom len indikatívny charakter a bude slúžiť na analyzovanie pokroku. Slovenská
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republika na zasadnutí Rady podporila tieto zmeny a v rámci svojej aktuálnej pozície súhlasila
s nastavením cieľa zníženia emisií o 55 % do roku 2030. Slovenská republika zároveň požaduje
okrem iného právo na vlastný energetický mix, ktoré obhajuje právo zaradiť do nízkouhlíkových technológií aj jadro a plyn.
Európska únia sa na svojom decembrovom zasadnutí predsedov vlád vo formáte
Európskej rady vyjadrila, že bude plniť uvedený cieľ (55 % do roku 2030) spoločne a čo
najefektívnejšie z hľadiska nákladov. Pri dosahovaní nového cieľa je potrebné zachovať
konkurencieschopnosť Európskej únie a zohľadniť rôzne východiskové pozície a špecifické
vnútroštátne okolnosti členských štátov, ako aj ich vynaložené úsilie. Je potrebné zaistiť
prepojenia a bezpečnosť dodávok energie pre domácnosti a podniky za dostupné ceny
a rešpektovať právo členských štátov rozhodovať o vlastnom energetickom mixe a zvoliť si
najvhodnejšie technológie.
Pozitívny postoj Slovenskej republiky k uvedeným klimatickým cieľom (zníženie
emisií do roku 2030 o 55 %) vyjadril na zasadnutí výboru dňa 10. decembra 2020 aj predseda
vlády Igor Matovič v rámci rokovania o nadchádzajúcej Európskej rade (10.-11. decembra
2020). Predseda vlády vyjadril potrebu mať realistický cieľ - ambiciózne plány, avšak
s realistickými krokmi. Uviedol, že podľa prepočtu Inštitútu environmentálnej politiky bude
Slovenskú republiku dosiahnutie toho cieľa stáť 1 miliardu eur ročne v potrebných investíciách
- súkromných a štátnych.
Potreba spoločného ambiciózneho postupu voči klimatickým zmenám bola na
14. zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti, dňa 16. septembra 2020, prerokovaná aj
pri príležitosti predstavenia priorít nemeckého predsedníctva v Rade. Priority nemeckého
predsedníctva výboru predložila mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Spolkovej
republiky Nemecko v SR Barbara Wolf.
Dôležitosť ochrany životného prostredia sa odzrkadľuje aj v Pracovnom pláne Komisie
na rok 2021, KOM (2020) 690, ktorý na 24. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti
(dňa 3. decembra 2020) predstavil výboru podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.
Komisia na dosiahnutie klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 pracuje na balíku návrhov
„Fit for 55“, s cieľom znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 %. Okrem toho Komisia navrhne
opatrenia na vykonávanie akčného plánu pre obehové hospodárstvo, stratégie Európskej únie
v oblasti biodiverzity a stratégie „z farmy na stôl“.
Problematiky klimatických zmien sa Výbor NR SR pre európske záležitosti dotkol aj na
svojej 25. schôdzi, 9. decembra 2020, na ktorej bol výboru predložený návrh zamerania činnosti
Stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Dokument výboru predložila dezignovaná veľvyslankyňa Petra
Vargová, ktorá za osobitnú výzvu stáleho zastúpenia označila okrem komunikácie
s verejnosťou najmä transformáciu hospodárstva Európskej únie na klimaticky neutrálne.
Výbor NR SR pre európske záležitosti pravidelne berie na vedomie nové návrhy
oznámení, správ, nariadení, smerníc a ďalších právnych aktov v legislatívnom procese
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Európskej únie, ktoré majú za cieľ reguláciu záležitostí v oblasti životného prostredia
a pôdohospodárstva. Medzi ne v sledovanom období patrila napr. aj správa Komisie
Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru
regiónov - Naštartovanie cesty ku klimaticky neutrálnej Európe do roku 2050 - Správa
o pokroku opatrení Európskej únie v oblasti klímy za rok 2020, KOM (2020) 777. Podľa správy
sa očakáva, že kríza spôsobená ochorením na koronavírus bude viesť k nebývalému zníženiu
emisií v roku 2020. Medzinárodná agentúra pre energiu (International Energy Agency – IEA)
odhaduje pokles celosvetových emisií CO2 v roku 2020 o 8 %. Na základe údajov z projektu
Carbon monitor, ktorý realizuje medzinárodné výskumné konzorcium, sa odhaduje, že emisie
EÚ27 klesli v prvom polroku 2020 o 11 % v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku.
Nosnou témou v legislatívnej činnosti Európskej únie pre oblasť pôdohospodárstva
a rozvoj vidieka je aktuálne reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“),
ktorá súvisí s viacročným finančným rámcom Európskej únie na roky 2021 – 2027. Pozostáva
z návrhov troch nariadení: 1) nariadenie o strategických plánoch SPP, ktoré zahŕňa priame
platby, sektorové intervencie a rozvoj vidieka; 2) nariadenie o financovaní, riadení
a monitorovaní SPP (tzv. „horizontálne nariadenie“), ktorým sa nahrádza súčasné rovnomenné
nariadenie; 3) nariadenie, ktorým sa mení a aktualizuje nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (SOT), nariadenie (EÚ)
č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ)
č. 251/2014 o aromatizovaných vínnych výrobkoch, nariadenie (EÚ) č. 228/2013
o najvzdialenejších regiónoch a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o menších ostrovoch v Egejskom
mori (tzv. „pozmeňujúce nariadenie“).
Výbor NR SR pre európske záležitosti dňa 17. septembra 2020 prerokoval stanovisko
ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na zasadnutie Rady EÚ pre pôdohospodárstvo
a rybné hospodárstvo dňa 21. septembra 2020. Ministri na tomto stretnutí pokročili
v rokovaniach o balíku reforiem SPP po roku 2020, s cieľom prijať v októbri 2020 všeobecné
smerovanie Rady. Rokovali aj o poľnohospodárskych otázkach súvisiacich s obchodom
s osobitným zameraním na nedávne a nadchádzajúce rokovania o dohodách o voľnom obchode
s tretími krajinami.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský predniesol stanoviská
Slovenskej republiky k jednotlivým bodom programu, pričom zásadnou pre Slovenskú
republiku je problematika strategických plánov členských štátov v rámci SPP. Kľúčovým je
v tomto procese už spomínaný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa
stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci
SPP a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)
a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, KOM (2018) 392. Ďalšie stanoviská Slovenskej
republiky na zasadnutia Rady (aj k tejto problematike) boli výborom schvaľované tzv. tichou
procedúrou. Rada sa v októbri 2020 dohodla na všeobecnom smerovaní k reformnému balíku
SPP po roku 2020. Touto dohodnutou pozíciou sa predkladajú silné záväzky členských štátov
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k vyššej ambícii v oblasti životného prostredia premietnuté do nástrojov, ako sú povinné
ekologické režimy (novinka v porovnaní so súčasnou politikou) a posilnená podmienenosť.
V súvislosti s nariadením o strategických plánoch Slovenská republika vyjadrila obavy
z nedostatočnej flexibility využívania zdrojov pre priame platby. Nepresné plánovanie najmä
kvôli nedostatku skúseností či množstvu premenných faktorov môže spôsobiť dve neželané
situácie – nevyčerpanie alebo naopak nedostatok zdrojov. Novým nástrojom SPP sú tzv.
ekoschémy. Aj v tomto prípade potenciálna nepresnosť plánovania vzhľadom na nedostatok
skúseností zosilňuje obavy zo straty prostriedkov. Z uvedeného dôvodu Slovenská republika
nie je naklonená zavedeniu minimálnej finančnej alokácie na ekoschémy.
Problematika pôdohospodárstva bola témou rokovania Výboru NR SR pre európske
záležitosti aj v rámci príprav na stretnutie predsedov vlád členských štátov Európskej únie na
Európskej rade v dňoch 17. – 18. júla 2020. Predseda vlády SR Igor Matovič predniesol
stanovisko Slovenskej republiky k jednotlivým témam. Ústrednou témou diskusie
mimoriadneho stretnutia lídrov boli návrh negociačného bloku k revidovanému návrhu
viacročného finančného rámca 2021-2027 a Nástroj Európskej únie pre budúce generácie.
Výbor NR SR pre európske záležitosti poveril predsedu vlády SR presadzovať navýšenie
objemu peňazí z fondov Európskej únie, ktoré sú disponibilné pre slovenských
poľnohospodárov, aby rozdiely v dotáciách Európskej únie medzi jednotlivými členskými
štátmi nestavali slovenských poľnohospodárov do konkurenčnej nevýhody. V tomto kontexte
predseda výboru Tomáš Valášek uviedol, že celkový objem peňazí z fondov Európskej únie pre
poľnohospodárov síce kompromisný návrh navyšuje, ale stále zachováva nerovnosť medzi
starými a novými členskými štátmi.
Cieľom rokovaní o balíku reforiem SPP po roku 2020 je v rámci Európskej únie
dosiahnuť dohodu na jar 2021. Ťažiskovými bodmi rokovaní sú nový model vykonávania,
ekologická architektúra a environmentálne normy, obchod s tretími krajinami a výnimočné
trhové opatrenia. Ministri pôdohospodárstva členských krajín prízvukujú, že je okrem iného
potrebné zjednodušiť pravidlá a vyvážiť environmentálne a sociálno-ekonomické dopady.
Výbor NR SR pre európske záležitosti kontinuálne sleduje vývoj legislatívneho procesu
pre oblasť pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na úrovni Európskej únie – schvaľuje stanoviská
ministerstva na zasadnutia Rady, schvaľuje predbežné stanoviská ministerstva k novým
návrhom legislatívnych aktov Komisie a berie tieto návrhy, podľa stupňa ich dôležitosti,
priebežne na vedomie.

3.9 Zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a ochrana spotrebiteľov
3.9.1 Sociálne veci a zamestnanosť
Najdôležitejším návrhom v oblasti zamestnanosti, ktorým sa zaoberal Výbor NR SR pre
európske záležitosti v roku 2020 bol návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady
o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii KOM (2020) 682.
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Vzhľadom na vysokú dôležitosť návrhu pre Slovenskú republiku Výbor NR SR pre
európske záležitosti svojim uznesením č. 40 z 9. decembra 2020 požiadal Výbor NR SR pre
sociálne záležitosti o stanovisko k tomuto návrhu. Cieľom návrhu smernice je zabezpečiť, aby
zamestnanci v Európskej únii zarábali primerané mzdy, ktoré by im zaručili dôstojné živobytie
bez ohľadu na to, kde pracujú. Ako sa uvádza v návrhu, hoci sa minimálne mzdy v posledných
rokoch zvyšujú, vo
väčšine
členských
štátov sú napriek
tomu príliš nízke
v porovnaní s inými
mzdami alebo príliš
nízke na to, aby
zaručovali dôstojné
živobytie. V roku
2018 v deviatich
členských
štátoch
zákonná minimálna
mzda neposkytovala
dostatočný príjem na
to, aby sa slobodná
osoba s minimálnou
mzdou dostala nad hranicu rizika chudoby. Podiel ľudí na celkovej pracovnej sile Európskej
únie, ktorí síce pracujú, ale stále čelia chudobe, sa stále zvyšuje. Takmer každý desiaty
zamestnanec aj napriek tomu, že pracuje, žije v chudobe. V súčasnosti sa v krajinách Európskej
únie uplatňujú dva spôsoby zabezpečenia minimálnych mzdových nárokov zamestnancov:
v 21 krajinách je minimálna mzda ustanovená zákonnom, v 6 krajinách je minimálna mzda
zakotvená v kolektívnych zmluvách.
Smernica sa zameriava na dosiahnutie dvoch cieľov: vo všetkých krajinách je to
podpora kolektívneho vyjednávania o minimálnej mzde, v krajinách, kde je minimálna mzda
stanovená zákonom je to zavedenie kritérií na stanovenie zákonných minimálnych miezd na
primeranej úrovni. Komisia nenavrhuje žiadnu konkrétnu úroveň celoeurópskej minimálnej
mzdy a ani neurčuje vzorec na výpočet minimálnej mzdy v jednotlivých členských štátoch.
Členským štátom ustanovuje len rámec pri stanovovaní primeraných minimálnych miezd,
pričom aj pri jeho zohľadnení im zostane veľký manévrovací priestor pre uplatnenie národných
špecifík.
Výbor NR SR pre európske záležitosti sa zaoberal aj balíkom opatrení Komisie na
podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorý pozostával z týchto návrhov:


Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu parlamentu,
Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Podpora zamestnanosti
mladých ľudí: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu, KOM (2020) 276;
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Odporúčanie Rady o moste k pracovným miestam – posilnenie záruky pre mladých ľudí,
a ktorým sa nahrádza odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre
mladých ľudí, KOM (2020) 277;
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európsky program v oblasti zručností pre
udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť, KOM (2020)
274;
Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť, KOM (2020) 275.

Týmto balíkom opatrení sa posilní program Záruka pre mladých ľudí a zvýši dosah
opatrení na zraniteľných mladých ľudí vo veku 15-29 rokov. Taktiež sa zlepší príprava
vzdelávacích systémov na prechod na digitálne a ekologické hospodárstvo. Nový impulz pre
učňovskú prípravu bude prínosom tak pre zamestnávateľov, ako aj pre mladých ľudí a zvýši
počty kvalifikovaných pracovných síl v širokom spektre odvetví. Ďalším opatreniam na
podporu zamestnanosti mladých ľudí sú stimuly do zamestnania a startupov v krátkodobom
horizonte a do budovania kapacít, sietí mladých podnikateľov a medzipodnikových
vzdelávacích centier v strednodobom horizonte.
Výbor NR SR pre európske záležitosti sa zaoberal dvoma návrhmi, ktorými reagovala
Komisia na dopady pandémie COVID-19 na sociálnu oblasť. Išlo o dva návrhy s rovnakým
názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy COVID-19 z apríla,
KOM (2020) 141 a júna 2020, KOM (2020) 223.
Návrhy sa zaoberajú Fondom európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
a konštatujú, že distribúcia potravinovej a základnej materiálnej pomoci čelia logistickým
obmedzeniam vyplývajúcim z nedostatku ľudských zdrojov v dôsledku obmedzenia pohybu
a opatrení na obmedzenie sociálnych kontaktov, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Komisia preto
navrhuje zmeniť nariadenie o FEAD s cieľom reagovať na výzvy, ktorým verejné orgány
a partnerské organizácie čelia pri vykonávaní FEAD počas šírenia ochorenia COVID-19.
V návrhu sa zavádza možnosť poskytovať potravinovú/základnú materiálnu pomoc
prostredníctvom elektronických poukážok, navrhuje sa zaviesť flexibilitu vzhľadom na
dodržiavanie určitých právnych požiadaviek, zaviesť osobitné ustanovenia týkajúce sa
oprávnenosti nákladov, ktoré prijímateľom vzniknú, ak sa poskytovanie potravinovej/základnej
materiálnej pomoci alebo sociálnej pomoci oneskorí, ako aj pre pozastavené a neúplne
realizované operácie. Vzhľadom na výnimočnú situáciu sa povoľuje dočasná možnosť 100 %
spolufinancovania z rozpočtu Európskej únie.
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3.9.2 Verejné zdravie
V oblasti zdravotníctva sa Výbor NR SR pre európske záležitosti v roku 2020 zaoberal
v prvom rade legislatívnymi aktmi, ktoré reagovali na vzniknutú pandemickú situáciu.
Najdôležitejšie z nich boli tieto návrhy:
a) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
2017/745 o zdravotníckych pomôckach, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania
niektorých jeho ustanovení, KOM (2020) 144:
Nariadenie o zdravotníckych pomôckach bolo prijaté v máji 2017. Na jeho základe sa
musia všetky zdravotnícke pomôcky v Európskej únii podrobiť posudzovaniu zhody, aby sa
preukázalo, že spĺňajú zákonné požiadavky a teda sú bezpečné. Účinnosť nariadenia mala
nastať 26. mája 2020. Pandémia COVID-19 ale vytvorila mimoriadne okolnosti, ktoré si
vyžiadali zvýšenú dostupnosť zdravotníckych pomôcok a tieto mimoriadne okolnosti spôsobili,
že členské štáty Európskej únie nie sú schopné zabezpečiť riadne vykonávanie tohto nariadenia
od 26. mája 2020. Z toho dôvodu návrh posúva nadobudnutie účinnosti o jeden rok na 26. mája
2021, čo znamená, že do mája 2021 bude možné uviesť na trh necertifikované zdravotnícke
pomôcky, ktoré sú zásadné pre ochranu verejného zdravia. Vzhľadom na nárast dopytu po
zdravotníckych pomôckach odloženie účinnosti nariadenia zvýši dostupnosť dôležitých
zdravotníckych pomôcok v celej Európskej únii a umožní vyhnúť sa prekážkam vyplývajúcim
z uplatňovania nových pravidiel.
b) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Európskej
investičnej banke: Stratégia EÚ pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19, KOM
(2020) 245:
Komisia v oznámení predstavila európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby
a nasadenia vakcín proti ochoreniu COVID-19. Stratégia má tieto ciele:




zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť a účinnosť vakcín;
zabezpečiť včasný prístup k vakcínam pre členské štáty a ich obyvateľstvo;
zabezpečiť spravodlivý prístup k cenovo dostupnej vakcíne pre všetkých v Európskej
únii čo najskôr.

Stratégia má zabezpečiť dostatočnú výrobu vakcín v Európskej únii a dostatočné
dodávky pre členské štáty Európskej únie prostredníctvom záväzkov predbežného nákupu
uzatvorených s výrobcami vakcíny cez nástroj núdzovej podpory v rámci Európskej únie.
c) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní klinického skúšania
liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo prevenciu ochorenia
spôsobeného koronavírusom, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy
alebo z nich pozostávajú a o dodávaní týchto liekov, KOM (2020) 261:
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Environmentálne riziká všetkých liekov sa posudzujú ako súčasť postupov udeľovania
povolenia na uvedenie na trh a to aj v prípade liekov, ktoré obsahujú geneticky modifikované
organizmy alebo z nich pozostávajú. Niektoré z vakcín proti COVID-19, ktoré sa vyvíjajú, sú
založené na geneticky modifikovaných vírusoch. Cieľom navrhovaného nariadenia je
zabezpečiť, aby sa klinické skúšanie liekov na humánne použitie určených na liečbu alebo
prevenciu ochorenia COVID-19, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy alebo
z nich pozostávajú, mohlo začať rýchlo a bez predchádzajúceho posúdenia environmentálnych
rizík, ak Svetová zdravotnícka organizácia vydá platné vyhlásenie o pandémii, alebo ak sa
šírenie ochorenia COVID-19 vyhlási za mimoriadnu situáciu.
d) Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie
v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení
nariadenia EÚ č. 282/2014, KOM (2020) 405:
Komisia týmto nariadením predkladá návrh nového samostatného programu v oblasti
zdravia EU4HEALTH na obdobie rokov 2021 – 2027 s cieľom posilnenia zdravotnej
bezpečnosti a prípravy na budúce zdravotné krízy. Program vznikol v reakcii na potrebu zvýšiť
schopnosť Európskej únie účinne reagovať na veľké cezhraničné ohrozenia zdravia. EU4Health
tiež prispeje k obnove po pandémii ochorenia COVID-19 tým, že zlepší zdravie obyvateľov
Európskej únie, posilní odolnosť systémov zdravotníctva a podporí inovácie v zdravotníctve.
Okrem pripravenosti na krízy a reakcie na ňu sa program EU4Health zameria na ďalšie dôležité
dlhodobé výzvy pre systémy zdravotníctva, ako nerovnosti v zdravotnom stave medzi
skupinami obyvateľstva, krajinami a regiónmi a prístup k kvalitnej dostupnej preventívnej
a liečebnej zdravotnej starostlivosti.
e) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Pripravenosť na stratégie
očkovania proti COVID-19 a zavádzanie vakcín, KOM (2020) 680:
V zmysle stratégie sa bude EU snažiť získať široké portfólio potenciálnych vakcín, aby
sa maximalizovali šance na ich rýchly vývoj, výrobu a zavedenie. Stratégia radí pri vypracovaní
národných stratégií očkovania zohľadniť tieto kľúčové prvky:







schopnosť očkovacích služieb poskytnúť vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vrátane
kvalifikovanej pracovnej sily, zdravotníckeho vybavenia a osobných ochranných
prostriedkov;
jednoduchý prístup k vakcínam pre cieľové skupiny obyvateľstva, pokiaľ ide
o cenovú dostupnosť aj fyzickú blízkosť;
nasadenie očkovacích látok s rôznymi vlastnosťami a požiadavkami na skladovanie
a prepravu, najmä pokiaľ ide o ich nepretržité chladenie a chladiarenské prepravné
a skladovacie kapacity;
jasná komunikácia o prínosoch, rizikách a význame vakcín proti ochoreniu COVID19 na posilnenie dôvery verejnosti.
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f) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Budovanie európskej zdravotnej únie:
posilnenie odolnosti EÚ pre prípady cezhraničného ohrozenia zdravia, KOM (2020)
724:
Myšlienka európskej zdravotnej únie vznikla ako poučenie z pandémie koronavírusu,
ktorá poukázala na význam koordinácie medzi európskymi krajinami a to tak počas krízy, ako
aj v bežných časoch. Kľúčovými opatreniami európskej zdravotnej únie v oblasti pripravenosti
a reakcie na krízy sú:





posilnenie koordinácie na úrovni Európskej únie pri riešení cezhraničných ohrození
zdravia;
revízia mandátov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európskej
agentúry pre lieky;
zriadenie novej agentúry Európskej únie pre biomedicínsku pripravenosť;
vytvorenie farmaceutickej stratégie.
g) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (ES) č. 851/2004,
ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, KOM (2020)
726:

Tento návrh je základným prvkom európskej zdravotnej únie. Mandát centra bol
stanovený v roku 2004. Pandémia COVID-19 odhalila nedostatky v mechanizmoch Európskej
únie na riadenie ohrození zdravia a ukázal, že mandát centra treba posilniť ak má lepšie riešiť
cezhraničné ohrozenia zdravia. Mandát centra sa posilní tak, aby mohlo asistovať Komisii
a členským štátom v týchto oblastiach:






epidemiologický dohľad prostredníctvom integrovaných systémov umožňujúcich
dohľad v reálnom čase;
plánovanie v oblasti pripravenosti a reakcie, podávanie správ a audit;
poskytovanie nezáväzných odporúčaní a možností riadenia rizík;
schopnosť mobilizovať a nasadiť osobitnú skupinu Európskej únie pre zdravie na
pomoc pri miestnej reakcii v členských štátoch;
budovanie siete referenčných laboratórií Európskej únie a siete pre látky ľudského
pôvodu.
h) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o posilnenej úlohe Európskej agentúry
pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov
a zdravotníckych pomôcok KOM (2020) 725:

Európska agentúra pre lieky (EMA) zaisťuje vedecké hodnotenie, dohľad a kontrolu nad
bezpečnosťou liekov na humánne a veterinárne použitie v Európskej únii. Bola založená v roku
1995. Mandát Európskej agentúry pre lieky sa posilní tak, aby mohla prispievať ku
koordinovanej reakcii Európskej únie na zdravotné krízy:

83






monitorovaním a zmierňovaním rizika nedostatku kritických liekov a zdravotníckych
pomôcok;
poskytovaním vedeckého poradenstva o liekoch, ktoré môžu mať potenciál na liečbu,
prevenciu alebo diagnostiku ochorení spôsobujúcich tieto krízy;
koordinovaním štúdií na monitorovanie účinnosti a bezpečnosti očkovacích látok;
koordinovaním klinického skúšania.

i) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Farmaceutická stratégia pre Európu KOM
(2020) 761:
Európska farmaceutická stratégia vzniká ako reakcia na krízu súvisiacu s pandémiou
COVID-19. Má štyri hlavné ciele:







zabezpečovať pacientom prístup k cenovo dostupným liekom a reagovať na
neuspokojené zdravotné potreby (napr. v oblasti antimikrobiálnej rezistencie,
rakoviny, zriedkavých chorôb);
podporovať konkurencieschopnosť, inovácie a udržateľnosť farmaceutického
priemyslu Európskej únie a vývoj vysokokvalitných, bezpečných, účinných
a ekologickejších liekov;
posilňovať mechanizmy pripravenosti a reakcie na krízy a riešiť bezpečnosť
dodávok;
zabezpečovať, aby mala Európska únia vo svete silný hlas, a to presadzovaním
vysokej úrovne noriem kvality, účinnosti a bezpečnosti.

3.10 Vzdelávanie, mládež, kultúra a šport
3.10.1 Vzdelávanie
Výbor NR SR pre európske záležitosti sa zaoberal Oznámením Komisie Európskemu
parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov:
Akčný plán digitálneho vzdelávania 2021 – 2027, Prispôsobenie vzdelávania a odbornej
prípravy digitálnemu veku KOM (2020) 624.
Akčný plán digitálneho vzdelávania 2021 – 2027 dopĺňa stratégie na urýchlenie
ekologickej transformácie a digitálnej transformácie pre Európsku úniu. Cieľom je uľahčiť
poskytovanie vysokokvalitného, inkluzívneho, dostupného, efektívneho a pútavého
vzdelávania a zároveň uplatniť metodiku vyučovania na diaľku, online a kombinovaných
metodík. Cieľom je poučiť sa z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, počas ktorej sa
technológie používajú vo vzdelávaní a odbornej príprave v doposiaľ nepoznanom rozsahu
a zabezpečiť, aby vzdelávanie a odborná príprava boli pripravené na digitálny vek.
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V súčasnosti mnohé domácnosti s nízkymi príjmami nemajú prístup k počítačom
a prístup k širokopásmovému pripojeniu sa v Európskej únii značne líši v závislosti od príjmu
domácností. Viac ako pätina mladých ľudí v celej Európskej únii nedosahuje základnú úroveň
digitálnych zručností pričom v rámci Európskej únie existujú veľké rozdiely. Kríza spôsobená
pandémiou COVID-19 vedie k bezprecedentnému posunu k online vzdelávaniu a používaniu
digitálnych technológií. Nový akčný plán má preto dve strategické priority:



podporu rozvoja vysokovýkonného ekosystému digitálneho vzdelávania;
zlepšovanie digitálnych zručností a kompetencií pre digitálnu transformáciu.

S cieľom posilniť spoluprácu a výmenu v oblasti digitálneho vzdelávania na úrovni
Európskej únie zriadi Komisia Európske centrum digitálneho vzdelávania, ktoré podporí
spoluprácu a synergie medzi oblasťami politiky týkajúcimi sa digitálneho vzdelávania, vytvorí
sieť vnútroštátnych poradenských služieb a posilní dialóg medzi zainteresovanými stranami
z verejného a súkromného sektora.
Výbor NR SR pre európske záležitosti sa tiež venoval dvom iniciatívam Komisie
týkajúcim sa Európskeho výskumného priestoru (EVP) a Európskeho vzdelávacieho priestoru.
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu parlamentu,
Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Nový EVP pre výskum a inovácie,
KOM (2020) 628, sa venuje dvadsiatim rokom fungovania EVP a jeho aktuálnosti v súvislosti
s pandémiou COVID-19. EVP bol ohlásený už v roku 2000, ale nedosiahol taký význam, ako
Komisia plánovala. Hoci Európska únia ešte stále patrí medzi svetovú špičku vo výskume
a inováciách, od roku 2012 jej výkonnosť stagnuje a ostatní aktéri (predovšetkým z Ázie)
postupne zaberajú poprednejšie pozície v oblasti celosvetového výskumu, inovácie
a technológií. Pandémia preukázala potrebu spolupráce v oblasti výskumu a inovácie v záujme
rýchleho poskytnutia riešení pre najnaliehavejšie problémy. Vzhľadom na túto situáciu sa
Komisia rozhodla prehodnotiť a posilniť EVP, jeho úlohu, lepšie definovať a realizovať jeho
kľúčové ciele, ako aj zatraktívniť ho ako spoločný priestor na realizáciu výskumu a inovácií.
Komisia v oznámení zdôrazňuje potrebu vziať si ponaučenie z krízy COVID-19 a oživiť EVP.
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu parlamentu,
Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vytvorení európskeho
vzdelávacieho priestoru do roku 2025 KOM (2020) 625. Európsky vzdelávací priestor sa má
vytvoriť do roku 2025 s cieľom pomôcť všetkým občanom Európskej únie využívať ponuku
Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Má šesť iniciatív: kvalita, začlenenie
a rodová rovnosť, zelená a digitálna transformácia, učitelia, vysokoškolské vzdelávanie,
silnejšia Európa vo svete. Iniciatívy sa budú zaoberať spôsobmi ako zvýšiť kvalitu základných
digitálnych zručností, ako dosiahnuť, aby bolo školské vzdelávanie inkluzívnejšie a rodovo
citlivejšie. Pomôžu posilniť pochopenie zmeny klímy a udržateľnosti, podporia ekologizáciu
vzdelávacej infraštruktúry, ako aj učiteľskú profesiu, rozbehnú iniciatívu „Európske
univerzity“ a posilnia prepojenie medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy. Vytýčené
ciele majú byť dosiahnuté s podporou európskeho plánu obnovy (NextGenerationEU)
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a programu Erasmus+. V záujme podpory reforiem sa navrhuje rámec pre spoluprácu
s členskými štátmi a zapojenie zainteresovaných strán v oblasti vzdelávania vrátane štruktúry
podávania správ a vypracúvania analýz s dohodnutými cieľmi v oblasti vzdelávania.
Vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru bude koordinované s programom v oblasti
zručností pre Európu, obnovenou politikou odborného vzdelávania a prípravy a Európskym
výskumným priestorom.

3.10.2 Kultúra
Výbor NR SR pre európske záležitosti sa zaoberal návrhom rozhodnutia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia
Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 KOM (2020) 384.
Vzhľadom na dôsledky koronakrízy sa Komisia rozhodla umožniť mestám Rijeka
(Chorvátsko) a Galway (Írsko) predĺžiť platnosť titulu Európske hlavné mesto kultúry do
30. apríla 2021, keďže tieto mestá boli zasiahnuté krízou, ktorá im zabránila zrealizovať
plánované iniciatívy. Komisia tiež navrhla posunúť načasovanie tohto titulu pre mesto Novi
Sad (Srbsko) z roku 2021 na 2022 a pre mestá Temešvár (Rumunsko) a Elefsina (Grécko) až
na rok 2023. Súčasné hlavné mestá kultúry tak dostanú príležitosť realizovať svoje zrušené
plány, zatiaľ čo Temešvár, Novi Sad a Elefsina budú mať viac času na prípravu svojich
programov.

3.11 Zahraničnopolitické aktivity Výboru Národnej rady Slovenskej
republiky pre európske záležitosti
Aktivity na pôde Národnej rady SR
V roku 2020 uskutočnil predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Tomáš
Valášek nasledovné prijatia:







dňa 7. máj 2020: prijatie veľvyslankyne Tureckej republiky J.E. pani Aslıgül Üğdül;
dňa 14. máj 2020: prijatie predstaviteľov Únie súkromných autobusových
dopravcov;
dňa 8. jún 2020: prijatie vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pána
Ladislava Miku;
dňa 9. júl 2020: prijatie veľvyslanca Helénskej republiky J.E. pána Georgiosa
Dimitriadisa a prijatie veľvyslankyne Írskej republiky J.E. pani Hildegard Ó Riain;
dňa 8. september 2020: prijatie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne
Spolkovej republiky Nemecko J.E. pani Barbary Wolf;
dňa 13. november 2020: prijatie veľvyslanca Poľskej republiky J.E. pána Krzysztofa
Strzałku;
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dňa 12. november 2020: prijatie veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska J.E. pána Nigela Bakera.

3.12 Zahraničné pracovné cesty a videokonferencie
Výjazdové rokovanie Výboru NR SR pre európske záležitosti a Výboru pre európske
záležitosti Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, Strání, Česká republika,
9. september 2020
Účelom pracovnej cesty v českej obci Strání bolo stretnutie zástupcov Výborov pre
európske záležitosti parlamentov SR a ČR. Hlavnou témou stretnutia bolo odovzdanie
skúseností Slovenskej republiky s predsedníctvom v Rade Európske únie za účasti štátneho
tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Kľúčovým bodom
programu bola aj výmena informácií o aktuálnych témach oboch krajín, predovšetkým riešenie
rôznych problémov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Všetky aktivity
partnerských krajín sú zamerané na posilňovanie stability v stredoeurópskom regióne. Členské
krajiny chápu svoju vzájomnú spoluprácu ako výzvu pre seba a jej úspech ako najlepší dôkaz
svojej schopnosti integrovať sa aj do takých štruktúr, ako je napríklad Európska únia.
Siedme stretnutie Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu
(videokonferencia), 28.-29. september 2020
Stretnutie Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu (JPSG)
prostredníctvom videokonferencie sa sústredilo predovšetkým na prácu Europolu a jeho ďalšie
úlohy v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. V tomto duchu sa niesla aj prezentácia
aktivít Europolu za obdobie od marca do septembra 2020, v rámci ktorej vystúpila výkonná
riaditeľka Europolu, Catherine De Bolle. Správu o fungovaní v spomínanom období predložil
aj Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Wojciech Wiewiórowski. V ďalšej časti
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svojej prezentácie sa výkonná riaditeľka Europolu venovala návrhu viacročného programu
Europolu na roky 2021 - 2023. Prvou tematickou oblasťou tejto videokonferencie bola téma
Boja proti pravicovému extrémizmu a terorizmu, v rámci ktorej sa do debaty zapojilo viacero
zástupcov členských štátov. Hlavným rečníkom bol zástupca výkonnej riaditeľky, Wil Van
Gemert.
Nasledujúci deň sa otvorila téma hlavných zásahov do budúcej úlohy Europolu
v súvislosti s Brexitom, hlavnými rečníkmi boli Horst Seehofer, spolkový minister vnútra
Nemecka a Ylva Johansson, európska komisárka pre vnútorné veci.
Po výmene názorov k danej téme, videokonferenciu uzavreli spolupredsedajúci Juan
Fernando López Aguilar, predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné
veci Európskeho parlamentu, Susanne Mittag, vedúca delegácie JPSG nemeckého Bundestagu
a Boris Pistorius, Minister vnútra a športu nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko a vedúci
JPSG delegácie nemeckého Bundesratu.
Výmena názorov s podpredsedníčkou Európskej komisie Věrou Jourovou a komisárom
Didierom Reyndersom, 29. október 2020 (videokonferencia)
Hlavným cieľom videokonferencie dňa 29. októbra 2020 bolo predstavenie prvej
Správy Komisie o právnom štáte. Následne bol predložený návrh na iniciovanie prvej diskusie
týkajúcej sa stavu právneho štátu v Európskej únii a v členských štátoch, ktorou sa malo
posilniť spoločné porozumenie v postupoch a nových výzvach. Najkľúčovejšou otázkou,
ktorou sa rečníci a zúčastnení zaoberali bolo, akým spôsobom sa národné parlamenty majú
postaviť k jednotlivým zisteniam zo správy o stave právneho štátu.
Medziparlamentná konferencia na vysokej úrovni o migrácii a azyle v Európe,
19. november 2020 (videokonferencia)
Po úvodných rečníckych príspevkoch, ktoré sa opierali o rôzne pohľady na nový
migračný pakt Komisie, nasledovala panelová diskusia na tému spoločného riadenia azylu
a migrácie. Hlavnými rečníkmi v rámci tohto panelu boli: David-Maria Sassoli, predseda
Európskeho parlamentu, Wolfgang Schäuble, predseda nemeckého Bundestagu, Ursula von der
Leyen, predsedníčka Európskej komisie, Ylva Johansson, európska komisárka pre vnútorné
veci, Dr António Vitorino, generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre migráciu.
Následné tematické okruhy prebiehali simultánne v podobe virtuálnych okrúhlych
stolov. Slovenská delegácia sa zúčastnila diskusie k téme „Vzťah medzi solidaritou
a zodpovednosťou v otázkach riadenia migrácie a azylu.“ Tento tematický blok obsahoval aj
významné podtémy: „Zdieľanie zodpovednosti a rešpektovanie základných práv“, „Riešenie
neregulárnej migrácie a riadenie vonkajších hraníc“, „Implementácia rozhodnutí o návrate
a zabezpečenie súladu politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv.“
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Stretnutie zástupcov Výborov pre európske záležitosti krajín V4, 24. november 2020
(videokonferencia)
Videokonferencia zástupcov Výborov pre európske záležitosti krajín V4, ktorú
organizoval poľský Sejm sa konala pred zasadnutím (videokonferenciou) COSAC najmä
z dôvodu prípadného zjednotenia názorov v rámci formátu V4 na kľúčové otázky aktuálne
rezonujúce v Európskej únii. Týmito kľúčovými témami boli najmä „Európska zelená dohoda“,
„Nový pakt o migrácií a azyle“ a „Výmena názorov na súčasné otázky EÚ“. Všetky
zainteresované parlamenty prezentovali nemennú pozíciu k migračnému paktu, a teda
odmietanie povinných kvót a presadzovanie dobrovoľnosti príspevkov členských štátov
k riešeniu migračného tlaku. V rámci tretieho tematického okruhu sa riešil aj stav právneho
štátu v Poľsku a Maďarsku. Ondřej Benešík, predseda Výboru pre európske záležitosti
Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky vyjadril podporu partnerom V4.
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4 Verejnosť a Národná rada Slovenskej republiky

Parlamentné exkurzie v roku 2020 zásadným spôsobom poznačila mimoriadna situácia
v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Už pár dní po prepuknutí pandémie začiatkom
marca bol v budove Národnej rady SR vyhlásený núdzový režim a pozastavené všetky
plánované prehliadky. Zrušených tak bolo viac ako 120 termínov exkurzií pre organizované
skupiny návštevníkov. Po prechodnom zlepšení pandemickej situácie začiatkom leta došlo
k dočasnému obnoveniu prehliadok. Vďaka tomu sa od polovice júna do konca augusta podarilo
v náhradných termínoch zrealizovať aspoň časť odložených exkurzií. Prísne
protiepidemiologické opatrenia však umožňovali vstúpiť do priestorov Národnej rady SR len
menším skupinám, čo značne ovplyvnilo štatistiku. V minulom roku tak bolo na prehliadkach
celkovo 2 469 ľudí, ktorí prišli v 112 organizovaných skupinách. Napriek všetkému sa rok 2020
zapísal do histórie projektu organizovaných exkurzií, známym pod názvom Otvorený
parlament, zaujímavým rekordom.
V januári a vo februári 2020, keď ešte Národná rada SR fungovala v štandardnom
režime, prišlo na prehliadku 2 048 návštevníkov. Pozornosť si zaslúži aj fakt, že v najsilnejších
dňoch zavítalo do budovy parlamentu až okolo 180 osôb. Mimoriadna situácia v nasledujúcich
mesiacoch významným spôsobom zmenila zloženie návštevníkov. Ubudlo žiakov základných
škôl a stredoškolských študentov, ktorí boli po minulé roky dominantnými skupinami.
Dospelých prišlo zasa percentuálne takmer dvojnásobne viac. Boli to hlavne členovia
rozmanitých občianskych organizácií, spolkov a združení, ale aj mimovládne organizácie,
odborové zväzy, profesijné skupiny, či seniori.
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Zahraničných návštevníkov ubudlo pre výrazné obmedzenia v cestovaní najviac.
Z celkového počtu predstavovali len necelé tri percentá. Ešte pred začiatkom koronakrízy si
slovenský parlament pozreli prevažne mladí ľudia zo Spojeného kráľovstva, Nemecka, Poľska,
Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Moldavska, Kazachstanu a Čiernej Hory. V letnom
období k nám zavítali poslanci fínskeho a holandského parlamentu. Najväčšiu časť hostí spoza
hraníc tvorili tradične občania Českej republiky.

4.1 Výstavy
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR mal v pláne
participovať v roku 2020 pri organizácii 15 výstav a kultúrnych a charitatívnych podujatí vo
výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu. Žiaľ, epidemiologická
situácia spojená s pandémiou ochorenia COVID-19 na Slovensku spôsobila, že 5 plánovaných
aktivít sa nekonalo – medziiným napríklad výstava o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorá
bola presunutá na rok 2021, či podujatie Mesiac fotografie. Záujem zo strany návštevníkov
a médií vyvolala hneď prvá výstava v roku 2020, a to výstava fotografických originálov
umeleckého fotografa Josepha Jasik-Drdola – Slováka roky žijúceho v USA. Jeho tvorba si
zasluhuje povšimnutie originálnou, novou a ďalej neupravovanou fototechnikou, ktorou
spracúva ním videný svet.

Medzi pozoruhodné výstavy konané v roku 2020 však nepochybne patrila aj februárová
výstava indickej ambasády pri príležitosti 150. výročia narodenia Mahátmá Gándhího.
V septembri 2020 sa na Západnú terasu Bratislavského hradu opäť po niekoľkých rokoch
vrátilo podujatie Dni vidieka v Národnej rade SR pod mottom: „Ekonomicky rastúci vidiek“.
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Podujatie bolo vzhľadom na epidemiologickú situáciu v oklieštenej podobe, no i tak vyvolalo
veľký záujem.
Záverom si dovoľujeme vyzdvihnúť koncoročnú výstavu portugalsko-nemeckého
výtvarníka Frederika Robens/Freta NGO, v ktorej autor riešil problém rasizmu a vlastnej
identity ako syn nemeckého otca a angolskej matky. Výstava sa konala pod záštitou
portugalskej ambasády a bola kvôli epidemiologickým opatreniam koncipovaná tak, aby
návštevníci výstavy nevstupovali do interiéru výstavného priestoru a diela boli inštalované
smerom k oknám na stojanoch pričom pod každým stojanom boli svetlá, ktoré sa postupne
zasvecovali. V jednom okne bola inštalovaná LED obrazovka, na ktorej bol premietaný krátky
film o výtvarníkovi (s titulkami) v slučke. Okrem týchto spomenutých aktivít sa v priestoroch
konalo niekoľko autorských výstav slovenských umelcov, či mladých umelcov Ukrajiny.

4.2 Sociálne siete
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR informuje
verejnosť o aktuálnom dianí v parlamente prostredníctvom oficiálnej webovej stránky
i sociálnych sietí Národnej rady SR (Facebook, Instagram). V roku 2020 bolo na webe
Národnej rady SR publikovaných spolu 315 tlačových správ, z toho 105 tlačových správ
pochádzalo z dielne zamestnancov Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou. Zvyšných
210 správ bolo publikovaných v rámci spolupráce s Tlačovou agentúrou SR.
Na oficiálnom účte Národnej rady SR na sociálnej sieti Facebook sme v roku 2020
vytvorili spolu 203 príspevkov. Okrem fotografií a aktuálnych informácií či pripomienke
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historických výročí sme publikovali 26 videí z dielne Odboru komunikácie s médiami
a verejnosťou. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 a obmedzeniam z toho
plynúcich sme na sociálnej sieti Facebook vysielali rôzne podujatia naživo a to spolu
až 20-krát. Na oficiálnom účte Národnej rady SR na sociálnej sieti Instagram sme počas roka
2020 uverejnili 107 fotografií a 10 videí.
Zaujímavé je aj zloženie vekovej kategórie sledovateľov, kde máme najväčšie
zastúpenie v rozmedzí od 25 do 34 rokov, a to 36,1 % sledovateľov. Nasledujúcu priečku
sledovateľov obsadili občania v rozmedzí od 18 do 24 rokov, čo predstavuje 35,3 %. Za
zmienku stojí aj fakt, že sociálnu sieť Instagram na oficiálnom účte Národnej rady SR sledujú
aj seniori nad 65 rokov, čo predstavuje 2 % zo všetkých sledovateľov. Pri štatistikách
sledovateľov v kategórii pohlavie prevyšujú muži, v zastúpení 53,7 %. Zastúpenie žien v tomto
prípade predstavuje 46,3 %. Príspevkami na sociálnej sieti Instragram oslovujeme najmä
občanov Slovenskej republiky (89,6 %), nasledujú občania Českej republiky v percentuálnom
zastúpení 3,7 %. Ďalšie priečky sledovanosti a záujmu o dianie a informácie z parlamentnej
pôdy zastupujú krajiny akými sú napríklad Spojené štáty americké, Belgicko či Spojené
kráľovstvo.

4.3 Žiadosti o informácie
Informovanie verejnosti je dlhodobou prioritou Národnej rady SR. Národná rada SR
okrem aktívneho informovania verejnosti prostredníctvom svojej webovej stránky, či aktívnym
využívaní sociálnych sietí ako Facebook a Instagram, prijíma aj telefonické, e-mailové či
poštou zaslané otázky zo strany verejnosti o činnosti NR SR a jej kancelárie. Poslanci ako
volení zástupcovia občanov sú priamym spojením medzi parlamentom a verejnosťou
a Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR v tomto smere
plní funkciu komunikátora o činnosti Národnej rady SR smerom k verejnosti.
V súvislosti s vyššie uvedeným Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
Kancelárie Národnej rady SR vybavil aj v roku 2020 niekoľko tisíc, zväčša telefonických
a e-mailových žiadostí o informácie, no výnimkou stále neboli ani osobné návštevy občanov,
ktorí preferujú osobný kontakt, či listy občanov, ktorí preferujú klasickú poštu alebo ústredný
portál verejnej správy slovensko.sk. Verejnosť zaujímajú najmä informácie z aktuálneho
priebehu legislatívneho procesu, dôvodové správy k návrhom zákonov, finančné a technické
náležitosti chodu Národnej rady SR a jej kancelárie, informácie z majetkových priznaní
verejných funkcionárov, informácie o poslancoch, ich dochádzke, asistentoch a poslaneckých
kanceláriách či v neposlednom rade informácie o výboroch Národnej rady SR a o ich činnosti.
Podľa 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 2020 evidovaných 313 žiadostí o informácie a všetky boli vybavené v zákonnej lehote.
V 16 prípadoch žiadostí o informácie bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí žiadosti alebo
o odmietnutí sprístupniť informáciu či jej časť, pričom v prípadoch dvoch žiadostí o informácie
sa žiadateľ odvolal a odvolací orgán potvrdil pôvodné rozhodnutie. Rovnako v prípade
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16 žiadostí o informácie bola žiadosť buď v plnom rozsahu alebo v časti žiadosti postúpená inej
povinnej osobe, či viacerým povinných osobám.

4.4 Novinárske akreditácie a práca médií v Národnej rade SR
V roku 2020 bol šiestym rokom v platnosti zavedený akreditačný systém umožňujúci
zástupcom médií vstup a prácu v priestoroch a objektoch Národnej rady SR. Aktuálny systém
akreditácie vyžaduje, aby mediálni pracovníci, ktorí majú záujem pokrývať spravodajstvo
z parlamentu a ďalších podujatí, ktoré sa uskutočňujú v gescii Kancelárie Národnej rady 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 Národnej rady SR. V rámci tejto žiadosti svojím podpisom dáva
žiadateľ aj súhlas so spracovaním svojich uvedených osobných údajov. Na základe takéhoto
doručenia žiadosti si Kancelária Národnej rady 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 Národnej rady SR. Na základe poskytnutých materiálov
sa následne posudzuje jeho žiadosť o akreditáciu. Vstup do budovy parlamentu je povolený len
zástupcom médií s platnou akreditáciou.
Akreditačný preukaz, ktorý je vydávaný na redakciu, si akreditovaní redaktori,
kameramani, fotoreportéri a technickí pracovníci vyzdvihujú osobne pri každom vstupe do
budovy parlamentu na recepcii na základe overenia totožnosti podľa čísla občianskeho
preukazu, resp. pasu. Akreditačný preukaz je neprenosný, preto je nutné preukaz pred
opustením budovy parlamentu vrátiť, 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. Týmto opatrením sa dosiahol prehľad a aktuálnosť v udelených
novinárskych akreditáciách.
Kancelária Národnej rady SR zároveň stanovila celkový počet akreditovaných
novinárov a technických pracovníkov za danú redakciu, ktorým bude v jednej chvíli umožnený
vstup do budovy parlamentu nasledovne:





Redakcia audio-vizuálne spravodajstvo: 6 osôb,
Redakcia tlačené periodikum: 3 osoby,
Redakcia tlačovej agentúry: 5 osôb,
Redakcia webového denníka : 3 osoby.

Na základe požiadavky z roku 2015 je v platnosti upravený počet redaktorov špeciálne
pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky z pôvodných 5 osôb na 7. Túto možnosť rozšírenia
vstupu majú samozrejme všetky redakcie, a to na základe schválenia oficiálnej žiadosti
o navýšenie počtu prítomných pracovníkov. Od zavedenia aktuálneho systému k 31. decembru
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2020 Kancelária Národnej rady SR udelila spolu takmer 900 akreditácií pre pracovníkov
5 spravodajských agentúr, vrátane zahraničných ako Associated Press, ČTK, Bloomberg Press.
Len v roku 2020 bolo spracovaných a vydaných 52 nových žiadostí o akreditáciu. V databáze
akreditácií Kancelárie Národnej rady SR sú registrovaní mediálni pracovníci 16 redakcií
printových médií s dennou, týždennou i mesačnou periodicitou, 18 redakcií webových
denníkov a 10 redakcií audio-vizuálneho spravodajstva vrátane domáceho Rozhlasu a televízie
Slovenska, Českej televízie a rozhlasu a maďarskej MTVA.
Pracovníci médií s platným akreditačným preukazom sa môžu voľne pohybovať vo
vyhradených priestoroch Národnej rady SR. Vyhradené priestory pohybu novinárov
a zástupcov médií s platným akreditačným preukazom sú nasledovné: tlačové stredisko,
vstupné foyer na prízemí budovy Národnej rady SR, priestor pred vstupmi do rokovacej sály,
balkón rokovacej sály. Akreditovaní novinári pokrývajú taktiež dianie v press centre, v ktorom
sa pravidelne konajú tlačové konferencie poslancov a funkcionárov Národnej rady SR,
europoslancov a prípadne aj členov vlády a ich pozvaných hostí. 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 fototermínov,
ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke Národnej rady SR v sekcii určenej médiám.
Počas zhoršenej epidemickej situácie spôsobenej pretrvávajúcou pandémiou vírusového
ochorenia COVID-19 bol počas roka 2020 upravovaný režim vstupu pre akreditovaných
mediálnych pracovníkov. Opatrenia boli zavádzané s prihliadnutím na kapacitné možnosti
priestorov budovy Národnej rady SR a priamo reflektovali aktuálne uznesenia vlády a príslušné
nariadenia/rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

4.5 Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky
V roku 2020 bolo Národnej rade SR, jej výborom, funkcionárom a Kancelárii Národnej
rady SR doručených 6 petícií a 32 sťažností a iných podnetov občanov, ktoré sú evidované
v ústrednej evidencii petícií a ústrednej evidencii sťažností na referáte pre petície a sťažnosti
v rámci Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR.

4.5.1. Petície
Národnej rade SR bolo v roku 2020 doručených 6 petícií alebo informácií o petícii,
z ktorých žiadna nespĺňala ustanovenie § 133 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku Národnej
rady SR, podľa ktorého petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov, Národná rada SR,
prerokuje. V doručených petíciách občania požadovali obnoviť program revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí a krajiny, zastavenie budovania 5G sietí na Slovensku,
reformu súdnictva a zrušenie imunity ústavných činiteľov, ďalej tiež „platnosť“ (dodržanie,
príp. vynútenie platnosti) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiace predpisy v okrese
Rožňava a v jeho rámci najmä v obci Gemerská Hôrka, ako aj zachovanie súčasnej platnej
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legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov. Občania vyjadrili tiež požiadavku, aby Národná
rada SR vyhlásila stav klimatickej núdze a zaviazala vládu, aby v jeho rámci podriadila prípravu
a schvaľovanie legislatívy, štátnych politík a štátnych projektov cieľu dosiahnuť uhlíkovú
neutralitu v roku 2040. V troch prípadoch boli na vybavenie vlastnej petície vecne príslušné iné
ústredné alebo odvetvové orgány štátnej správy (ministerstvá, okresné úrady).

4.5.2. Sťažnosti a iné podnety
Sťažnosti a podnety občanov sa týkali viacerých spoločenských oblastí. Významná časť
podnetov občanov sa dotýkala oblasti uplatňovania základných práv a slobôd, prípadne ich
možného porušovania zo strany orgánov verejnej správy, občania v niekoľkých prípadoch
poukazovali na údajné nevyhovujúce podmienky v ústavoch pre výkon väzby a v ústavoch pre
výkon trestu odňatia slobody a namietali výpovede nájomných zmlúv podnikateľov
na pozemku ŽSR v Malackách. Občania vyjadrovali námietky voči činnosti orgánov činných
v trestnom konaní, najmä voči postupu polície. Niekoľkí občania vyjadrili tiež nesúhlas
s rozhodnutiami súdov alebo s konaním konkrétnych sudcov, prípadne tiež exekútorov
a notárov. V sociálnej oblasti občania vyjadrovali najmä nesúhlas s výškou priznaných
starobných, vdovských a invalidných dôchodkov.
Viacerí občania vyjadrovali tiež svoje pripomienky a námietky voči ustanoveniam
niektorých zákonov:
a) zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
b) zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
c) zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a
d) zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Časť podnetov a sťažností smerovala k činnosti orgánov samosprávy, zvlášť pri výkone
prenesených funkcií štátnej správy, ako aj odvetvovej štátnej správy, v ktorých občania
poukazovali na neuspokojivú činnosť niektorých starostov, napr. v občianskoprávnych
záležitostiach a vyjadrovali svoju nespokojnosť najmä s rozhodnutiami samosprávnych
orgánov v oblasti stavebných konaní, rozhodnutím Obvodného banského úradu v Bratislave
a Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici (ktorými malo prísť k vyvlastneniu časti
pozemkov vo vlastníctve súkromných osôb vo verejnom záujme).
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Celkovo tri sťažnosti a iné podania boli postúpené na ďalšie prešetrenie iným vecne
príslušným orgánom a inštitúciám. Päť sťažností alebo iných podnetov bolo adresovaných,
prípadne postúpených na vedomie alebo ďalšie konanie niektorému z výborov Národnej rady
SR podľa nasledujúcej tabuľky:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR
Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

1
1
1
1

Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

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 Národnej rady SR je štátna rozpočtová organizácia zriadená na základe
zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR. Poslaním a cieľom Kancelárie Národnej rady
SR je plniť odborné, organizačné a technické úlohy pri zabezpečovaní činnosti Národnej rady
SR, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií a tiež pri zabezpečovaní
parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby. Kancelária Národnej rady SR plní aj úlohy
vyplývajúce z ďalších právnych predpisov, najmä v oblasti správy a ochrany majetku štátu,
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 Národnej rady SR vykonávajú práce vo verejnom záujme a poslancov
Národnej rady SR.
Na začiatku roka 2020 mala Kancelária Národnej rady SR schválený počet 393 miest
(z toho 155 štátnozamestnaneckých miest a 238 miest na výkon prác vo verejnom záujme).
S účinnosťou od 15. apríla 2020 bolo rozhodnutím predsedu Národnej rady SR schválených
409 miest, z toho 165 štátnozamestnaneckých miest a 244 miest na výkon prác vo verejnom
záujme. V priebehu kalendárneho roka 2020 sa uskutočnilo niekoľko organizačných zmien,
ktorých cieľom bola racionalizácia, optimalizácia a zabezpečenie zvýšenia efektívnosti práce
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jednotlivých organizačných útvarov Kancelárie Národnej rady SR a výkon štátnej služby na
jednotlivých organizačných útvaroch. V roku 2020 sa organizačná štruktúra Kancelárie
Národnej rady SR nemenila.
V priebehu kalendárneho roka 2020 bolo prijatých do Kancelárie Národnej rady SR
celkovo 58 zamestnancov a štátnych zamestnancov, z toho 28 štátnych zamestnancov bolo
prijatých do štátnej služby, 25 zamestnancov na výkon práce vo verejnom záujme a 5 štátnych
zamestnancov bolo preradených z iných služobných úradov do služobného úradu Kancelária
Národnej rady SR.
V priebehu kalendárneho roka 2020 skončilo pracovný pomer alebo
štátnozamestnanecký pomer alebo bolo preradených z Kancelárie Národnej rady SR do iných
služobných úradov celkovo 51 zamestnancov, štátnych zamestnancov. S 18 zamestnancami bol
rozviazaný pracovný pomer, s 22 štátnymi zamestnancami bol skončený štátnozamestnanecký
pomer, 2 štátni zamestnanci boli preradení zo služobného úradu Kancelária Národnej rady SR
do iných služobných úradov a 9 štátnych zamestnancov a zamestnancov skončilo
štátnozamestnanecký a pracovný pomer zo zákona – odchodom do dôchodku.
V priebehu roka 2020 Kancelária Národnej rady SR vyhlásila celkovo 16 výberových
konaní na štátnozamestnanecké miesta, z toho na funkcie vedúcich štátnych zamestnancov
7 a 9 výberov na prijatie štátneho zamestnanca do štátnej služby.

5.2 Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej
republiky a jej účelové zariadenia
V Kancelárii Národnej rady SR pôsobí dlhodobo ako zástupca zamestnancov odborová
organizácia. Vzájomné vzťahy medzi Kanceláriou Národnej rady SR, štátnymi zamestnancami
a zamestnancami sa riešia na základe zákonných úprav a prostredníctvom kolektívneho
vyjednávania. Kolektívna zmluva bola dohodnutá v decembri 2019 na obdobie najbližšieho
roka 2020. Táto bola v priebehu roka 2020 upravená dodatkom, ktorý sa týkal navýšenia
vianočného príspevku pre zamestnancov a štátnych zamestnancov Kancelárie Národnej rady
SR na výšku 100,- EUR.
Zamestnanci a štátni zamestnanci vo veľkej miere využívali v roku 2020 možnosť
uplatnenia si príspevku na rekreáciu aj príspevku na športovú činnosť dieťaťa, ktorý Kancelária
Národnej rady SR poskytovala a poskytuje. Rovnako Kancelária Národnej rady SR dbá
o prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov a štátnych zamestnancov.
Zamestnanci a štátni zamestnanci majú možnosť využívať účelové zariadenie
Kancelárie Národnej rady SR v Častej-Papierničke. V záujme upevňovania vzťahov medzi
zamestnancami a štátnymi zamestnancami a zlepšovania pracovnej a služobnej atmosféry
Kancelária Národnej rady SR spolu s odborovou organizáciou pravidelne každý rok usporadúva
niekoľko športových turnajov, poznávacích zájazdov a Športový deň. Hlavnou náplňou
Športového dňa je súťaž o Putovný pohár vedúceho Kancelárie Národnej rady SR vo viacerých
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športových disciplínach. V roku 2020 sa v Častej-Papierničke uskutočnil už jeho
XXIII. ročník a zúčastnilo sa ho 125 štátnych zamestnancov a zamestnancov Kancelárie
Národnej rady SR.
Účelové zariadenie Častá-Papiernička bolo v roku 2020 ovplyvnené pandémiou
COVID-19 a väčšina akcií bolo pre danú situáciu zrušených. Okrem využívania najmä
parlamentnými výbormi a klubmi, Kancelária Národnej rady SR poskytuje svoje účelové
zariadenie aj zamestnancom a štátnym zamestnancom iných štátnych inštitúcií na
organizovanie svojich podujatí. V čase pandémie bolo zariadenie zaradené ako subjekt
hospodárskej mobilizácie medzi repatriačné zariadenia a na tento účel v čase od 11. apríla 2020
poskytlo svoje služby 253 repatriantom. Ukončenie repatriačných pobytov bolo 9. júna 2020,
keď prišiel príkaz na zrušenie organizácie ako subjektu hospodárskej mobilizácie a ČastáPapiernička sa mohla pripravovať na letnú sezónu, o ktorú bol zo strany zamestnancov
s rodinami veľký záujem. V júni 2020 bol v účelovom zariadení zrealizovaný 8. ročník pobytu
pre talentované deti z centier pre rodiny a deti organizovaný Spoločnosťou priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako dar. Účelové zariadenie využili na rekondičný pobyt i členovia
Združenia občanov Slovenska postihnutých epilepsiou - AURA. Kancelária Národnej rady SR
spravuje aj bungalovy v Tatranskej Javorine, ktoré slúžia predovšetkým pre účely štátnej
reprezentácie.

5.3 Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky podporujúce
kvalitu činnosti Národnej rady Slovenskej republiky
5.3.1 Oblasť legislatívy a aproximácie práva
Rok 2020 bol z hľadiska fungovania štátu a v dôsledku toho aj činnosti Národnej rady
SR špecifický z viacerých dôvodov:




konanie parlamentných volieb 29. februára 2020 a začatie nového VIII. volebného
obdobia pôsobenia Národnej rady SR ako jediného ústavodarného a zákonodarného
orgánu Slovenskej republiky (čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky) od 20. marca 2020,
celosvetové šírenie pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, ktoré značne
ovplyvnilo aj štandardnú organizáciu a výkon činnosti Národnej rady SR a Kancelárie
Národnej rady SR.

Kancelária Národnej rady SR, podľa § 143 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku
Národnej rady SR, plní odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním
činnosti Národnej rady SR, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií, a to
v celom rozsahu pôsobnosti Národnej rady SR (čl. 86 Ústavy SR). Odbor legislatívy
a aproximácie práva (ďalej jen „OLAP“) bol aj v roku 2020 jedným z organizačných útvarov
Kancelárie Národnej rady SR, ktorého náplňou bolo plnenie odborných úloh v priebehu
legislatívneho procesu tvorby zákonov pri ich prerokúvaní a schvaľovaní Národnou radou SR
od ich podania až po uverejnenie v Zbierke zákonov SR. Hlavnými činnosťami OLAP, pri
zohľadnení osobitnej situácie v roku 2020 uvedenej vyššie, bolo najmä nasledujúce.
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 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 Národnej rady SR a vyhotovenie informácie pre predsedu Národnej rady
SR do 24 hodín od ich podania. V roku 2020 OLAP posúdil 182 podaných návrhov zákonov
(tlačí), v ktorých bolo obsiahnutých viac ako 400 zákonov (článkov).
 Rozbor návrhov zákonov, a v mnohých prípadoch aj pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov k nim, a ústna konzultácia s navrhovateľom o zistených legislatívno-technických
pripomienkach, prípadne o kolízii s inými predloženými návrhmi zákonov (napr. novela
rovnakého ustanovenia v rôznych tlačiach), resp. aj možných aplikačných problémoch pri
uplatňovaní navrhovanej úpravy v praxi. Tento postup sa v roku 2020 využíval v značne väčšej
miere oproti predchádzajúcim rokom, nakoľko až 62 návrhov zákonov (tlačí), ktoré
obsahovali 241 zákonov/článkov, bolo prerokovaných v skrátenom legislatívnom konaní,
t. j. bez určených procedurálnych lehôt. Tento prístup si zároveň vyžiadal nadštandardné
nasadenie a organizačnú operatívnosť všetkých zamestnancov OLAP.
 Vypracovanie písomného odborného stanoviska k návrhom zákonov schválené do
druhého čítania, ktoré je podkladom na rokovanie výborov a pléna Národnej rady SR. Toto
stanovisko vypracúvajú určení štátni zamestnanci OLAP na základe detailného preštudovania
a analýzy zákonov obsiahnutých v parlamentnej tlači, z ktorých viaceré obsahujú značný počet
ďalších zákonov - článkov, napr. zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na
zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 161) –
40 článkov, zákon o reforme súdnictva (tlač 271) – 29 článkov, novela zákona č. 578/2004
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (tlač 78) – 11 článkov, zákon
o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 55) – 16 článkov, novela zákon č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov (tlač 97) – 15 článkov, zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe
zaisteného majetku (tlač 195) – 17 článkov, čo v konečnom dôsledku podstatne zvýšilo počet
posudzovaných a spracúvaných návrhov zákonov. OLAP tak v roku 2020 celkovo
vypracoval stanoviská k 190 návrhom zákonov, obsiahnutých v 68 tlačiach, ktoré boli
prerokúvané štandardným legislatívnym postupom.
Stanovisko OLAP obsahuje 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 vzhľadom na znenie účinného
zákona (pri novelizáciách), ako aj vo vzťahu k celému právnemu poriadku SR. V stanovisku
zodpovední štátni zamestnanci OLAP uvádzajú všeobecné pripomienky týkajúce sa vecného
charakteru upravovanej problematiky, ako aj možných aplikačných problémov a v mnohých
prípadoch navrhujú aj konkrétne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na odstránenie legislatívnotechnických alebo formálnych nedostatkov alebo vnútorných rozporov v navrhovanej úprave,
či jej protichodnosti s inou právnou úpravou. Súčasťou tohto stanoviska je aj posudzovanie
súladu návrhu zákona s právom Európskej únie (primárnym, sekundárnym a judikatúrou
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Súdneho dvora EÚ), ktoré je založené na detailnom porovnaní jednotlivých navrhovaných
ustanovení s relevantnými právnymi aktami EÚ (pri prebraní smerníc alebo vykonaní
nariadení), ako aj na zohľadnení priamo záväzných ustanovení zakladajúcich zmlúv EÚ,
všeobecných právnych princípov, prípadne aj oznámení Európskej komisie o porušení
(nesplnení) povinnosti členského štátu EÚ.
Štátni zamestnanci OLAP sa tak významne podieľali na dopracovaní a skvalitnení
prerokúvaných návrhov zákonov. Novou aktivitou v roku 2020 bola účasť štátnych
zamestnancov OLAP na zasadnutiach Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady SR, ktorá zaujíma odborné ústavnoprávne a teoreticko-právne názory na
problematiku upravovanú vo vybraných návrhoch zákonov pred ich prerokovaním vo
výboroch. Štátni zamestnanci OLAP na jej zasadnutiach bližšie odôvodňovali a vysvetlili svoje
stanovisko a zapájali sa do diskusie komisie. Osobná účasť štátnych zamestnancov OLAP na
zasadnutiach výborov aj pléna Národnej rady SR pri prerokúvaní príslušných návrhov zákonov
v druhom a treťom čítaní, vrátane zákonov vrátených prezidentkou SR (v roku 2020 v počte 5),
sledovanie ich priebehu po procedurálnej stránke ako aj časovej postupnosti prednesu
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (§ 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej
rady SR), posudzovanie predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov po legislatívnotechnickej stránke ako aj ich obsahovej súvislosti (§ 94 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku
Národnej rady 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 Národnej rady 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 aj 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 Národnej rade SR.
Vypracúvanie čistopisov zákonov po ich schválení (zapracovaním všetkých
schválených pozmeňujúcich návrhov) a ich uverejnenie na webovom sídle Národnej rady SR,
zabezpečovanie ich podpísania príslušnými ústavnými činiteľmi, ich vyhlásenia v Zbierke
zákonov SR a vykonanie ich autorskej korektúry v Zbierke zákonov SR.
Spracúvanie odborných podkladov pre potreby vedenia Národnej rady SR
a poskytovanie odborných konzultácií k aktuálnym ústavným, právnym a spoločenským
problémom, ako aj iným záležitostiam patriacim do pôsobnosti Národnej rady SR (napr.
možnosť vzdialeného rokovania Národnej rady SR, predbežné posúdenie Národného
protikorupčného programu SR a nová úprava viacerých interných predpisov
Kancelárie Národnej rady SR).
Vypracúvanie návrhov vyjadrení Národnej rady SR ako účastníka konania ku konaniam
vedeným na Ústavnom súde Slovenskej republiky o súlade zákonov s Ústavou Slovenskej
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republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
V roku 2020 OLAP vypracoval celkom 39 predmetných návrhov a vyjadrení na rokovanie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR a štátni zamestnanci OLAP-u sa aktívne
zúčastňovali na rokovaní výboru pri príprave stanovísk Národnej rady SR k nim.
Poskytovanie odbornej súčinnosti a spolupráca s inými organizačnými útvarmi
Kancelárie Národnej rady SR, napr. informácie o schválených zákonoch a o preberaných
právne záväzných aktoch Európskej únie.
Štátni zamestnanci OLAP-u v rámci svojej činnosti priebežne sledujú aj judikatúru
Ústavného súdu Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora
Európskej únie a v prípade potreby upozorňujú na požiadavky zmeny právnej úpravy.

5.3.2 Odbor Parlamentný inštitút
Odbor Parlamentný inštitút je analyticko-informačný útvar Kancelárie Národnej rady
SR. Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona o rokovacom poriadku
Národnej rady SR, v zmysle ktorého Parlamentný inštitút plní analytické, vzdelávacie,
dokumentačné a informačné úlohy súvisiace s činnosťou Národnej rady 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 Národnej rade SR a jej výboroch;
odpovede na požiadavky funkcionárov, výborov a poslancov Národnej rady
SR;
odpovede na požiadavky od ostatných organizačných útvarov Kancelárie
Národnej rady 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
poslanca, publikáciu Ako pracuje parlament a výkladový slovník najčastejšie používaných
pojmov Malý parlamentný slovník. Odbor zostavuje aj Výročnú správu Národnej rady SR
a Kancelárie Národnej rady SR za uplynulý rok.
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V roku 2020 tak Parlamentný inštitút zostavil a publikoval:





publikáciu Ako pracuje parlament pre VIII. volebné obdobie NR SR (194 strán;
ISBN 978-80-99963-00-0)
príručku Praktický sprievodca prácou poslanca pre VIII. volebné obdobie NR
SR (111 strán; ISBN 978-80-99963-01-7)
výkladový slovník pojmov Malý parlamentný slovník pre VIII. volebné obdobie
NR SR (252 strán; ISBN 978-80-99963-02-4)5
Výročnú správu NR SR a Kancelárie NR SR za rok 2019 (100 strán; ISBN 97880-99963-03-1).

V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút už tradične zastrešuje úvodné
inštruktážne semináre najmä pre novozvolených poslancov, účasť Kancelárie Národnej rady
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.
Na začiatku VIII. volebného obdobia NR SR sa, vzhľadom na mimoriadnu situáciu
spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19, tradične organizované úvodné inštruktážne
semináre pre novozvolených poslancov a poslankyne NR SR uskutočnili v máji 2020
inovatívnym spôsobom s využitím moderných technológií, prostredníctvom série online
inštruktážnych videí resp. komentovaných prezentácií zverejnených na vnútornej sieti
(intranete) Kancelárie NR SR. V nadväznosti na toto online školenie Parlamentný inštitút
následne organizačne zabezpečil, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení,
v mesiacoch júl – november 2020 tiež inštruktážne semináre pre poslanecké kluby, ktoré
o seminár prejavili záujem. Celkovo bolo realizovaných 5 doplkových seminárov pre viac
ako 60 účastníkov.
Pred rozšírením pandémie COVID-19 do Európy a na Slovensko, začiatkom roka 2020,
Odbor Parlamentný inštitút pokračoval v zastrešovaní organizácie viacerých študijných návštev
v Kancelárii NR SR za fyzickej prítomnosti účastníkov a zúčastňoval sa zahrančiných misií,
a to napríklad v rámci parlamentnej rozvojovej spolupráce, či zaškolenia stážistov, ktorí budú
pôsobiť v nemeckom Spolkovom sneme:
 v dňoch 15. – 18. januára 2020 sa riaditeľka Odboru Parlamentný inštitút aktívne
ako moderátorka jedného z diskuným panelov zúčatnila na zasadnutí riadiaceho
výboru projektu finacovaného EÚ INTER PARES Parlamenty v partnerstve –
Globálny projekt EÚ na posilnenie kapacít parlamentov v Aténach;
 v dňoch 5. – 07. február 2020 sa uskutočnila študijná návšteva pracovníkov
parlamentu Čiernej Hory v Kancelárii NR SR;

5

Tieto publikácie sú dostupné na webovom sídle NR SR na:
https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/pi/oa/publikacie.
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v dňoch 10. – 12. február 2020 sa realizovalo školenie štipendistov
Medzinárodného parlamentného štipendia Spolkového snemu Spolkovej
republiky Nemecko v Kancelárii NR SR;
dňa 26. február 2020 sa uskutočnila študijná návšteva Volebnej pozorovateľskej
misie Európskeho fóra študentov AEGEE v Kancelárii NR SR;
v dňoch 3. – 6. marca 2020 sa zástupkyňa Parlamentného inštitútu zúčastnila na
implementácii twinningového projektu financovaného EÚ pod názvom
Poslinenie postavenia a ďalšia podpora parlamentom Bosny a Hercegoviny pri
integračných úlohách v Sarajeve.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 sa však prevažná väčšina aktivít v roku 2020
uskutočnila online formou prostredníctvom videohovorov, videokonferencií alebo emailom,
a to bezo vzniku dodatočných finančných nákladov na strane Kancelárie NR SR, keďže na tento
účel bolo využité existujúce technické vybavenie. Takto sa pracovníci Odboru Parlamentný
inštitút zúčastnili napríklad na online zasadnutí správnej rady platformy IPEX, rozvoji
výskumných služieb v albánskom parlamente, budovaní kancelárií parlamentov Bosny
a Hercegoviny, či medzinárodných projektov pod záštitou EÚ alebo Národného
demokratického inštitútu.
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
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 Národnej rady 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).
V rámci analytickej a výskumej činnosti Odbor Parlamentný inštitút Kancelárie
Národnej rady SR v roku 2020:


zostavil pre nové volebné obdobie NR SR tri vyššie uvedené publikácie (Ako pracuje
parlament, Praktický sprievodca prácou poslanca a Malý parlamentný slovník) – v súčte
viac ako 550 strán;
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spracoval celkovo 40 iniciatívnych materiálov, z toho 24 komplexných analytických
materiálov v rámci edície Porovnávacie analýzy, 4 jednoprípadové analýzy v rámci
edície Informácie, 3 informačné grafiky, 6 materiálov v rámci edície Prehľady
a 3 Informačné bulletiny o činnosti odboru (v súčte viac ako 1000 strán);



všetky uvedené materiály sa venovali aktuálnym témam, napríklad vývoju pandémie
COVID-19 a prijatým hygienicko-epidemiologickým opatreniam vo vybraných štátoch,
dopadu koronakrízy na oblasť cestovného ruchu v SR, sociálnej a ekonomickej situácii
v SR, nedeľnému predaju v členských štátoch EÚ, spôsobu kreovania parlamentov
a vlád vo vybraných krajinách, sezónnemu zamestnávaniu v poľnohospodárstve, forme
menovania a odvolávania generálnych prokurátorov, či právnej úprave a praxi
nájomných bytov v ostatných štátoch, apod.6



vypracoval odpovede na viac ako 277 domácich a zahraničných požiadaviek, z tohto
204 žiadostí o informácie z viac ako 26 krajín v rámci spomínanej databázy ECPRD,
a 73 odpovedí na požiadavky poslancov NR SR, iných odborných útvarov Kancelárie
NR SR a ďalších 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 2020 na
pôde NR SR.

V akademickom roku 2020/2021 pokračoval aj stážový program Kancelárie NR SR pre
študentov vysokých škôl, a to už svojím XXIII. ročníkom. Z dôvodu pandemickej situácie bola
síce väčšina aktivít realizovaná dištančne, avšak aj napriek tomu tento program úspešne
ukončilo 36 stážistov, ktorí pôsobili na rôznych útvaroch Kancelárie NR SR. Odbor
Parlamentný inštitút pôsobil ako odborný garant a koordinátor tohto programu.
5.3.2.1 Oddelenie Parlamentná knižnica
Oddelenie Parlamentná knižnica Odboru Parlamentný inštitút má podľa zákona
č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov postavenie špeciálnej knižnice.
Knižničné, informačné, referenčné a rešeršné služby poskytuje poslancom Národnej rady SR,
zamestnancom Kancelárie Národnej rady SR, študentom vysokých škôl a vybranému okruhu
používateľov v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Parlamentnej knižnice.
Štatistické ukazovatele za rok 2020:





6

knižničný fond: 95 360 knižničných jednotiek,
knižný prírastok: 3 560 titulov,
počet periodík: 780 titulov,
počet výpožičiek kníh: 3560,
počet výpožičiek periodík: 2 010,

Materiály sú dostupné na webovom sídle NR SR na:
https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/pi/oa/materialy/pm/2020.
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referenčné a faktografické informácie: 4 710.

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.
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 a periodík do júla 2020.
Národná rada SR schválila 9. júla 2020 zákon č. 198/2020 Z. z., na základe ktorého
Parlamentná knižnica stratila právo dostávať povinný výtlačok kníh a periodík vydaných na
Slovensku. Knižnica musela úplne zmeniť svoju akvizičnú politiku a do knižničného fondu
zaraďovala len zakúpené profilové tituly, prípadne dary.
Okrem nákupu profilových kníh knižnica objednala zo svojho rozpočtu odborné
periodiká, noviny a online vstupy do vybraných periodík na rok 2021:



do svojho knižničného fondu (67 titulov)
pre sekretariáty predsedu, podpredsedov Národnej rady SR a pre riaditeľov odborov
Kancelárie Národnej rady SR (84 titulov periodík a online vstupov).

Parlamentná knižnica spracovala dovedna 8 tematických rešerší a 19 rešerší na požiadavku:




tematické rešerše: parlament – vývoj, postavenie, funkcie; prokuratúra; korupcia;
interrupcie; bankovníctvo; núdzový stav; Súdna rada – postavenie a právomoci
a COVID-19;
rešerše na požiadavku: predčasné voľby a skrátené volebné obdobie, referendum,
protipožiarna bezpečnosť, autorský zákon, trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby,
osobitosti dokazovania terorizmu, exekučná imunita štátu, ideologické hodnoty
v politike, politické strany na Slovensku, ideológia verzus pragmatizmus, nutná obrana
v trestnom práve, krajná núdza v trestnom práve, použitie strelnej zbrane na sebaobranu,
zahraničná a bezpečnostná politika v USA počas Obamu a Trumpa, ochrana súkromia
v kontexte trestnoprávnej úpravy, voľby do VÚC a voľby do samosprávnych krajov,
zákaz tzv. prílepkov, noviel zákonov, ktoré obsahovo nesúvisia s novelou zákona,
právna úprava cenných papierov a fondy EÚ na podporu sociálnej inklúzie.

Parlamentná knižnica vydávala a používateľom zasielala e-mailom: informačný
materiál Nové knihy, zoznam periodík dochádzajúcich do Parlamentnej knižnice a obsahy
právnických časopisov. K dôležitým bodom rokovania Národnej rady SR vydávala tematické
rešerše. Pre používateľov bol na vnútornej sieti Kancelárie Národnej rady SR aj na webovom
sídle Národnej rady SR prístupný automatizovaný knižničný systém – katalóg PROFLIB. Na
indexovanie knižničných dokumentov používala Parlamentná knižnica riadený automatizovaný
slovník EÚ – tezaurus EUROVOC. Knižnica indexovala aj všetky parlamentné tlače, ktoré boli
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zaradené na rokovanie schôdze Národnej rady SR. Vyhľadávanie tlačí cez deskriptory tezauru
EUROVOC je súčasťou systému sledovania legislatívneho procesu (SSLP).
Parlamentná knižnica naďalej spolupracovala pri výmene informácií s domácimi
a zahraničnými inštitúciami a partnermi, najmä v rámci Sekcie knižníc a výskumných centier
pre parlamenty IFLA (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. Spolupráca sa v dôsledku opatrení
spojených s pandémiou COVID-19 konala online. Knižnica pokračovala aj v 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 V4. Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica obsahuje
zdigitalizované parlamentné dokumenty od roku 1848 po súčasnosť.
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
Bratislavského hradu pokračovala aj v roku 2020, knižničné sklady pre cca 200 000 titulov boli
vybudované v podzemných priestoroch.

Všetky informácie o Parlamentnej knižnici boli zverejňované na web stránke
Parlamentnej knižnice, vrátane štatútu a knižničného poriadku, online katalógu PROFLIB,
prírastkov kníh, noviniek, aktivít, zoznamu nových periodík, rešerší a knižničných projektov.
5.3.2.2 Oddelenie Parlamentný archív
Oddelenie Parlamentný archív Odboru Parlamentný inštitút zhromažďuje a ukladá
prevzaté materiály zo všetkých útvarov Národnej rady SR a Kancelárie Národnej rady SR, ktoré
sa po ich spracovaní poskytujú na požiadanie poslancom, asistentom poslancov, zamestnancom
a verejnosti pri dodržaní zásad uvedených v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch
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a registratúrach v znení neskorších predpisov. Parlamentný archív poskytoval aj všetky
archívno-registratúrne služby v súlade s Registratúrnym poriadkom Kancelárie Národnej rady
SR a Bádateľským poriadkom Kancelárie Národnej rady SR. Pre poslancov, ich asistentov
a zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR vyhľadával požadované archívne materiály,
predovšetkým parlamentné tlače s dôvodovými správami, pozmeňujúce návrhy, rôzne časti
rozpravy v stenografických záznamoch zo schôdzí Národnej rady SR, hlasovania na schôdzach
Národnej rady SR, v menšej miere sa vyhľadávala spisová dokumentácia z produkcie útvarov
a projektová technická dokumentácia stavieb. Ďalšie požiadavky na Parlamentný archív boli zo
strany odbornej či laickej verejnosti, prostredníctvom Odboru komunikácie s médiami
a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR. Dokopy išlo o 49 daných požiadaviek za rok 2020.
Požadované dokumenty sa z dôvodu pandemickej situácie poskytovali oproti iným rokom
predovšetkým v elektronickej podobe (z digitálneho archívu), menej vo forme xerokópii.
Rok 2020 bol rokom volebným, kedy Parlamentný archív preberal z dôvodu ukončenia
VII. volebného obdobia NR SR do registratúrneho strediska z celej Kancelárie Národnej rady
SR a orgánov Národnej rady SR všetky archívne písomnosti. Konkrétne boli na trvalú úschovu
prebrané archívne materiály v počte 426 balíkov z výborov Národnej rady SR, odborov
a oddelení Kancelárie Národnej rady SR. K prevzatým a spracovaným materiálom sa
vyhotovovali odovzdávacie zoznamy. Ďalej registratúrne stredisko zabezpečovalo vybavovanie
žiadaniek na výpožičku materiálov z registratúrneho strediska spolu so žiadosťami vybavenými
telefonicky. Prepisovaním programov a uznesení zo schôdzí Národnej rady SR za VII. volebné
obdobie sa vytvárali inventárne zoznamy zo schôdzí Národnej rady SR a začalo sa aj s tvorbou
inventárneho zoznamu pre VIII. volebné obdobie. Poskytovali sa aj metodické usmerňovanie
referentov z jednotlivých organizačných útvarov Kancelárie Národnej rady SR zodpovedných
za spracovanie a odovzdávanie materiálov – usmernenie k odovzdávaniu materiálov za
VII. volebné obdobie NR SR. Priebežne sa preberali a spracovávali odovzdané materiály
z jednotlivých organizačných útvarov Kancelárie Národnej rady SR na základe
vnútroorganizačného predpisu Registratúrny poriadok (korešpondencia + písomnosti
jednotlivých organizačných útvarov za rok 2018). Spracovávali sa v registratúrnom stredisku
aj Zbierky zákonov. Odovzdávanie ďalších archívnych písomností do registratúrneho strediska
priebežne pokračuje.
Okrem týchto písomností spracoval Parlamentný archív odovzdanú projektovú
dokumentáciu stavieb, ktoré spravuje Kancelária Národnej rady SR a dopĺňali sa zoznamy
projektovej dokumentácie v projektovom archíve. Skartovali sa písomnosti určené na
archivovanie, ktorým uplynuli lehoty uloženia v registratúrnom stredisku a priebežne sa k nim
vyhotovovali a dopĺňali inventárne zoznamy.
Parlamentný archív po parlamentných voľbách zaškolil nových zamestnancov
Kancelárie Národnej rady SR na prácu s e-registratúrou Kancelárie Národnej rady SR. Išlo
najmä o pracovníkov sekretariátu predsedu a podpredsedov Národnej rady SR. Zároveň sa
pripravovali podklady pre nový registratúrny poriadok a plán Kancelárie Národnej rady SR
a podklady pre výber nového dodávateľa elektronickej registratúry pre Kanceláriu Národnej
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rady SR. Vedúci Parlamentného archívu sa zúčastnil 2. decembra 2020 online medzinárodnej
konferencie po názvom Archívy, knižnice, múzea v digitálnom svete 2020.
Výstavy Parlamentného archívu
V roku 2020 sme si pripomenuli 30. výročie konania slobodných volieb na území
Slovenska. Parlamentný archív si toto významné výročie pripomenul výstavou archívnych
dokumentov, viažucich sa k tejto udalosti.
Výstava: „ŠANCA PRE SLOVENSKO“
Oddelenie Parlamentný
archív v novembri 2020
pripravilo a sprístupnilo
v priestoroch Hurbanovej
sály v hlavnej budove NR
SR výstavu archívnych
dokumentov „Šanca pre
Slovensko“ s podtitulom
30 rokov slobodných
volieb
na
území
Slovenska (1990 – 2020).
Výstava voľne nadviazala
na
predchádzajúcu
výstavu pod názvom Kľúčmi k slobode, ktorá bola venovaná spomienke na Nežnú revolúciu.
Slobodné voľby ako jeden z najväčších a najhmatateľnejších výdobytkov novembra 1989
neopomína práve parlament, ktorý je vrcholným reprezentantom prejavenej vôle národa.
Výstava sa venuje rôznym typom volieb v priereze troch desaťročí, pričom najobšírnejšie
mapuje najvýznamnejšie z nich – parlamentné. Prvé slobodné voľby do Slovenskej národnej
rady sa uskutočnili v júni 1990. Nimi sa otvorila cesta k novému, pluralitnému politickému
životu, kde zohrávajú významnú rolu aj iné druhy volieb. Výstava sa sprístupnila v čase, keď
sme si pripomenuli 30. výročie konania prvých komunálnych volieb v dňoch
23. a 24. novembra 1990. Po prvý raz sa volili starostovia a primátori obcí a miest, ako aj
poslanci miestnych zastupiteľstiev. Voľby sa uskutočnili po zásadnom rozhodnutí
o vytvorení duálneho systému verejnej správy na Slovensku, keď popri štátnej správe vznikli
aj samosprávne orgány, najprv na miestnej, a od roku 2001 aj na regionálnej úrovni. Krátko sú
zdokumentované i priame voľby prezidenta a voľby slovenských zástupcov do Európskeho
parlamentu. Jadrom výstavy sú dokumenty a artefakty z Parlamentného archívu, doplnené
o dobovú tlač poskytnutú Parlamentnou knižnicou, fotografiami a ďalšími dokumentmi
z vlastných fondov, najmä Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej
rady SR, ako aj z fondov Slovenského národného archívu, archívu Poslaneckej snemovne
Parlamentu ČR, či TASR. Garantom výstavy je Parlamentný inštitút. Treba konštatovať, že ide
o nadčasovú tému, mapujúcu tri desaťročia realizácie volebného práva občanov
v demokratickej Slovenskej republike, ktorá bude zdobiť vstupné priestory Národnej rady SR

110

aj v ďalších mesiacoch roka 2021. Veríme, že svojou informačnou hodnotou a výpovednosťou
čoskoro osloví aj návštevníkov Národnej rady SR, školy a širšiu verejnosť.
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6 Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky

Kancelária Národnej rady SR v roku 2020 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich
zo zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR. Plnila aj úlohy vyplývajúcich z členstva
Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách. Činnosť Národnej rady SR
bola ovplyvnená pandémiou COVID-19. 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 Národnej rady SR. Ďalej Kancelária Národnej rady SR zabezpečovala
všetky činnosti potrebné pre plynulý chod Národnej rady SR a plnila úlohy súvisiace so
zasadnutiami zákonodarného zboru, s prevádzkou, správou a ochranou budov a účelových
zariadení. Zároveň jej vznikli nové úlohy vyplývajúce z pandémie COVID-19 zamerané na
ochranu zdravia a zabránenie šíreniu vírusu. V roku 2020 sa na zabezpečenie programu
a podprogramu vynaložili finančné prostriedky v objeme 40 616 tis. EUR.

6.1 Rozpočtové príjmy
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2020 boli rozpočtové
príjmy pre rozpočtovú kapitolu Kancelárie Národnej rady SR určené vo výške 1 280 tis. EUR.
Tento záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu bol dňa 14.7.2020 zákonom č. 217/2020 Z. z.
znížený na 732 413 EUR. K 31. decembru 2020 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške
890 tis. EUR, t. j. 121,5 % schváleného rozpočtu.
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6.2 Rozpočtové výdavky
Rozpočet výdavkov na rok 2020 rozpočtovej kapitoly Kancelárie Národnej rady SR bol
schválený vo výške 38 122 tis. EUR, z toho program „Zákonodarná a kontrolná činnosť
parlamentu“ 36 508 tis. EUR a medzirezortný podprogram „Informačné technológie
financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR“ vo výške 1 614 tis. EUR.
Sedemnástimi rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR bol rozpočet výdavkov
upravený na 40 916 tis. EUR, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 40 616 tis. EUR, t. j.
99,3 % upraveného rozpočtu.
Rozpočtové výdavky na rok 2020
(v tis. EUR)
Rozpočet
Ukazovateľ

Bežné výdavky
01
Všeobecné verejné
služby
01.1.1 Výkonné a
zákonodarné orgány
Kapitálové výdavky
01
Všeobecné verejné
služby
01.1.1 Výkonné
a zákonodarné
orgány
Výdavky spolu

schválený upravený

Čerpanie
k
31.12.2020

Plnenie
upraveného
rozpočtu
v%

Index
2020/2019

36 284
36 284

34 659
34 659

34 379
34 379

99,2
99,2

101,0
101,0

36 284

34 659

34 379

99,2

101,0

1 838
1 838

6 257
6 257

6 237
6 237

99,7
99,7

44,6
44,6

1 838

6 257

6 237

99,7

44,6

38 122

40 916

40 616

99,3

84,5

Bežné výdavky na rok 2020 boli schválené vo výške 36 284 tis. EUR a upravené na
34 659 tis. EUR. Čerpanie výdavkov v roku 2020 dosiahlo výšku 34 379 tis. EUR, t. j. 99,2 %
upraveného rozpočtu. Na celkovom čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom roku sa podieľala
kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 52,6 %,
kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 15,7 %. Kategória 630 – Tovary a služby
predstavovala podiel na čerpaní výdavkov 28,6 %. Výdavky boli použité na úhradu cestovného,
energií, materiálu, dopravného, na údržbu, nájomné a služby. V kategórii 640 – Bežné transfery
boli použité výdavky na príspevky za členstvo Národnej rady SR v medzinárodných
organizáciách, na odstupné, odchodné a nemocenské dávky zamestnancom 3,1 %.
Kapitálové výdavky na rok 2020 boli schválené vo výške 1 838 tis. EUR a upravené na
6 257 tis. EUR. V roku 2020 dosiahli výšku 6 237 tis. EUR, t. j. 99,7 % upraveného rozpočtu
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a použité boli predovšetkým na rekonštrukciu hradného paláca a objektov v areáli
Bratislavského hradu a rekonštrukciu a modernizáciu budov v správe Kancelárie Národnej rady
SR, čo predstavuje z celkových vykazovaných výdavkov 90,2 % a s tým súvisiaca projektová
dokumentácia 0,2 % výdavkov. Ďalej sa na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov podieľal
nákup prevádzkových a špeciálnych strojov 1 %, nákup dopravných prostriedkov 0,8 %, nákup
interiérového vybavenia 0,3 %, modernizácia softvérov a komunikačnej infraštruktúry 3,7 %,
nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky 2,8 % a nákup softvérov 1 %. Kapitálové
výdavky boli použité predovšetkým na realizáciu rekonštrukčných prác objektov v areáli
národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského hradu.

6.3 Zamestnanosť
Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania za rozpočtovú kapitolu Kancelária Národnej rady SR k 31. decembru 2020 bolo
nasledovné:
Poslanci Národnej rady SR
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. EUR
z toho:
- mzdy, platy
- OOV
Priemerný evidenčný počet poslancov (osoby)
Priemerná mesačná mzda poslanca v EUR
Zamestnanci Kancelárie Národnej rady SR
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. EUR
z toho:
- mzdy, platy
- OOV
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)
Priemerná mesačná mzda v EUR

9 635
5 916
3 719
150
3 287

8 452
8 428
24
391
1 796

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania vo výške 18 410 tis. EUR, upravený na 18 087 tis. EUR bol v roku 2020 čerpaný
vo výške 18 087 tis. EUR, t. j. 100 % upraveného rozpočtu.
Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy vo výške 14 739 tis. EUR, upraveného na
14 344 tis. EUR sa čerpalo 14 344 tis. EUR, z toho poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo
5 916 tis. EUR a zamestnancom Kancelárie Národnej rady SR sa vyplatilo 8 428 tis. EUR na
mzdy a platy. Z rozpočtu ostatných osobných vyrovnaní vo výške 3 671 tis. EUR, upraveného
na 3 743 tis. EUR sa čerpalo 3 743 tis. EUR, z toho poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo
3 719 tis. EUR a zamestnancom Kancelárie Národnej rady SR sa vyplatilo 24 tis. EUR na
paušálne náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie. Pri plnení úloh súvisiacich
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s činnosťou Kancelárie Národnej rady SR boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne,
efektívne a účelne. Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2020 boli Kanceláriou Národnej rady
SR dodržané a splnené.
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