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Slovo na úvod

Rok veľkých zmien

R

ok 2004 bol pre Národnú radu
rokom intenzívnej práce a veľkých

zmien. Slovenskej republike sa podarilo
naplniť dva veľké ciele – stali sme sa
členmi Severoatlantickej aliancie
a Európskej únie. Pre parlament to
rovnako ako pre celú politickú scénu
znamenalo množstvo zmien a nových
povinností. Teší ma, že sme boli na
svoje nové úlohy pripravení zodpovedne. Pomohlo nám k tomu najmä to,
že sme s veľkým predstihom pripravovali novelu ústavy. Vďaka tomu si
slovenský parlament zachoval schopnosť kontroly exekutívy a jej
predstaviteľov pri ich konaní na úrovni Únie. Rovnako ma teší, že poslanci
sú aktívni pri diskusii o tvorbe pozícií Slovenskej republiky k rôznym
vážnym témam a problémom a že parlament je aktívnym a fundovaným
partnerom prezidenta a vlády aj v oblasti zahraničnej politiky.
Správa však nehovorí len o aktivitách parlamentu v zahraničných vzťahoch.
Nájdete v nej dostatok informácií o celoročnej činnosti Národnej rady.
Sú medzi nimi informácie známe, ale aj tie, ktorým sa z rôznych dôvodov
doteraz mediálnej pozornosti nedostalo. Verím, že táto publikácia sa
stane kvalitným podkladom pre prácu odborníkov, právnikov, štátnych
Výročná správa Národnej rady Slovenskej republuky za rok 2004
© Vydala: Národná rada Slovenskej republiky, 2005

úradníkov, pedagógov, novinárov aj študentov rôznych odborov.
To je jej hlavný cieľ a verím, že sa nám ho podarilo naplniť.

Press © ????
Photos © 2005 Karol Kállay
Typography © 2005 Martin Revický

Ďakujem všetkým tým, ktorí po celý rok 2004 odvádzali v parlamente
a pre parlament kvalitnú prácu. Je jej veľmi veľa.

Kontakt:
odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Nech sa páči, čítajte.

Námestie A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava
Tel> +421 2 5934 1468
Tel> +421 2 5441 2049

JUDr. Pavol Hrušovský,

Fax> +421 2 5441 6307

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

Web> www.nrsr.sk
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1.1.
Prehľad o zložení výborov Národnej rady k 31. 12. 2004

Zloženie Národnej rady
Slovenskej republiky
podľa výborov
Národnej rady
Slovenskej republiky
a klubov poslancov
Národnej rady
Slovenskej republiky
v roku 2004

Výbor

Predseda

Spolu

Koalícia

Opozícia

Nezávislí

Mandátový a imunitný výbor NR SR

Ľubomír Lintner (ANO)

15

8

7

0

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Igor Federič (Smer)

16

9

7

0

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Tibor Mikuš (HZDS)

11

6

5

0

Ústavnoprávny výbor NR SR

Ján Drgonec (ANO)

11

5

4

2

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Pál Farkas (SMK – MKP)

13

6

5

2

Výbor NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie

Ján Rusnák (SDKÚ)

14

6

5

3

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo

Miroslav Maxon (HZDS)

11

6

5

0

Výbor NR SR pre verejnú správu

Milan Hort (SDKÚ)

14

6

6

2

Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie

Július Brocka (KDH)

15

6

5

4

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Ján Bielik (KDH)

11

6

4

1

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Robert Kaliňák (Smer)

14

7

5

2

Zahraničný výbor NR SR

Pavol Paška (Smer)

13

6

6

1
1

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

Poslanecké kluby Národnej rady SR

N

a ustanovujúcej schôdzi NR SR 15. októbra 2002 Národná rada schválila utvorenie 7 poslaneckých klubov NR SR, ale v nasledujúcich

kultúru a médiá

Ferdinand Devínsky (SDKÚ)

14

8

5

Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody

Mikuláš Juščík (KSS)

13

5

8

0

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

László Nagy (SMK – MKP)

13

6

4

3

Viliam Soboňa (HZDS)

13

7

5

1

Milan Cagala (HZDS)

13

7

5

1

Robert Kaliňák (Smer)

11

6

5

0

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu
činnosti Slovenskej informačnej služby

rokoch došlo k viacerým zmenám, ktoré boli spojené so zmenami v posla-

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu

neckom zbore, ako i vystúpením niektorých poslancov z poslaneckých klu-

činnosti Vojenského spravodajstva

bov a vstupom poslancov do iných poslaneckých klubov.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu
činnosti Národného bezpečnostného úradu

Ešte v roku 2003 na 8. schôdzi NR SR vznikol Klub nezávislých poslancov

07

NR SR, ale v priebehu 1. polroka 2004 z neho vystúpili 4 členovia a 25. júna
2004 klub zanikol, pretože nespĺňal podmienku počtu členov na utvorenie

Prehľad o komisiách výborov NR SR

poslaneckého klubu (t. j. 8 členov).

Výbory NR SR
Výbor NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie

Komisie
1. Komisia pre rozvoj cestovného ruchu
2. Komisia pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií
3. Komisia pre energetiku

Prehľad o počte členov poslaneckých klubov k 31. 12. 2004

4. Komisia pre podnikanie

Klub

Predseda

Počet

Klub poslancov NR SR za HZDS

Viliam Veteška

26

5. Komisia pre stavebný a regionálny rozvoj

Klub poslancov NR SR za SDKÚ

Milan Hort

22

6. Komisia pre informatizáciu spoločnosti

Klub poslancov NR SR za Smer

Robert Fico

25

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

Gyula Bárdos

20

Klub poslancov NR SR za KDH

Pavol Minárik

15

2. Komisia pre poľnohospodárstvo

Klub poslancov NR SR za ANO

Ľubomír Lintner

12

3. Komisia pre potraviny

Klub poslancov NR SR za KSS

Vladimír Ďaďo

Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu

-

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo

1. Komisia pre európske záležitosti

4. Komisia pre lesné hospodárstvo

9

5. Komisia pre rozvoj vidieka

21
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie

1. Komisia pre bytovú politiku
2. Komisia pre občanov so zdravotným postihnutím
3. Komisia pre problematiku rodinného násilia

Výbory Národnej rady SR

N

árodná rada na začiatku volebného obdobia zriadila 17 výborov.

a ochrany práv detí a mládeže
Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody

1. Komisia na konzultovanie problémov životného prostredia

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

1. Komisia pre rovnosť príležitostí a postavenie žien v spoločnosti

Na 25. schôdzi 29. apríla 2004 zrušila Výbor NR SR pre európsku

integráciu a zároveň zriadila Výbor NR SR pre európske záležitosti.
Na 26. schôdzi 12. mája 2004 zriadila Osobitný kontrolný výbor NR SR

06

2. Komisia pre väzenstvo

na kontrolu Národného bezpečnostného úradu.
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1.3.

V

Schôdze
Národnej rady
Slovenskej republiky
v roku 2004

roku 2004 bolo do Národnej rady SR predložených 257 návrhov zákonov, z toho 6 návrhov ústavných zákonov. V hodnotenom období sa

Legislatívna
činnosť
Národnej rady
Slovenskej republiky
v roku 2004

legislatívna činnosť naďalej prioritne zameriavala na zosúlaďovanie nášho
právneho poriadku s právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä
implementáciou smerníc Európskeho parlamentu a Rady Európy. Národná
rada Slovenskej republiky v priebehu roka 2004 schválila dôležité reformné zákony, z ktorých najvýznamnejšie boli zákony z oblasti dôchodkovej
reformy, reformy riadenia verejných f inancií a f iškálnej decentralizácie,
reformy verejnej správy, reformy súdnictva a najmä reformy zdravotníctva. Zároveň sa legislatívne dotvárala už prebiehajúca sociálna reforma a
boli schválené aj energetické zákony, ktorými sa vytvoril nový model trhu
s energiou, akceptujúci nevyhnutné
štandardy trans-

V

roku 2004 riadil a organizoval činnosť Národnej rady Slovenskej
republiky predseda NR SR Pavol Hrušovský a podpredsedovia NR SR

Béla Bugár a Viliam Veteška. Zuzana Martináková sa 20. januára 2004

Prehľad o počte predložených a schválených návrhov zákonov

parentnosti a

Návrhy zákonov

princípy hospodár-

Vládne

skej súťaže.

Poslanecké
Spolu

vzdala funkcie podpredsedníčky NR SR.

Predložené

Schválené

Podiel predložených
a schválených návrhov zákonov

161

155

96 %

96

26

27 %

257

181

70 %

Porovnanie legislatívnej činnosti v roku 2003 a 2004

V roku 2004 sa uskutočnilo 14 schôdzí NR SR (21. až 34. schôdza), z toho

Rok

2 schôdze boli zvolané na základe žiadosti skupiny poslancov. V marci

Percentuálny
rozdiel

Návrhy zákonov

2003

2004

2004 skupina 31 poslancov (HZDS, KSS) navrhla vysloviť nedôveru pod-

Počet predložených návrhov zákonov

236

257

8,9 %

predsedovi vlády a ministrovi f inancií Slovenskej republiky Ivanovi Miklo-

Počet schválených návrhov zákonov

175

181

3,4 %

šovi a v decembri 2004 skupina 33 poslancov (HZDS, Smer, KSS) navrhla

Počet zákonov schválených

vysloviť nedôveru ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej

v skrátenom legislatívnom konaní

23

11

- 52,2 %

republiky Ľudovítovi Kaníkovi.

Počet zákonov vrátených prezidentom

25

20*

- 20,0 %

* Z toho 15 zákonov vrátil prezident SR Ivan Gašparovič.

V roku 2004 sa uskutočnili aj dve slávnostné zasadania. Prvé sa konalo
30. apríla 2004 pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej
únie (EÚ), na druhom, ktoré sa konalo 15. júna 2004, pán Ivan Gašparovič
zložil pred Národnou radou sľub prezidenta SR.
Národná rada na svojich schôdzach plnila svoju volebnú a kreačnú funkciu
tým, že na základe Ústavy SR č. 460/1992 Zb. a zákona č. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku NR SR
• zvolila Gyulu Veszeleiho za predsedu Úradu na ochranu osobných údajov,
• zvolila JUDr. Dušana Kováčika do funkcie špeciálneho prokurátora
Úradu špeciálnej prokuratúry SR,
• schválila Ivana Šramka za guvernéra Národnej banky Slovenska,
• zvolila Jána Jasovského za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR
a Zoru Dobríkovú za jeho podpredsedníčku,
• vykonala voľby kandidátov na vymenovanie sudcov Ústavného súdu SR,
• zvolila členov Rady Slovenskej televízie a Rozhlasovej rady.
Národná rada zasadala spolu 72 rokovacích dní, čo je o 6 rokovacích dní
viac ako v roku 2003.

Zákony týkajúce sa reformy zdravotníctva

R

eforma zdravotníctva, ktorej cieľom je prístupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov, sa začala realizovať šiestimi zákon-

mi, ktorých prijatím sa zmenilo zdravotníctvo od základov – napr. zdravotné poisťovne sa transformujú na akciové spoločnosti, lekáreň môže vlastniť aj právnická osoba, prácu a f inancovanie zdravotníckych zariadení
a lekárov kontroluje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Základným zákonom bol zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorého cieľom
bolo predovšetkým jednoznačne def inovať zdravotnú starostlivosť a formy
jej poskytovania, ako aj práva a povinnosti pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti. Prijatý zákon novým spôsobom def inoval zdravotnú starostlivosť a bola doň implementovaná Európska charta práv pacientov. Na
vytvorenie stabilných podmienok na činnosť v zdravotníctve a zastavenie
rastu dlhu bol schválený zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby
z poskytovania zdravotnej starostlivosti.
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1.3.

Z

ákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pra-

Zákony týkajúce sa reformy súdnictva

covníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve upravil posta-

R

venie poskytovateľa v novej štrukturálnej a obsahovej podobe, priniesol
rozhodujúce zmeny pre systém poskytovania zdravotnej starostlivosti,

eforma súdnictva intenzívne pokračovala
vytváraním legislatívnych podmienok na efektívny výkon súdnictva

ktorými sa má zvýšiť samostatnosť a autonómia rozhodovania konkrétnych

v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, pričom kľúčové zmeny s cieľom

poskytovateľov a ich vlastná zodpovednosť za následky prijatých rozhod-

zvýšenia efektívnosti súdneho rozhodovania boli vykonané predovšetkým

nutí. Rámec zdravotníckej reformy dotvoril zákon o zdravotnom poistení

v súdno-organizačnej oblasti.

a zdravotných poisťovniach a zákon o záchrannej zdravotnej službe.
Z ákonom o sídlach a obvodoch súdov sa vykonal vládou schválený program
Optimalizácia súdnej sústavy. Jeho cieľom bolo vytvoriť trojstupňovú

Zákony týkajúce sa reformy riadenia verejných financií

sústavu súdov tak, aby okresné súdy rozhodovali ako súdy prvého stupňa,
krajské súdy ako odvolacie súdy a Najvyšší súd Slovenskej republiky len

J

edným zo zákonov prebiehajúcej reformy riadenia verejných f inancií bol nový zákon o rozpočto-

o mimoriadnych opravných prostriedkoch a aby sa zameral na zjednocova-

vých pravidlách verejnej správy, ktorého prijatím sa realizuje jeden z hlavných pilierov reformy.

nie súdneho rozhodovania. V záujme zvládnutia úlohy boli touto zákonnou

Jedným z najdôležitejších atribútov schváleného návrhu zákona je úprava nakladania s verejnými

úpravou zlučované menšie súdy a vytvorili sa okresné súdy s väčším

prostriedkami v súlade s platnými medzinárodnými štandardmi a vytvorenie všeobecnej a ucelenej

počtom sudcov, čo umožní špecializáciu na jednotlivé druhy súdnych

úpravy nakladania s verejnými prostriedkami. Boli zavedené rovnaké a jasné pravidlá hospodárenia

agend. Hlavným zámerom bolo vybudovať efektívne fungujúce súdy, na

a viacročné rozpočtovanie v celej verejnej správe. Viacročný rozpočet sa zostavuje najmenej na tri

ktorých sa občan domôže rozsudku v reálnom čase a ktoré budú zárukou

roky, pričom prvý rok je záväzný a ďalšie dva sú východiskom na zostavenie nasledujúceho viacroč-

realizácie ústavného práva na súdnu ochranu ústavou zaručených práv

ného rozpočtu.

a slobôd.
Ďalším nevyhnutným krokom prebiehajúcej reformy súdnictva, sledujúc

Zákony týkajúce sa fiškálnej decentralizácie

vytýčené ciele, boli legislatívne úpravy organizácie súdov a ich správy,
ktoré nanovo upravili organizáciu výkonu súdnictva a jeho kontrolu,

S

ystém f iškálnej decentralizácie tvoria tri zákony, ktoré sú významnou

organizáciu ekonomickej a administratívnej správy súdnictva a oddelili

záverečnou súčasťou celkovej reformy verejnej správy. Fiškálna

výkon súdenia od výkonu správy súdov.

decentralizácia významným spôsobom posilnila právomoci, zodpovednosť,
kompetencie, ale aj vlastné zdroje územných samospráv. Miestnym a re-

Cieľom celého radu ďalších legislatívnych úprav bolo zefektívniť zdĺhavé

gionálnym samosprávam dala oveľa väčšiu istotu a väčšiu mieru právomoci,

a často nepružné súdne konanie zavedením nových alebo zmenou doteraj-

ale aj väčšiu zodpovednosť spočívajúcu v určovaní miestnej a regionálnej

ších inštitútov procesného práva na úseku občianskeho, ale aj obchodné-

politiky a zodpovedania sa za svoje rozhodnutia svojim voličom. Význam-

ho práva a trestného práva pri rešpektovaní ústavnej zásady nezávislosti

nou zmenou v prijatých zákonoch bolo rozširovanie okruhu originálnych

a nestrannosti súdov.

kompetencií, o ktorých budú môcť rozhodovať samosprávy samy a kde
budú môcť robiť svoju vlastnú autonómnu politiku.

Medzinárodné zmluvy a dohovory
Zákony týkajúce sa dôchodkovej reformy

V

V

roku 2004 NR SR vyslovila súhlas s prijatím 43 medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov.
K najdôležitejším návrhom patrili návrh Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou

roku 2004 boli schválené legislatívne normy tvoriace ďalšie dva piliere dôchodkovej reformy.

o katolíckej výchove a vzdelávaní, návrh Dohody o účasti v Európskom hospodárskom priestore,

Išlo o zákon o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier), ktorý nadväzoval na už schválený

návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o krajine a návrh na pristúpenie

zákon o sociálnom poistení, tvoriaci I. pilier. Občanom v rámci systému starobného dôchodkového

Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb a Protokolu zmien

sporenia bol umožnený individuálny výber jednej z viacerých dôchodkových správcovských spoloč-

a doplnkov.

ností, ktoré budú zhodnocovať uložené prostriedky poistencov. Ďalej bol schválený III. pilier dôchodkovej reformy ako zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. Tento zákon upresnil doplnkové
dôchodkové sporenie, jeho organizáciu, f inancovanie a vykonávanie, ako aj dohľad nad vykonávaním tohto sporenia.
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1.4.
Interpelácie poslancov

Kontrolná činnosť
Národnej rady
Slovenskej republiky
v roku 2004

Z

vecného hľadiska boli interpelácie v roku 2004 zamerané na rôzne
oblasti vývoja spoločnosti, najmä na problematiku vytvárania ekono-

mického prostredia, privatizáciu energetiky, koncepciu spotrebiteľskej
politiky, na otázky verejného obstarávania, f inancovanie školstva, spoplatnenie vysokoškolského štúdia, koncepciu štátnej kultúrnej politiky
a prerozdeľovanie f inančných prostriedkov na projekty kultúrnych aktivít,
odškodňovanie občanov, profesionalizáciu ozbrojených síl, činnosť Policajného zboru atď. Poslanci opozície spolu položili 92 % interpelácií,
poslanci koalície 3 % a nezávislí 5 % interpelácií.

Prehľad o počte podaných interpelácií v roku 2004 podľa klubov poslancov NR SR
Rozsutec

Správy a informácie

V

rámci svojej kontrolnej činnosti Národná rada v roku 2004 prerokovala 69 správ a informácií týkajúcich sa napríklad plnenia zahraničnej

politiky SR za rok 2003 a zamerania zahraničnej politiky SR na rok 2004,
strednodobej koncepcie politiky poľnohospodárstva na roky 2004 až 2006,

Kluby poslancov NR SR

Počet interpelácií

Klub poslancov NR SR za KSS

36

Klub poslancov NR SR za HZDS

33

Klub poslancov NR SR za Smer

31

Poslanci nezaradení do klubov NR SR

6

Klub nezávislých poslancov NR SR*

4

Klub poslancov NR SR za SDKÚ

2

Klub poslancov NR SR za ANO

1

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

0

12

0

13

Klub poslancov NR SR za KDH
Spolu

113

bezpečnostnej situácie v SR, pripravovaných projektov na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí, realizácie úloh Národného programu boja proti
drogám za roky 1999 až 2003 s aktualizáciou na rok 2004, menového vývoja
v SR, činnosti prokuratúry SR, verejného ochrancu práv a Najvyššieho
kontrolného úradu SR a ďalších oblastí.

Prehľad o počte interpelácií adresovaných predsedovi a členom vlády SR
Predseda a členovia vlády SR

Počet interpelácií

Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR

16

Martin Fronc, minister školstva SR

13

Vladimír Palko, minister vnútra SR

11

Národná rada v 36 prípadoch požiadala uznesením vládu o predloženie

Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

11

rôznych správ, analýz a informácií, napríklad analýzu dopadu nelegálneho

Pavol Rusko, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR

11

trhu s tabakom a tabakovými výrobkami a informáciu o prijatých opatre-

Rudolf Chmel, minister kultúry SR

niach na zamedzenie nelegálneho trhu s tabakom a tabakovými výrobkami,

Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR

7

Juraj Liška, minister obrany SR

7

Rudolf Zajac, minister zdravotníctva SR

6

Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva SR

6

informáciu o zabezpečení preskúmania všetkých majetkových prevodov
nebankových f inančných subjektov na politikov, politické strany a hnutia,

8

správu o pripravenosti rezortu zdravotníctva na plnenie koncepcie zdra-

Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR

5

votnej starostlivosti, správu o dopadoch prijatých a pripravovaných opat-

Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR

5

rení a zákonov na študentov vysokých škôl, správu o vyhodnotení priorít

László Miklós, minister životného prostredia SR

3

vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám na roky 2002 a 2003, správu

Ľudovít Kaník, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

2

o súčasnom stave sociálno-ekonomickej úrovne v jednotlivých regiónoch
Slovenska, správu o plnení Národného programu ochrany starších ľudí
a Národného programu podpory zdravia, správu o plnení úloh a súčasnom

Pál Csáky, podpredseda vlády SR

1

László Gyurovszky, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

1

Spolu

113
* Od 25. 2. 2003 do 25. 6. 2004.

stave športu v SR a komplexnú správu o f inančnom hospodárení v Slovenských aerolíniách. Vláda SR na základe týchto uznesení predložila do
Národnej rady SR požadované materiály, ktoré Národná rada po ich prerokovaní zobrala na vedomie.

VÝROČNÁ SPRÁVA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2004

1.4.

1.5.
Hodina otázok

V

V

roku 2004 bola hodina otázok zaradená do programu schôdze 15-krát,

stva v EÚ zriadila Výbor NR SR pre európske záležitosti. Ďalej zriadila Oso-

poslanci položili spolu 505 otázok, z toho predsedovi vlády SR 130

bitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnost-

priebehu roka došlo k viacerým zmenám v štruktúre orgánov Národnej
rady SR. Na plnenie úloh vyplývajúcich pre Národnú radu SR z člen-

otázok, členom vlády SR a generálnemu prokurátorovi SR 375 otázok.

ného úradu a tiež aj odvolaciu komisiu, ktorých pôsobnosť je vymedzená v

Obsah položených otázok bol zameraný na aktuálny vývoj v spoločnosti,

zákone č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností. V dôsledku

a to na realizáciu reformy v sociálnej a zdravotníckej oblasti, na oblasť

schválenia a nadobudnutia účinnosti ústavného zákona č. 257/2004 Z. z.

školstva, na vývoj ekonomiky, ďalej na nezamestnanosť, regionálny roz-

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

voj, čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, bezpečnosť, kriminalitu a iné

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií začal vykonávať svoju pôsobnosť v

otázky týkajúce sa spoločnosti a života občanov. Poslanci opozície položili

súlade s týmto ústavným zákonom.

Činnosť výborov
Národnej rady
Slovenskej republiky

74 % otázok, poslanci koalície 23 % a nezávislí poslanci 3 %.

Legislatívna činnosť
Prehľad o počte položených otázok podľa klubov poslancov NR SR
Kluby poslancov NR SR

Počet položených otázok

V

ýbor NR SR pre európske záležitosti stanovil prioritné oblasti záujmu

Klub poslancov NR SR za Smer

133

Klub poslancov NR SR za KSS

125

Klub poslancov NR SR za HZDS

116

Klub poslancov NR SR za SDKÚ

55

Klub poslancov NR SR za KDH

49

právneho poriadku SR. Prerokovali návrhy zákonov, o ktorých sa Národná

Poslanci nezaradení do klubov NR SR

16

rada SR uzniesla, že ich prerokuje v druhom čítaní. Posudzovali súlad

v rámci politík EÚ a ES. Na požiadanie tohto výboru sa aj ostatné

výbory zapojili do procesu tvorby eurolegislatívy. Vyššiu mieru participácie mali výbory v legislatívnej činnosti, ktorá sa týkala vnútroštátneho

Klub poslancov NR SR za ANO

9

návrhov zákonov s Ústavou SR, právnym poriadkom SR a medzinárodnými

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

2

zmluvami, ktorými je SR viazaná. Posudzovali aj dodržiavanie spôsobu a

14

postupu predkladania návrhov zákonov podľa rokovacieho poriadku a spl-

15

Klub nezávislých poslancov NR SR*

0

Spolu

505

nenie požiadaviek kladených na vypracovanie a prerokovanie návrhov
zákonov podľa rokovacieho poriadku. Podľa svojej pôsobnosti posudzovali
potrebnosť a obsahovú komplexnosť novej právnej úpravy, jej dôsledky na

Prehľad o počte otázok položených predsedovi a členom vlády SR
Predseda a členovia vlády SR
Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR

Počet položených otázok

Počet zodpovedaných otázok

verejné f inancie a vplyv na hospodárenie v podnikateľskej sfére a na

130

39

Martin Fronc, minister školstva SR

79

26

Ľudovít Kaník, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

50

11

Rudolf Zajac, minister zdravotníctva SR

44

13

Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR

42

12

Rudolf Chmel, minister kultúry SR

31

9

EÚ, ak sa vnútro-

občanov. Posudzovali návrhy zákonov aj z legislatívno-technickej stránky.
Sledovali, či návrhy zákonov sú v
súlade s právom

Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

24

7

štátna implemen-

Vladimír Palko, minister vnútra SR

21

7

tácia právne

Daniel Lipšic, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR

18

7

záväzného aktu

Pavol Rusko, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR

15

5

Juraj Liška, minister obrany SR

15

4

9

2

László Miklós, minister životného prostredia SR
László Gyurovszky, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

8

4

Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva SR

8

0

Pál Csáky, podpredseda vlády SR

5

3

Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR

3

2

Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR

3

1

Jozef Stahl, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

0

0

505

152

Spolu

* Od 25. 2. 2003 do 25. 6. 2004.

ES/EÚ vykonávala
zákonom.

Východná
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1.5.
Prerokovali návrhy kandidátov na voľbu sudcov Ústavného súdu SR a iné
návrhy kandidátov na voľbu za členov a funkcionárov do orgánov, v ktorých voľbu a odvolávanie vykonáva Národná rada SR.

V

Prehľad o činnosti výborov NR SR
Počet rokovacích
dní

Výbory NR SR

Počet uznesení
prijatých
neprijatých

Počet prerokovaných zákonov
spolu
gestor

Mandátový a imunitný výbor NR SR

12

14

4

3

0

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

11

15

2

5

0

Výbor NR SR pre európske záležitosti

10

49

1

4

0

Ústavnoprávny výbor NR SR

44

198

176

217

41

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

36

309

20

132

77

rámci svojej kontrolnej činnosti výbory žiadali od členov vlády správy
a vysvetlenia k veciam, ktoré patria do ich pôsobnosti. Pri ich prero-

kovaní poslanci podávali k nim svoje podnety a pripomienky a následne
žiadali vysvetlenia, aké opatrenia sa na ich základe prijali. Ďalšími formami a metódami práce výborov na získavanie poznatkov a vyjasnenie si otázok v danej oblasti boli konzultácie s príslušnými orgánmi verejnej správy,
s odbornými a profesijnými združeniami, činnosť komisií jednotlivých
výborov, výjazdové schôdze výborov, poslanecké prieskumy výborov
a stretnutia s občanmi a občianskymi združeniami.

Výbor NR SR pre hospodárstvo,
privatizáciu a podnikanie

28

237

9

102

31

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo

25

161

8

63

14

Výbor NR SR pre verejnú správu

15

50

5

38

11

Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie

22

139

19

61

19

Výbor pre zdravotníctvo

20

80

10

44

24

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

21

134

18

57

15

Výbory NR SR

Zahraničný výbor NR SR

20

79

6

15

2

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

27

151

7

33

3

Výbor NR SR pre životné prostredie
24

90

10

33

10

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti
21

112

8

38

4

8

15

1

5

0

9

17

1

5

0

3

6

0

0

0

Osobitný kontrolný výbor NR SR
na kontrolu činnosti VS
Osobitný kontrolný výbor NR SR
na kontrolu činnosti NBÚ

Petície

Prieskumy

Zahraničné
delegácie

8

0

0

0

0

9

2

0

0

0

2

2

24

0

0

6

29

4

66

13

0

2

3

16

5

17

8

17

0

0

7

17

14

18

17

36

1

6

5

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo

2

25

37

15

7

3

6

Výbor NR SR pre verejnú správu

2

2

3

8

0

1

0

Správy

Mandátový a imunitný výbor NR SR

0

4

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

0

0

Výbor NR SR pre európske záležitosti

0

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Vlastné

Výbor NR SR pre hospodárstvo,

Osobitný kontrolný výbor NR SR
na kontrolu činnosti SIS

Iné

Zmluvy

Ústavnoprávny výbor NR SR

a ochranu prírody
a postavenie žien

Prehľad o činnosti výborov NR SR

privatizáciu a podnikanie

Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie

0

8

3

12

0

7

1

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

0

9

6

8

1

5

5

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

22

8

16

21

0

1

49

Zahraničný výbor NR SR

21

17

18

2

0

0

51

2

16

106

15

1

8

8

6

8

14

11

1

8

1

6

9

8

56

0

3

6

0

5

1

5

0

1

3

0

1

5

6

0

0

1

0

0

1

2

0

0

0

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

Iniciatívna a kontrolná činnosť

a ochranu prírody
Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti

V

ýbory, vychádzajúc z obsahového zamerania svojej činnosti, sledovali
aj dodržiavanie a vykonávanie zákonov v praxi a či vydané predpisy

na ich vykonanie sú s nimi v súlade. Rokovali o zásadných otázkach hospo-

a postavenie žien
Osobitný kontrolný výbor NR SR
na kontrolu činnosti SIS
Osobitný kontrolný výbor NR SR

dárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska, najmä o plnení programového

na kontrolu činnosti VS

vyhlásenia vlády, o návrhu štátneho rozpočtu a o jeho plnení. Okrem

Osobitný kontrolný výbor NR SR

iného sa zaoberali ekonomickými otázkami, ktoré sa týkali dodržiavania

na kontrolu činnosti NBÚ

maastrichtských kritérií, problematiky ochrany vkladov, stavu efektivity
čerpania f inančnej pomoci poskytovanej z predvstupových fondov ES
a prípravy využívania prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Prerokovali
mnohé koncepčné materiály, ktoré sa týkali odstraňovania následkov
živelných pohrôm a účinkov reforiem v zdravotníctve, sociálnej oblasti
a justícii. Zaoberali sa správami o činnosti verejnoprávnych inštitúcií.
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Z

Medzinárodnop o litic k é
o tá z k y

ačlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 bolo
vyvrcholením integračných ambícií Slovenskej republiky. Novému

stavu sa musela prispôsobiť aj Národná rada. V doterajšom období v jej
činnosti vo vzťahu k Európskej únii dominoval proces aproximácie práva.

V

súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie Národná

Po vstupe do EÚ však vznikla nová potreba zachovania vplyvu národného

rada SR 4. marca 2004 prijala uznesenie k uplatneniu prechodných

parlamentu na tvorbu európskej legislatívy. V tejto etape pripravila skupi-

období na voľný pohyb osôb v členských štátoch Európskej únie po 1. máji

na poslancov na čele s predsedom Národnej rady Pavlom Hrušovským novú

2004. Tým vyzvala vládu Slovenskej republiky, aby vyjadrila of iciálny a

úpravu vzťahov medzi Národnou radou a vládou Slovenskej republiky.

zásadný nesúhlas voči obmedzeniam na voľný pohyb osôb na pracovné

Keďže európska legislatíva je tvorená európskou exekutívou a jej partne-

trhy členských štátov Európskej únie, a požiadala vládu Slovenskej repub-

rom v Slovenskej republike je vláda Slovenskej republiky, bolo potrebné

liky, aby o svojom stanovisku informovala vlády štátov, ktoré takéto opat-

def inovať nové postavenie Národnej rady SR v tomto procese tak, aby si

renia prijali.

zachovala vplyv na tvorbu noriem a nebol tak narušený princíp deľby

Národná rada
Slovenskej republiky
a Európska únia

moci.
V júni 2004 Národná rada Slovenskej republiky prerokovala informáciu o
priebehu a aktuálnych záveroch doterajších rokovaní Medzivládnej konfe-

Uvedená zásadná zmena v úlohách Národnej rady SR vo vzťahu k vláde SR

rencie počas írskeho predsedníctva o návrhu Zmluvy zakladajúcej Ústavu

v záležitostiach EÚ bola vymedzená ústavným zákonom č. 397/2004 Z. z. o

pre Európu.

spolupráci Národnej rady SR a vlády SR v záležitostiach Európskej únie,
ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2004. Uvedený ústavný zákon stano-

V oblasti medzinárodnopolitických otázok a udalostí sa Národná rada zao-

vil pre vládu SR povinnosti v procese

berala viacerými správami a v rámci medzinárodného boja proti terorizmu

rokovania o návrhoch právne záväz-

Národná rada v súvislosti so situáciou v Iraku a udalosťami v Madride svo-

ných aktov a iných aktov Európskej

18

jím uznesením z 12. mája 2004 požiadala vládu SR o predloženie správy o

únie a oprávnenia Národnej rady SR v

19

krokoch zabezpečujúcich vyššiu mieru ochrany územia a občanov Sloven-

tomto procese. Vďaka nemu môže par-

skej republiky. Následne na svojom neverejnom rokovaní 25. júna 2004

lament prijímať stanoviská k jednotli-

prerokovala správu o stave boja proti terorizmu v Slovenskej republike. Na

vým návrhom právne záväzných aktov,

schôdzi 19. októbra 2004 sa Národná rada zaoberala správou vlády o situ-

ktoré sú pre príslušného ministra vlády

ácii v Iraku.

Slovenskej republiky záväzné. Tento
ústavný zákon týmto zásadne zmenil

Dňa 30. novembra 2004 prijala Národná rada stanovisko Slovenskej repub-

postavenie Národnej rady SR a výrazne

liky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou.

posilnil jej kontrolnú funkciu vo vzťahu
k vláde SR.

Národná rada vyslovila súhlas so 4 návrhmi týkajúcimi sa pôsobenia jednotiek a príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia
Slovenskej republiky, a to:
• s návrhom vlády na zvýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl
Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda o 25 osôb;
• s návrhom na rozšírenie priestoru pôsobenia jednotky ozbrojených síl
Slovenskej republiky v operácii KFOR na spoločný operačný priestor na
Západnom Balkáne, do ktorého patrí územie Kosova,
Bosny a Hercegoviny a Macedónska;

Slovenský raj

• s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky
do operácie ISAF v Afganistane v počte do 17 osôb;
• s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky
do operácie ALTHEA v Bosne a Hercegovine a do veliteľstva NATO
v Sarajeve.
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2.1.

2.1.1. Oficiálne návštevy predsedu NR SR v zahraničí
24. – 25. 3. 2004

Medzinárodné
aktivity predsedu
Národnej rady
Slovenskej republiky
a podpredsedov
Národnej rady
Slovenskej republiky

of iciálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského
a poslancov v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie
a Severného Írska na pozvanie predsedu Dolnej

Nízke Tatry

snemovne Michaela Martina
22. – 24. 4. 2004

R

of iciálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského

ok 2004 bol rokom historickým, rokom zásadného zlomu v moderných

a poslancov v Českej republike na pozvanie predsedu

dejinách Slovenskej republiky. Naše členstvo v Európskej únii a Seve-

Senátu Parlamentu Českej republiky Petra Pitharta

roatlantickej aliancii dalo pevný základ novej dimenzii pri presadzovaní
zahraničnopolitických cieľov nielen Slovenskej republiky, ale aj Národnej

16. – 17. 6. 2004

of iciálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského

rady Slovenskej republiky. Tá sa sústredila na prioritné oblasti a v rámci

a poslancov v Chorvátskej republike na pozvanie pred-

vecného parlamentného dialógu priniesla svoje vlastné stanoviská.

sedu Saboru Chorvátskej republiky Vladimira Šeksa

Národná rada SR prostredníctvom poslancov pokračovala v činnostiach v

16. – 18. 9. 2004

of iciálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského

orgánoch Európskej únie, dôraz bol kladený aj na činnosť poslancov v

a poslancov v Cyperskej republike na pozvanie predsedu

štruktúrach NATO, Rady Európy, OBSE a Zhromaždenia Západoeurópskej

Poslaneckej snemovne Cyperskej republiky Demetrisa

únie. V súvislosti s prípravou na predsedníctvo Slovenskej republiky v

Christof iasa

Stredoeurópskej iniciatíve sa pozornosť sústredila na prevzatie predsedníctva a na prípravu zasadnutí na pôde Národnej rady Slovenskej republiky

6. – 8. 10. 2004

of iciálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského
a poslancov vo Francúzskej republike na pozvanie

v roku 2005.

predsedu Národného zhromaždenia Francúzskej
republiky Jeana Louisa Debrého

Slovensko sa vstupom do NATO na jar 2004 zaviazalo k ďalšiemu šíreniu
princípov a hodnôt euroatlantického spoločenstva. Národná rada Slovenskej republiky svoj záujem na tejto agende podčiarkla aj organizovaním

12. – 14. 10. 2004

of iciálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského

Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO. Zasadnutie svojím

a poslancov v Srbsku a Čiernej Hore na pozvanie pred-

významom a rozsahom malo mimoriadne pozitívny ohlas nielen u priamych

sedu parlamentu Srbska a Čiernej Hory Zorana Šamiho

účastníkov. Prispelo k ďalšej prezentácii Slovenskej republiky priamo na
of iciálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského

pôde NATO. Otvárací prejav na zasadnutí predniesol predseda Národnej
rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský.

9. – 11. 11. 2004

a poslancov v Bulharskej republike na pozvanie predsedu Národného zhromaždenia Bulharskej republiky
Ogňana Gerdžikova

Parlamentnú pôdu v Slovenskej republike si za miesto rokovania vybral aj
Výbor pre sociálne otázky, zdravie a rodinu Parlamentného zhromaždenia
Rady Európy na jeseň v roku 2004. Prerokovala sa problematika demogra-

24. 11. 2004

of iciálna návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského

f ie, populačnej politiky a sociálnej kohézie. Vo vzťahu Národnej rady Slo-

a poslancov v Rakúskej republike na pozvanie

venskej republiky a Rady Európy išlo zatiaľ o najvýznamnejšiu aktivitu.

predsedu rakúskeho parlamentu Andreasa Khola
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2.1.
2.1.2. Pracovné návštevy predsedu NR SR v zahraničí
29. 1. 2004

pracovná návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského

2.1.4. Oficiálne návštevy predsedov zahraničných parlamentov v SR
22. – 23. 3. 2004

27. 3. 2004

pracovná návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského

29. 3. – 1. 4. 2004

pracovná návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského

of iciálna návšteva predsedu Štátnej rady
Slovinskej republiky Janeza Sušnika v SR

v Rakúskej republike
3. 5. 2004

of iciálna návšteva predsedu parlamentu
Švédskeho kráľovstva Björna von Sydowa v SR

v Belgickom kráľovstve

20. – 21. 4. 2004

of iciálna návšteva predsedu Senátu Francúzskej
republiky Christiana Ponceleta v SR

vo Francúzskej republike pri príležitosti slávnostného
ceremoniálu piateho rozšírenia EÚ
26. – 27. 4. 2004
24. – 25. 6. 2004

of iciálna návšteva predsedu Prezídia Krajinského

pracovná návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského

snemu Slobodného štátu Bavorsko Aloisa Glücka

v Českej republike na Stretnutí predsedov parlamen-

v SR

tov krajín Regionálneho partnerstva
31. 5. – 1. 6. 2004
1. – 3. 7. 2004

pracovná návšteva predsedu Európskeho
parlamentu Pata Coxa

pracovná návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského
v Holandskom kráľovstve na Konferencii predsedov
parlamentov členských krajín EÚ

8. – 9. 9. 2004

of iciálna návšteva predsedu Knessetu Izraelského
štátu Reuvena Rivlina v SR

8. – 10. 10. 2004

pracovná návšteva predsedu NR SR Pavla Hrušovského
v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie, Severného
Írska a Škótska

13. 12. 2004

24

pracovná návšteva predsedu Senátu Parlamentu

25

Českej republiky Petra Pitharta v SR

2.1.3. Pracovné návštevy podpredsedu NR SR v zahraničí
3. – 5. 2. 2004

účasť podpredsedu NR SR Viliama Vetešku
na 16. stretnutí predsedov parlamentov krajín
zúčastňujúcich sa na procese rozšírenia EÚ
s predsedom EP v Maďarskej republike

30. 11. – 1. 12. 2004

účasť podpredsedu NR SR Viliama Vetešku
na stretnutí predsedov parlamentov krajín
Regionálnej spolupráce v Maďarskej republike

Ždiar
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2.2.
Prehľad zahraničných pracovných ciest výborov NR SR

Zahraničnopolitické
aktivity výborov
NR SR

26. – 27. 2. 2004
31. 5. – 2. 6. 2004

- pracovná cesta delegácie Výboru NR SR pre európsku integráciu do Poľskej republiky
- pracovná cesta delegácie Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu
a podnikanie do Českej republiky

14. – 16. 9. 2004

- pracovná cesta delegácie Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
do Maďarskej republiky

6. – 8. 10. 2004

- pracovná cesta delegácie Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu
a podnikanie do Nemeckej spolkovej republiky

9. 11. 2004

- pracovná cesta delegácie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu
činnosti SIS do Maďarskej republiky

9. – 11. 11. 2004

- pracovná cesta delegácie Výboru pre f inancie, rozpočet a menu do Fínska

7. - 10. 11. 2004

- pracovná cesta delegácie Ústavnoprávneho výboru NR SR do Českej republiky

10. - 12. 11. 2004

- pracovná cesta delegácie Výboru NR SRpre sociálne veci a bývanie
do Nórskeho kráľovstva

Oravská priehrada

2.3.
2.3.1. Pôsobenie v rámci Európskej únie (EÚ)

Z

ahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2004 je možné rozdeliť na prijatia a zahraničné pracovné

P

ozorovatelia Národnej rady Slovenskej republiky v Európskom parlamente – Do 1. mája 2004 sa delegácia pozorovateľov NR SR v Európ-

cesty. Prijatia zahŕňajú rôzne prijatia partnerských výborov parlamentov

skom parlamente (EP) i naďalej zúčastňovala na aktivitách EP v rámci

v Slovenskej republike s cieľom výmeny skúseností a posilňovania vzájom-

svojich kompetencií.

Stále parlamentné
delegácie
v multilaterálnych
parlamentných
zhromaždeniach

ných vzťahov a prijatia iných zahraničných delegácií na pôde Národnej
Zloženie delegácie v EP
do 1. mája 2004

Zloženie delegácie v EP
od 1. mája 2004
do volieb do EP 13. júna 2004

Poslanci EP zvolení
vo voľbách
13. júna 2004

zahŕňajú návštevy výborov Národnej rady SR u svojich partnerov v zahra-

Ján Figeľ (KDH)

Milan Gaľa (SDKÚ)

Peter Baco (HZDS)

ničí, pravidelné stretnutia na úrovni predsedov jednotlivých výborov par-

Edit Bauer (SMK – MKP)

Tomáš Galbavý (SDKÚ)

Irena Belohorská (HZDS)

Monika Beňová (Smer)

Pavol Kubovič (SDKÚ)

Sergej Kozlík (HZDS)

Robert Fico (Smer)

Július Brocka (KDH)

Jozef Heriban (ANO)

Anna Záborská (KDH)

Sergej Kozlík (HZDS)

Edit Bauer (SMK – MKP)

Pavol Kubovič (SDKÚ)

László Nagy (SMK – MKP)

Zuzana Martináková (SF)

Jozef Heriban (ANO)

Zita Pleštinská (SDKÚ)

Petra Masácová (SDKÚ)

Sergej Kozlík (HZDS)

Peter Šťastný (SDKÚ)

László Nagy (SMK – MKP)

Viliam Veteška (HZDS)

Monika Beňová (Smer)

Jozef Ševc (KSS)

Monika Beňová (Smer)

Viliam Veteška (HZDS)

Robert Fico (Smer)

Anna Záborská (KDH)

Jozef Ševc (KSS)

Rudolf Žiak

Rudolf Žiak (nezávislý)

rady SR (prijatia veľvyslancov, predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej
moci iných krajín, prijatia expertov a pod.). Zahraničné pracovné cesty

lamentov, účasť jednotlivých členov výborov Národnej rady SR na konferenciách, seminároch a iných fórach v zahraničí.

Prehľad prijatí na pôde NR SR
26. – 29. 1. 2004

- pracovná návšteva členov Výboru pre národnú obranu Veľkého národného
zhromaždenia Tureckej republiky

5. – 7. 4. 2004

- pracovná návšteva členov Výboru pre vedu, vzdelanie, kultúru, mládež
a telovýchovu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky

3. – 5. 5. 2004

- pracovná návšteva členov Výboru Parlamentu Srbskej republiky
pre európsku integráciu

6. – 8. 10. 2004

- pracovná návšteva delegácie Zemědělského výboru Poslaneckej snemovne
Parlamentu Českej republiky

13. – 16. 10. 2004

Anna Záborská (KDH)
Milan Gaľa (SDKÚ)

Miloš Koterec (Smer)
Vladimír Maňka (Smer)
Edit Bauer (SMK – MKP)
Árpád Duka-Zólyomi (SMK – MKP)

- pracovná návšteva členov Ústavnoprávneho výboru Senátu Parlamentu
Českej republiky

4. 10. 2004

Ján Hudacký (KDH)
Miroslav Mikolášik (KDH)

- pracovná návšteva delegácie Zahraničného výboru Všečínskeho zhromaždenia
ľudových zástupcov Čínskej ľudovej republiky

Pristúpením Slovenskej republiky do Európskej únie sa ukončila pozorovateľská misia delegácie
pozorovateľov NR SR v EP a bola vymenovaná nová delegácia, ktorej členovia v období od 1. mája
2004 až po obdobie volieb do Európskeho parlamentu (13. júna 2004) mali štatút riadneho poslanca EP so všetkými právami. V tomto období EP hlasoval aj o 10 komisároch z nových členských krajín, za SR o Jánovi Figeľovi. Prvé voľby do Európskeho parlamentu sa v Slovenskej republike uskutočnili 13. júna 2004 a prvá, ustanovujúca schôdza Európskeho parlamentu za účasti poslancov
nových členských krajín EÚ bola 20. júla 2004.
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2.3.

2.3.2. Pôsobenie v rámci Parlamentného zhromaždenia NATO (PZ NATO)
Prehľad aktivít v rámci EP a ostatných inštitúcií EÚ
Zloženie Stálej delegácie PZ NATO:
Termín (2004)

Miesto

Názov podujatia

Účastníci

24. – 26. 2.

Brusel

Seminár otázok a odpovedí na tému životného
prostredia

Juraj Blanár, Vladimír Horák, Mikuláš Juščík, László Köteles, Libuša Martinčeková,
Peter Muránsky, Karol Ondriaš, Michal
Vajda

- Jozef Banáš (SDKÚ) – vedúci delegácie
- Diana Dubovská-Štrofová (HZDS)

27. – 28. 4.

Brusel

Seminár k budúcnosti Európy

Július Brocka, Milan Gaľa, Boris Zala

21. - 23. 4.

Brusel

Seminár o spoločnej rybolovnej politike

Jarmila Tkáčová

2. – 4. 6.

Brusel

Seminár „Európska regionálna politika“

Milan Hort, Anton Danko, Miroslav Číž,
Karol Mitrík, Eva Antošová, Dana Podracká, Tibor Cabaj, Iván Farkas, István Pásztor, Samuel Zubo, Igor Pinkava

- Iván Farkas 1) (SMK – MKP)
- Robert Kaliňák (Smer)
- Petra Masácová 2) (SDKÚ)
1) Iván Farkas v septembri 2004 uznesením NR SR č. 1133 nahradený Györgyom Juhászom (SMK – MKP).
2) Petra Masácová v júli 2004 uznesením NR SR č. 1119 nahradená Evou Černou (ANO).

R

ealizované podujatia, zahraničné pracovné cesty – Členovia Stálej delegácie NR SR do PZ NATO
sa zúčastnili na väčšine podujatí organizovaných Parlamentným zhromaždením NATO, najvý-

znamnejšou aktivitou tejto delegácie v roku 2004 však bola príprava a realizácia Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave v dňoch 28. mája až 1. júna 2004.

14. – 16. 7.

Salzburg

12. – 14. 9.

Brusel

Seminár o organickom hospodárení

Jarmila Tkáčová, Karol Ondriaš

Seminár o nediskriminácii a rovnosti
v zaobchádzaní

László Nagy, Zuzana Plháková, Jaroslav
Baška, Mária Sabolová, Jozef Heriban,
Herman Arvay

Podujatie organizovala Národná rada SR na základe pozvania bývalého predsedu NR SR Jozefa Migaša a jeho rozhodnutia z 12. septembra 2002 o konaní Jarného zasadnutia PZ NATO v Bratislave.
Miestom rokovania tohto zasadnutia bola budova Slovenskej f ilharmónie – Reduta. Na zasadnutí sa
zúčastnili najvyšší predstavitelia PZ NATO, vtedajší predseda Dougles Bereuter a podpredseda PZ

17. – 19. 11.

Brusel

Seminár o vzdelávaní mládeže

Darina Gabányiová, Sándor Albert

22. – 24. 2.

Brusel

Kolokviá organizované EP k aktuálnym témam

Július Brocka, Ľubomír Vážny

21. – 23. 3.

Brusel

Kolokviá organizované EP k aktuálnym témam

Karol Ondriaš, Viliam Novotný

6. 4.

Brusel

Stretnutie parlamentných výborov pre rovnosť
pohlaví v EÚ

Irena Belohorská

23. – 24. 5.

Dublin

Konferencia predsedov zahraničných výborov
parlamentov členských krajín EÚ a EP
k problematike rozvojovej pomoci

Petra Masácová

Stretnutie ZV ČK EÚ a EP

Pavol Paška

Zasadnutie Ústavnoprávneho výboru EP
za účasti poslancov NP k Ústavnej zmluve
pre Európu

Ján Drgonec, Ján Cuper

Zasadnutie predstaviteľov výborov pre pôdohospodárstvo parlamentov ČK EÚ a EP

János Szigeti, Richárd Hamerlik, Zoltán
Horváth, Andrej Hajduk

Celkové náklady na prípravu uvedeného zasadnutia predstavovali sumu približne 32,8 miliónov Sk.
sprievodné a spoločenské podujatia.

NATO Longin Pastušiak, poslanci z členských krajín NATO, asociovaných krajín a 11 krajín so štatútom parlamentných pozorovateľov. Predpokladá sa, že na podujatí sa zúčastnilo približne 600
účastníkov. Počas plenárneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia 1. júna vystúpili s príhovorom predseda NR SR Pavol Hrušovský, predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a generálny riaditeľ
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Mohamad El-Baradei.
Účastníci Jarného zasadnutia PZ NATO v rámci agendy piatich výborov (Politického výboru, Výboru
pre obranu a bezpečnosť, Ekonomického a bezpečnostného výboru, Výboru pre civilnú dimenziu
bezpečnosti a Výboru pre vedu a technológie PZ NATO) rokovali napr. o témach: operácie v Afganistane a rozširujúca sa úloha NATO, vzťah NATO a EÚ a rozvoj síl rýchleho nasadenia, povojnová

29. 9. – 1. 10.

Haag

24. – 25. 11.

Brusel

25. – 27. 11.

Haag

rekonštrukcia a rozvoj v Iraku a Afganistane, environmentálna dimenzia ekonomického prechodu
v strednej a východnej Európe, rozširovanie jadrových zbraní, raketová obrana a zbrane vo vesmíre,
boj proti obchodovaniu s deťmi v Európe, boj proti terorizmu, bezpečnosť v juhovýchodnej Európe
a úloha partnerstva NATO – EÚ a iné.

Pokrývali predovšetkým náklady na prípravu rokovacích priestorov a ich technického vybavenia,

29. – 30. 11.

Brusel

Pokračujúce zasadnutie k Ústavnej zmluve
pre Európu

Ján Drgonec, Róbert Madej

18. – 20. 5.

Dublin

Zasadnutie výborov pre európske záležitosti
EÚ a EP COSAC

Boris Zala

12. – 13. 9.

Haag

Zasadnutie výborov pre európske záležitosti
EÚ a EP COSAC

Tibor Mikuš

terálne podujatie na takejto vysokej úrovni od vzniku Slovenskej republiky.

21. – 23. 11.

Haag

Zasadnutie výborov pre európske záležitosti
EÚ a EP COSAC

Juraj Blanár, Klára Sárközy, Karol Ondriaš

Pre Slovenskú republiku bolo významným aj Jesenné zasadnutie PZ NATO v Benátkach, počas ktorého

Organizácia Jarného zasadnutia PZ NATO v Bratislave zaznamenala mimoriadne pozitívny ohlas nielen u priamych účastníkov zasadnutia medzinárodného sekretariátu PZ NATO, ale predstavovala aj
významný míľnik v zahraničnopolitických aktivitách Slovenskej republiky. Išlo o najväčšie multila-

bol vedúci Stálej delegácie NR SR Jozef Banáš zvolený za jedného z piatich podpredsedov PZ NATO.
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2.3.
Prehľad aktivít
Termín (2004)

Miesto

Názov podujatia

Účastníci

14. – 17. 2.

Brusel

Zasadnutie Politického výboru
a Výboru pre obranu PZ NATO

Jozef Banáš

26. – 28. 3.

Oslo

Zasadnutie Stáleho výboru PZ NATO

Jozef Banáš

4. – 7. 4.

Belehrad,
Podgorica

Zasadnutie Politického výboru PZ NATO

Jozef Banáš

28. 5. – 1. 6.

Bratislava

Jarné zasadnutie PZ NATO

celá delegácia

16. – 18. 6.

Moskva

Zasadnutie Výboru pre vedu
a technológie PZ NATO

Diana Dubovská-Štrofová

Výročná študijná cesta PZ NATO v Turecku

Jozef Banáš

2.3.4. Aktivity v rámci Zhromaždenia Západoeurópskej únie (Z ZEÚ)
Zloženie Stálej delegácie v Z ZEÚ:
- Beáta Brestenská 1) (ANO) – vedúca stálej delegácie
- Július Brocka (KDH)
- Diana Dubovská-Štrofová (HZDS)
- Milan Murgaš (Smer)
1) Na základe uznesenia NR SR č. 1119 zo 6. júla 2004 bola za vedúcu delegácie
vymenovaná Diana Dubovská-Štrofová a Beáta Brestenská sa stala členkou.

Z

hromaždenie Západoeurópskej únie je jediná európska parlamentná
inštitúcia, ktorá umožňuje poslancom a senátorom národných parla-

mentov monitorovať otázky spojené s bezpečnosťou a obranou. Poskytuje
5. – 11. 9.

12. – 16. 11.

13. – 15. 10.

Ankara,
Nevsehir,
Istanbul
Benátky

Rím

priestor na diskusiu parlamentárov s lídrami členských a asociovaných
štátov ZEÚ.

50. jesenné zasadnutie PZ NATO

Jozef Banáš, Diana Dubovská-Štrofová,
Eva Černá, György Juhász, Jozef Buček

Konferencia PZ NATO

György Juhász

Na zasadnutí Stáleho výboru 21. októbra 2004 v Bruseli bolo prijaté rozhodnutie č. 28 vrátane nových pravidiel udeľujúcich parlamentným delegáciám štátov, ktoré sú zároveň od 1. mája 2004 členmi EÚ a NATO, riadne
právo voliť na plenárnych zasadnutiach a vo výboroch. Štatút „asociované-

30

ho partnera“ SR sa tak zmenil na pridruženého člena s hlasovacími právo-

31

mocami. Členovia slovenskej delegácie Zhromaždenia ZEÚ nemôžu byť však

2.3.3. Aktivity v rámci Medziparlamentnej únie (MPÚ)

zvolení za predsedu, resp. podpredsedu byra alebo výboru a nemôžu sa
zúčastňovať pri navrhovaní rozpočtu Zhromaždenia a ani o ňom hlasovať.

Zloženie Výkonného výboru Slovenskej skupiny MPÚ:
- Pavol Hrušovský (KDH) – predseda
- Tibor Cabaj (HZDS)
- Milan Hort (SDKÚ)
- Boris Zala (Smer)
- Pál Farkas (SMK – MKP)
- Mária Demeterová (KDH)
- Jirko Malchárek (ANO)
- Vladimír Ďaďo 1) (KSS)
1) Nahradil Ivana Hoptu, ktorý vystúpil z Klubu poslancov NR SR za KSS.

V

súčasnosti má Slovenská skupina MPÚ 135 členov, ktorí sa zapájali do
aktivít Medziparlamentnej únie viacerými spôsobmi: účasťou na prija-

tiach zahraničných delegácií, členstvom v delegáciách predsedu Národnej
rady SR počas of iciálnych a pracovných návštev v zahraničí, účasťou na
podujatiach organizovaných Medziparlamentnou úniou, prípadne dvoj-

Vysoké Tatry

strannými stykmi skupín priateľstva.
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2.3.
2.3.6. Aktivity v rámci Stredoeurópskej iniciatívy (SEI)
Zloženie Stálej delegácie do SEI:

2.3.5. Aktivity v rámci Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE)

- Sándor Albert (SMK – MKP) – vedúci delegácie
- Viliam Veteška (HZDS)

Zloženie Stálej delegácie do PZ RE:

- Jarmila Tkáčová (SDKÚ)
do októbra 2004

od októbra 2004

Jozef Banáš (SDKÚ) – vedúci delegácie

Beáta Brestenská (ANO) – vedúca delegácie

Edit Bauer (SMK – MKP)

Milan Urbáni (HZDS)

Irena Belohorská (HZDS)

Iván Farkas (SMK – MKP)

Ferdinand Devínsky (SDKÚ)

Ferdinand Devínsky (SDKÚ)

Robert Fico (Smer)

Robert Fico (Smer)

H

lavnými cieľmi Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) je prehĺbenie a rozšírenie ekonomickej spolupráce medzi krajinami stredoeurópskeho

regiónu. Významnou úlohou SEI je posilnenie mnohostrannej spolupráce
medzi členskými štátmi SEI na parlamentnej úrovni a posilnenie účasti
všetkých členských štátov v procese európskej integrácie. Medzi ďalšie
aktivity patrí vytvorenie účinnej spolupráce s medzinárodnými organizá-

P

arlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) malo v roku 2004 štyri

ciami pôsobiacimi v Európe vrátane Rady Európy a OBSE a ostatnými

pravidelné riadne zasadnutia v januári, marci, júni a októbri.

európskymi medzinárodnými organizáciami.

Poslanec Vojtech Tkáč bol predsedom Podvýboru pre populáciu a expert
Rady Európy pre rómsku problematiku. V rámci Výboru pre migráciu, utečencov a populáciu PZ RE, ktorého bol členom, reprezentoval Radu Európy

2.3.7. Aktivity v rámci Parlamentného zhromaždenia
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu (PZ OBSE)

spolu s Irenou Belohorskou na Európskom populačnom fóre v januári 2004
v Ženeve.

32
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Zloženie Stálej delegácie do PZ OBSE:
Na konferencii predsedov európskych parlamentov 17. – 19. mája 2004

- Viliam Novotný (SDKÚ) – vedúci delegácie

v Štrasburgu zastupoval Národnú radu SR vedúci Stálej delegácie v PZ RE

- Maroš Kondrót (Smer)

Jozef Banáš. Hlavnou témou rokovania konferencie boli otázky týkajúce

- Peter Muránsky (KDH)

sa demokracie, modernej technológie a demokratických procesov, ako aj

- Árpád Duka-Zólyomi 1) (SMK – MKP)

spolupráca národných parlamentov s európskymi zhromaždeniami.
1) Na základe uznesenia NR SR č. 861 László Nagy (SMK – MKP) nahradil v delegácii Árpáda Duku-Zólyomiho.

PZ RE schválilo 5. októbra 2004 rezolúciu k správe spravodajkyne Výboru
pre sociálne otázky, zdravie a rodinu PZ RE Christiny McCaf ferty. Správa
a Veľkej Británii. Situácia na Slovensku bola prezentovaná v súvislosti

S

s kauzou údajných násilných a vynútených sterilizácií rómskych žien na

zali rešpektovať ľudské práva a základné slobody, demokraciu, princípy

východnom Slovensku. Odsúhlasením správy spravodajkyne McCaf ferty

právneho štátu a zabezpečiť sociálnu spravodlivosť a ochranu životného

v pléne PZ RE bola diskusia o údajných násilných a vynútených sterilizá-

prostredia.

o. i. obsahovala aj 4 pilotné štúdie o situácii v Írsku, Poľsku, Slovensku

poločným cieľom všetkých účastníckych krajín OBSE je vzájomnou
spoluprácou udržať mier a bezpečnosť v oblasti OBSE. Štáty sa zavia-

ciách na Slovensku v rámci PZ RE uzatvorená.
V dňoch 22. – 24. septembra 2004 sa v Bratislave v spolupráci Národnej
rady Slovenskej republiky a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

2.3.8. Aktivity v rámci Vyšehradskej štvorky (V 4)

uskutočnilo zasadnutie Výboru pre sociálne otázky, zdravie a rodinu PZ RE
a Prípravný parlamentný seminár o demograf ii, populačnej politike a sociálnej kohézii. Išlo o najvýznamnejšiu spoločnú aktivitu slovenského par-

V

yšehradská štvorka je neof iciálne označenie pre štyri krajiny strednej
Európy: Českú republiku, Maďarskú republiku, Poľskú republiku a Slo-

lamentu a Rady Európy. Prípravný seminár smeroval k formulácii záverov

venskú republiku. Po páde komunizmu bola spolupráca týchto krajín dôle-

na rokovanie Európskej konferencie o populácii „Sociálna kohézia a demo-

žitá najmä pri prechode od totalitného režimu k slobodnej a pluralitnej

graf ické výzvy“, ktorý sa mal uskutočniť 7. – 8. apríla 2005 v Štrasburgu.

demokratickej spoločnosti.
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A K T IV IT Y
N Á RO D N E J R A DY
SLOVENSKEJ
R EPU B L IK Y
VO V Z ŤA H U
K V ER EJ N O S TI

Východná
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3.1.

3.2.

O

Verejnosť
v Národnej rade
Slovenskej republiky

ddelenie komunikácie s verejnosťou ročne vybaví vyše 6 000 žiadostí
o informácie. V roku 2004 bolo podľa zákona o slobodnom prístupe

Žiadosti o informácie

k informáciám podaných 598 žiadostí, čo predstavuje 30-percentný nárast
oproti predchádzajúcemu roku. Verejnosť mala záujem predovšetkým
o návrhy zákonov alebo ich noviel, o dôvodové správy alebo texty medzi-

V

januári 2004 bolo v jednej z budov NR SR na Západnej terase Bratislavského hradu otvorené Návštevnoinformačné centrum, ktorého

cieľom je aktívne napĺňať politiku otvoreného parlamentu. V roku 2004
zamestnanci infocentra zabezpečili prehliadku budovy Národnej rady s
odborným výkladom pre vyše 10 000 návštevníkov zo Slovenska aj zahraničia, pomohli zrealizovať 14 výstav a zabezpečiť viacero informačno-vzdelávacích akcií. V roku 2004 začala fungovať aj služba pravidelných prehliadok pre jednotlivcov, v rámci ktorej môže ktorýkoľvek občan absolvovať
prehliadku budovy so sprievodcom každý pracovný deň o 14.00 hodine.
Individuálni návštevníci využívali aj právo sledovať verejné rokovanie par-

národných zmlúv a o termíny nadobúdania účinnosti zákonov. Všetky
žiadosti okrem troch boli vybavené kladne a v zákonnej lehote. V troch
prípadoch bolo vydané rozhodnutie o nesprístupnení informácií z dôvodu
ochrany osobnosti a osobných údajov a ochrany utajovaných skutočností.
V dvoch prípadoch sa žiadateľ odvolal.
Odborná verejnosť opäť ocenila prácu oddelenia komunikácie s verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR, keď mu odovzdala hlasy v súťaži o najväčšieho priateľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, organizovanej združením ELF (tzv. „info-Oskar“).

lamentu z balkóna rokovacej sály alebo sa zúčastniť rokovania výborov.
Záujem o prehliadku parlamentu bol najmä zo strany študentov a žiakov,
pričom najväčší úspech mali osobné stretnutia s poslancami, ktorých bolo
v roku 2004 až 137.

36

Štruktúra návštevníkov NR SR v roku 2004
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Návštevníci NR SR
Štruktúra

Počet

Podiel v %

Gymnáziá a stredné školy

3 870

39,6 %

865

8,6 %

Základné školy

3 041

30,3 %

Iné organizácie a združenia

1 150

11,4 %

Zahraniční návštevníci

981

9,8 %

Garantované prehliadky

131

1,3 %

10 038

100,0 %

Vysoké školy

Spolu

3.3.
3.3.1. Petície

V

roku 2004 bolo Národnej rade SR, jej výborom, funkcionárom a Kancelárii NR SR doručených 23 petícií a 471 sťažností a iných podnetov

občanov, ktoré sú evidované v ústrednej evidencii petícií a sťažností na
odbore pre petície, sťažnosti a vnútornú kontrolu Kancelárie NR SR.

Petície a sťažnosti
adresované
Národnej rade
Slovenskej republiky

Z uvedeného počtu doručených petícií sa 9 týkalo návrhov kandidatúry
konkrétnych občanov na funkciu prezidenta SR v zmysle čl. 101 Ústavy SR

3.1.1. Výstavy a ďalšie podujatia

a zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky,
o ľudovom hlasovaní o kandidátovi na funkciu prezidenta Slovenskej

O

d januára 2004 oddelenie komunikácie s verejnosťou organizovalo

republiky. Všetky uvedené petície splnili zákonom stanovené podmienky.

v priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu výstavy, ktoré

Vo zvyšných 14 petíciách občania požadovali riešenie úpravy normatívov

prispievali k propagácii Národnej rady Slovenskej republiky. Vystavovateľmi

na žiaka v školských kluboch, ďalej reguláciu prostitúcie a jej vylúčenie

14 expozícií boli predovšetkým charitatívne, mimovládne, neziskové,

z verejných priestranstiev, riešenie vlastníckych vzťahov k pôde novelizá-

dobrovoľné organizácie a občianske združenia.

ciou zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom, riešenie
problémov dôchodkového zabezpečenia, najmä vdoveckých dôchodkov,

Okrem výstav sa oddelenie komunikácie s verejnosťou organizačne podie-

alebo vrátenie adekvátneho postavenia akupunktúre. Občania v niekoľkých

ľalo na celoslovenskej prehliadke úspešného projektu Občianskeho zdru-

petíciách vyjadrovali nesúhlas s rušením niektorých sídiel obvodných

ženia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Spoluorganizovalo aj Detskú

súdov a sídiel závodov štátnych lesov. Keďže ani jednu z petícií nepodpí-

univerzitu Komenského v Národnej rade SR a vytvorilo podmienky na pre-

salo viac ako 100 000 občanov (v zmysle § 133 ods. 3 zákona č. 350/1996

daj detských maľovaných vianočných pohľadníc, z ktorých výťažok bol

Z. z. o rokovacom poriadku), žiadna nemohla byť zaradená do programu

venovaný detským oddeleniam nemocníc na kúpu prístrojov a sanitiek.

schôdze NR SR.
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3.3.

3.4.
3.3.2. Sťažnosti

3.4.1. Akreditácie

S

O

ťažnosti a podnety občanov boli zamerané na viaceré spoločenské
otázky. V sociálnej oblasti občania vyjadrovali najmä nesúhlas s výš-

d začiatku tohto volebného obdobia do konca roku 2004 vydalo tlačové a informačné oddelenie Kancelárie NR SR spolu 739 trvalých novi-

kou priznaných starobných a invalidných dôchodkov, výškou sociálnych

nárskych akreditácií pre novinárov z 5 spravodajských agentúr, 21 redakcií

príspevkov a príspevkov v nezamestnanosti. Sťažovali sa aj na zvyšovanie

rozhlasu a televízie, 34 redakcií tlače a 10 ďalších inštitúcií, vydavateľstiev

životných nákladov a ťažkú sociálnu situáciu najmä dôchodcov a občanov s

a profesijných združení.

Médiá
v Národnej rade
Slovenskej republiky

ťažkým zdravotným postihnutím. V oblasti súdnictva, prokuratúry a polície občania poukazovali na prieťahy v súdnych konaniach, vyjadrovali
nesúhlas s rozhodnutiami súdov alebo s konaním konkrétnych sudcov. Kri-

3.4.2. Tlačové stredisko

tizovali postup orgánov polície pri vyšetrovaní trestných oznámení, v niekoľkých prípadoch doručili trestné oznámenia priamo Kancelárii NR SR.
Veritelia zbankrotovaných nebankových subjektov sa v podnetoch domá-

A

kreditovaní redaktori majú v tlačovom stredisku k dispozícii 22 miest s deviatimi telefónnymi
linkami. V stredisku sú pre novinárov inštalované 3 počítače s tlačiarňou a televízna obrazovka

hali odškodnenia od vlády SR a NR SR. V oblasti zdravotníctva občania

na sledovanie diania v rokovacej sále. Tlačové a informačné oddelenie pripravuje pre novinárov

vyjadrovali nesúhlas s úrovňou zdravotníckych služieb, s úpravou platieb

všetky parlamentné tlače v rovnakej podobe, ako ich dostávajú poslanci, vrátane návrhov zákonov,

za predpisované lieky a ďalšie poplatky a vyjadrovali aj obavy nad dostup-

spoločných správ výborov a poslaneckých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré majú k dis-

nosťou zdravotnej starostlivosti.

pozícii v tlačovom stredisku. Okrem týchto priestorov je pre novinárov rezervovaných na balkóne
14 stolíkov s 26 miestami na sedenie.

Časť sťažností smerovala k činnosti samosprávy, kde občania poukazovali
na nedostatočnú a nekvalitnú prácu niektorých starostov a primátorov,
nedostatky v hospodárení s majetkom obcí a miest a vyjadrovali svoju

3.4.3. Spravodajské agentúry, elektronické a tlačené médiá
38

nespokojnosť s rozhodnutiami správnych orgánov. Sťažnosti sa týkali aj
problematiky bývania, najmä neriešenia zložitej alebo nevyhovujúcej
bytovej situácie občanov obecnými a mestskými úradmi, ale aj nesprávne-

V

39

Národnej rade SR pracujú zástupcovia dvoch domácich spravodajských agentúr (TASR a SITA)
a troch zahraničných spravodajských agentúr (ČTK, Reuters, Agence France Presse). Akredito-

ho vyúčtovania nákladov za služby a užívanie bytov. Občania vyjadrovali

vaných je 10 rozhlasových a 11 televíznych staníc a všetky denníky s celoslovenskou pôsobnosťou

nesúhlas s rušením jednotlivých škôl a poddimenzovaním normatívov na

a rovnako všetky domáce mienkotvorné časopisy. V Národnej rade SR sú akreditované aj viaceré

niektoré typy škôl a školských zariadení. Viacero občanov vyjadrilo svoju

české médiá (Česká televízia, T V Nova a Právo), maďarské (Kossut radio, Duna T V, T V 2 Budapešť),

nespokojnosť so zamietavými rozhodnutiami v správnych konaniach o

štúdio Nemeckého rozhlasu a televízie (ARD) a zahraničné spravodajské agentúry.

priznaní f inančných príspevkov ako odškodnenia za krivdy spáchané bývalými totalitnými režimami.
Celkovo 53 sťažností bolo postúpených na ďalšie prešetrenie iným príslušným orgánom a inštitúciám. Spolu 76 podnetov a sťažností bolo postúpených na vedomie alebo ďalšie riešenie niektorému z výborov NR SR podľa
nasledujúcej tabuľky:

3.5.

V

roku 2004 Kancelária NR SR predstavila novú internetovú stránku so
zlepšeným dizajnom, štruktúrou a obsahom. Zjednodušila sa navigá-

Internetová stránka

cia aj vyhľadávanie návrhov zákonov a parlamentných tlačí prostredníctvom systému sledovania legislatívneho procesu. Pribudli aj nové sekcie
Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

25 %

Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie

17 %

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

14 %

aktuality, kalendár a fotogaléria, informácie o poslaneckých kanceláriách
a asistentoch, informácie o Európskej únii a ďalšie. Jednou z najvýraznej-

Výbor NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie

7%

ších zmien bolo začatie priameho internetového vysielania z rokovaní NR

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo

7%

SR a sprístupnenie videoarchívu. Internetová stránka Národnej rady

30 %

www.nrsr.sk zaznamenala denne priemerne vyše 1 200 návštevníkov.

Ostatné výbory NR SR
Spolu

100 %

Podiel návštevníkov zo Slovenska bol približne 75 %, pričom z miest vedie
Bratislava, za ktorou nasledujú Košice. Najviac zahraničných návštevníkov
bolo z USA (najmä z Kalifornie) a z Českej republiky. Návštevníci mali
najväčší záujem o návrhy zákonov a parlamentné tlače.
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4.1.

Postavenie,
pôsobnosť
a organizačné zmeny
v Kancelárii NR SR

K

ancelária Národnej rady Slovenskej republiky je štátna rozpočtová

V súvislosti s pristúpením SR k EÚ sa podstatne zvýšili nároky na komplex-

organizácia zriadená na základe zákona č. 350/1996 Z. z. o rokova-

nosť a detailnosť posudzovania jednotlivých návrhov zákonov.

com poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Jej poslaním je plniť odborné, organizačné a technické úlohy pri

Odbor vypracúval aj konkrétne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k predloženým návrhom zákonov

zabezpečovaní činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov,

z hľadiska požiadaviek, ktoré legislatívne pravidlá tvorby zákonov kladú na zákon. V prípade potreby

osobitných kontrolných výborov a komisií a tiež pri zabezpečovaní parla-

poskytoval odbornú pomoc poslancom z hľadiska dodržiavania procedurálneho postupu pri preroko-

mentnej dokumentácie a tlačovej služby. Kancelária plní aj ďalšie úlohy

vaní návrhov zákonov Národnou radou v druhom a treťom čítaní. V priebehu roka 2004 odbor spra-

vyplývajúce z iných právnych predpisov, najmä v pracovnoprávnych vzťa-

coval približne 200 odborných stanovísk.

hoch štátnych zamestnancov a zamestnancov, v správe a ochrane majetku
štátu a pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu ako správca roz-

Významnou činnosťou odboru v roku 2004 bola spolupráca pri tvorbe poslaneckého návrhu novely

počtovej kapitoly.

Ústavy SR, návrhu ústavného zákona o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach Európskej únie,
návrhu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

V roku 2004 mala kancelária systemizáciu schválenú v počte 166 štátnozamestnaneckých miest a

a novely zákona o rokovacom poriadku. Odbor sa významnou mierou podieľal na dopracúvaní návrhov

338 miest na výkon prác vo verejnom záujme. V porovnaní s rokom 2003 to bolo menej o 28 miest,

reformných zákonov z oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, verejných f inancií, f iškálnej decentra-

z toho 5 štátnozamestnaneckých a 23 miest na výkon práce vo verejnom záujme. V dôsledku toho

lizácie a pri rekodif ikácii trestných kódexov a zákona o rodine.

boli uvoľnení traja štátni zamestnanci a 15 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
V konaniach pred Ústavným súdom SR, v ktorých bola Národná rada účastníkom konania, pripravil
S cieľom zabezpečiť plnenie nových úloh kancelárie súvisiacich so vstupom Slovenskej republiky do

odbor za rok 2004 12 návrhov stanovísk týkajúcich sa súladu zákonov s Ústavou SR a medzinárodný-

Európskej únie sa v prvom polroku 2004 uskutočnila rozsiahla organizačná zmena, v rámci ktorej

mi zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

bol vytvorený nový odbor pre európske záležitosti. Do jedného novovytvoreného odboru parlamentný
inštitút boli zlúčené pôvodné odbory analýz, knižnice a referát archívu – všetky tri na úrovni odde-

Okrem toho odbor pre potreby funkcionárov Národnej rady SR vypracoval viaceré odborné podklady

lení. Zároveň boli zlúčené Sekcia parlamentných činností a Sekcia parlamentného inštitútu. Cieľom

k aktuálnym ústavnoprávnym problémom, napríklad ku skončeniu funkčného obdobia funkcionárov

42

bolo sústredenie všetkých činností, bezprostredne súvisiacich so zabezpečovaním rokovania parla-

Najvyššieho kontrolného úradu SR, k vysloveniu dôvery vláde, ako aj k ústavnoprávnym otázkam

43

mentu, do novovytvorenej Parlamentnej sekcie.

súvisiacim so vstupom SR do Európskej únie a s prvou účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu, k funkčnému obdobiu, nezlučiteľnosti mandátu a imunite novozvolených poslancov do Európskeho parlamentu, ku konzultačnej povinnosti Národnej banky Slovenska voči Európskej centrálnej

4.2.

Kancelária NR SR
ako služobný úrad
s osobitným
postavením

O

sobitné postavenie kancelárie spočíva v tom, že na rozdiel od iných
služobných úradov má autonómne postavenie v uplatňovaní nástrojov

personálneho manažmentu, v prijímaní vnútorných predpisov upravujúcich

banke vo väzbe na náš legislatívny proces, k spôsobu, rozsahu a náplni výkonu kontrolnej úlohy
NR SR voči vláde SR v záležitostiach týkajúcich sa Európskej únie alebo vzťahu Úradného vestníka
Európskych spoločenstiev a Európskej únie a Zbierky zákonov.

výkon štátnej služby, najmä v oblasti výberu zamestnancov, hodnotenia
a vzdelávania. V priebehu roku 2004 kancelária realizovala celkovo 37
výberových konaní na neobsadené miesta v štátnej službe. Vzdelávanie
zamestnancov sa orientovalo na dve hlavné priority, ktorými sú jazyková
príprava a príprava na kvalif ikačné skúšky.

Odbor podľa požiadaviek jednotlivých výborov NR SR spracoval niekoľko odborných stanovísk k
právnym problémom súvisiacich s ich vecnou pôsobnosťou, napríklad k problematike poskytovania
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, k problematike zloženia Mandátového a imunitného výboru NR SR a Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych
funkcionárov podľa zákona o rokovacom poriadku a k problematike predkladania výročných f inančných správ politických strán.

4.3.

Aktivity
Kancelárie NR SR
podporujúce kvalitu
práce poslancov

Na skvalitnenie odbornej činnosti poslancov boli k dispozícii
útvary Parlamentnej sekcie.

Počas roka 2004 odbor v čase konania schôdzí Národnej rady SR permanentne zabezpečoval konzultačnú službu so zameraním na odborné poradenstvo k prerokúvanému bodu programu a priebehu

O

dbor legislatívy a aproximácie práva posudzoval všetky návrhy záko-

schôdze.

nov predložené do Národnej rady z hľadiska splnenia náležitostí

ustanovených rokovacím poriadkom. Ku všetkým návrhom zákonov, ktoré
postúpili do druhého čítania, vypracúval kvalif ikované stanoviská obsa-

O

dbor parlamentný inštitút poskytuje komplex odborných analytických, koncepčných a informačných služieb na viacerých pracoviskách.

hujúce najmä posúdenie ich súladu s Ústavou SR a ostatnými zákonmi, ich
vyváženosti s celým právnym poriadkom, ich zlučiteľnosti s právom Európskej únie a ich súladu s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná.
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4.3.
Oddelenie analýz a parlamentného výskumu prešlo organizačnou a ra-

súbor stenograf ických záznamov z rokovaní zákonodarných orgánov od roku 1918, ktoré sú v rámci

cionalizačnou zmenou. Pri znížení počtu zamestnancov sa podstatne obo-

projektu Spoločnej česko-slovenskej digitálnej knižnice od roku 2004 postupne digitalizované a

hatila a rozšírila pracovná náplň oddelenia o sledovanie legislatívnej čin-

sprístupňované na internete. Od roku 2004 bolo zavedené indexovanie knižničných prírastkov a

nosti Európskej únie a spracúvanie materiálov týkajúcich sa jednotlivých

medzinárodných zmlúv schválených v NR SR deskriptormi tezauru EUROVOC, multilingválneho slov-

politík Spoločenstva. Zamestnanci spracovali priebežne 9 samostatných

níka vyvinutého a požívaného na vyhľadávania dokumentov v krajinách EÚ. V roku 2004 bol počet

materiálov sledujúcich legislatívne návrhy Európskej komisie prerokúvané

knižničných výpožičiek spolu 23 000, spracovaných bolo 92 bibliograf ií a rešerší a poskytnutých 15

v pracovných skupinách Komisie a Rady a následne vo výbore stálych

500 faktograf ických informácií. Počet knižničných prírastkov bol 4 200.

zástupcov jednotlivých krajín pri EÚ.
Oddelenie parlamentného archívu prispievalo k zvýšeniu kvality práce poslancov včasným poskyZamestnanci oddelenia okrem toho naďalej poskytovali odborné konzultácie, spracúvali analýzy,

tovaním materiálov z registratúrneho strediska i archívu. Najčastejšie boli žiadané dôvodové správy

koncepčné materiály, medzinárodné porovnania a sociálno-ekonomické rozbory. V roku 2004 bolo

k zákonom v papierovej podobe, ale aj celé znenia zákonov prerokovaných na schôdzach Národnej

celkovo spracovaných 276 požiadaviek formulovaných predsedom a podpredsedami NR SR, zahranič-

rady, hlavne z rokov 1990 – 2002. V roku 2004 bolo prijatých celkovo 176 požiadaviek na vyhľadanie

nými delegáciami a partnerskými parlamentmi, poslancami a jednotlivými výbormi. Z toho bolo

archívnych materiálov. Oddelenie je zapojené aj do projektu Digitálna knižnica.

spracovaných na požiadanie predsedu, podpredsedov a poslancov 18 medzinárodných porovnaní a
analýz týkajúcich sa aktuálnych tém, napr. úloha národných parlamentov v zahraničných záležitostiach, dane z príjmov v krajinách EÚ, priemerné mzdy v jednotlivých krajinách, sloboda tlače, taxácia daní z pridanej hodnoty, podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a pod.

4.4.

V

kancelárii pôsobí ako zástupca zamestnancov odborová organizácia,
ktorej predstaviteľom je výbor. Kancelária umožňuje v súlade so

Ďalej bolo spracovaných 35 súhrnných informačných materiálov súvisiacich s prerokúvanými návrh-

všeobecne záväznými právnymi prepismi činnosť odborovej organizácie

mi zákonov a inými dokumentmi na jednotlivých schôdzach NR SR.

a vzájomné vzťahy medzi kanceláriou a zamestnancami sa riešia prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. V kancelárii NR SR je 37,5-hodinový

Okrem pravidelnej mesačnej informácie o prijímanej legislatíve ES/EÚ boli mesačne vydávané infor-

pracovný týždeň a 35-hodinový pracovný týždeň na pracoviskách s nepre-

mácie o ekonomickej a sociálnej situácii v SR. Zamestnanci oddelenia analýz a parlamentného

tržitým režimom práce. Rozsah a podmienky prípadnej nadčasovej práce

výskumu spracovali okrem už uvedeného rad podkladov na vystúpenia poslancov na zahraničných

sú určované po prerokovaní s výborom odborovej organizácie.

Starostlivosť
o zamestnancov
Kancelárie NR SR
44
45

odborných podujatiach, napr. úvodné vystúpenie na zasadaní Výboru PZ RE pre migráciu, podklady
na vystúpenia poslancov na medzinárodnom seminári o bezpečnostných otázkach a posilnení spra-

Zamestnanci majú možnosť využívať účelové zariadenia kancelárie a v roku 2004 túto možnosť

vodajských služieb (v USA), podklad na vystúpenie podpredsedu PZ NATO pri príležitosti 50. výročia

využilo 279 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. V záujme zlepšovania pracovnej atmosféry

jeho vzniku a pod.

kancelária spolu s odborovou organizáciou pravidelne ročne organizuje tematickošportový deň,
ktorého nosnou náplňou je športová súťaž o Putovný pohár vedúceho Kancelárie NR SR. V roku 2004

Významné je zapojenie odboru analýz do siete analytických pracovísk všetkých európskych parlamentov

sa uskutočnil už jeho VII. ročník a zúčastnilo sa na ňom viac ako 100 zamestnancov kancelárie.

prostredníctvom Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD). Uvedenou spoluprácou Kancelária NR SR získavala rýchle a aktuálne informácie o spôsoboch riešenia problémov v
partnerských parlamentoch. Prínosom je možnosť využívať informačné databázy centra, čo si vyžaduje

4.5.
Kancelária NR SR spravovala štyri účelové zariadenia:

zo strany oddelenia recipročnú spoluprácu a spracovanie odpovedí na rad otázok kladených zahraničnými parlamentmi. V roku 2004 bolo spracovaných 96 (v r. 2003 to bolo 39) požiadaviek ECPRD.

ÚZ Tatranská Javorina zabezpečovalo pobyt pre najvyšších štátnych predstaviteľov iných štátov počas návštevy na Slovensku. Využívalo sa aj na

Odbor zabezpečoval úspešné pokračovanie programu stáží v Národnej rade. Zo 124 prihlásených

pracovné rokovania najvyšších ústavných činiteľov s predstaviteľmi Európ-

bolo na základe náročných odborných a jazykových kritérií vybraných 36 študentov rôznych fakúlt

skej únie a Severoatlantickej aliancie.

vysokých škôl, ktorí pôsobili vo výboroch Národnej rady a pracoviskách Kancelárie NR SR. V máji bol

ÚZ Častá-Papiernička poskytovalo služby na rokovanie poslaneckým klu-

ukončený 6. ročník a v októbri sa začal úvodným školením 7. ročník. Program stáží si získal veľkú

bom NR SR, parlamentným stranám a hnutiam. V rámci akcií cestovného

Účelové zariadenia
Kancelárie NR SR
a služby poskytované
poslancom

prestíž vo verejnosti a je oň neprestajne veľký záujem.

ruchu v ňom prebiehali rôzne medzinárodné kongresy a konferencie. Pra-

Oddelenie Parlamentnej knižnice sa stará o modernú knižnicu s počtom vyše 100 000 knižničných

videlne sa organizovali akcie rôznych charitatívnych a humanitárnych

dokumentov, ktoré sú k dispozícii pre poslancov, zamestnancov kancelárie a vybraných externých

organizácií.

používateľov. V parlamentnej čitárni a študovniach je k dispozícii rozsiahly knižničný fond, ktorý

ÚZ Tatranská Lomnica poskytovalo najmä ubytovacie služby počas výjazdových rokovaní jednotli-

obsahuje monograf ie, domáce a zahraničné denníky aj týždenníky, odborné periodiká, databázy na

vých výborov NR SR a pracovných ciest zamestnancov Kancelárie NR SR.

nosičoch CD-ROM a ďalšie informačné materiály. Študovňa dokumentov Európskej únie a práva

ÚZ Stupy poskytovalo ubytovacie služby zamestnancom Kancelárie NR SR počas rekreačných a

poskytuje špeciálnu zbierku právnickej literatúry, dokumenty EÚ, kompletnú Zbierka zákonov a

víkendových pobytov.
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5.2.

K

R

ancelária NR SR zabezpečovala počas roku 2004 okrem odborných,
organizačných a technických činností Národnej rady a jej výborov,

ozpočet výdavkov na rok 2004 rozpočtovej kapitoly kancelárie bol
schválený na program Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu

najmä plnenie úloh spojených s členstvom Slovenskej republiky v Európ-

vo výške 780 128-tisíc Sk. Dvanástimi rozpočtovými opatreniami minister-

skej únii a s organizovaním Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaž-

stva bol upravený na 801 311-tisíc Sk, celkové čerpanie výdavkov bolo vo

denia NATO.

výške 783 802-tisíc Sk, t. j. 97,8 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtové výdavky

Dôležitou úlohou bolo zabezpečovať plnenie záväzných ukazovateľov
Rozpočet

rozpočtu kancelárie, a to splnenie príjmov, ako aj hospodárne a účelné

Index
2004/2003
110,61

schválený

upravený

Bežné výdavky

641 268

652 401

642 089

98,4

01

Všeobecné verejné služby

641 268

652 401

642 089

98,4

110,61

01.1.1

Výdavky verejnej správy

640 052

650 735

640 483

98,4

110,55

01.1.1.1

Kancelária NR SR

351 152

356 980

349 233

97,8

115,86

288 900

293 755

291 250

99,1

104,81

1 216

1 666

1 606

96,4

134,73

čerpanie výdavkov. V rámci toho kancelária plnila i úlohy vyplývajúce

Ukazovateľ

z rokovacieho poriadku, ale aj úlohy súvisiace s prevádzkou a ochranou
budov, účelových zariadení, správou a evidenciou majetku.
Rozpočtové programovanie – Kancelária NR SR v roku 2004 po prvýkrát

Plnenie
upraveného
rozpočtu v %

Čerpanie
k 31. 12. 2004

01.1.1.5

Kancelária NR SR – poslanci

vstúpila do procesu rozpočtového programovania s programom Zákono-

01.1.3

Zahraničná oblasť

darná a kontrolná činnosť parlamentu, ktorého zámerom je presadzovanie

Kapitálové výdavky

138 860

148 910

141 713

95,2

121,87

princípov demokratického právneho štátu a uplatňovanie pluralitného

01

128 285

129 177

122 568

94,9

146,44

politického systému. Štruktúru programu v roku 2004 tvorili podprogramy

01.1.1

Výdavky verejnej správy

128 285

129 177

122 568

94,9

146,44

a prvky so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi.

01.1.1.1

Kancelária NR SR

128 285

129 177

122 568

94,9

146,44

08

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

10 575

19 733

19 145

97,0

58,76

08.2.0

Kultúrne služby

10 575

19 733

19 145

97,0

58,76

08.2.0.7

Pamiatková starostlivosť

V roku 2004 sa na zabezpečenie uvedeného rozpočtového programu vynaložili f inančné prostriedky v objeme 783 802-tisíc Sk, z toho na podpro-

Všeobecné verejné služby

Výdavky spolu

10 575

19 733

19 145

97,0

58,76

780 128

801 311

783 802

97,8

112,49

gramy Legislatíva a aproximácia práva 292 854-tisíc Sk a Inštitucionálny

49

rozvoj 490 948-tisíc Sk, z toho na prvky Podporné činnosti 471 803-tisíc Sk
a Obnova areálu

Bežné výdavky na rok 2004 boli schválené vo výške 641 268-tisíc Sk

Národnej kultúr-

a upravené na 652 401-tisíc Sk. Čerpanie výdavkov v roku 2004 dosiahlo

nej pamiatky

výšku 642 089-tisíc Sk, t. j. 98,4 % upraveného rozpočtu.

Bratislavský hrad
Na celkovom čerpaní výdavkov v hodnotenom roku sa v najväčšej miere

19 145-tisíc Sk.

podieľala kategória 630 – Tovary a služby vo výške 45,9 %. Výdavky boli
použité na úhradu cestovného, energií, materiálu, dopravného, na údržbu, nájomné a služby. Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania a 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
predstavujú podiel na čerpaní výdavkov 53,1 % a kategória 640 – Bežné
transfery predstavuje príspevky za členstvo NR SR v medzinárodných organizáciách, výdavky dispozičného fondu, plat po skončení výkonu funkcie,
odstupné a odchodné zamestnancom 1,0 %.
Kapitálové výdavky na rok 2004 boli schválené vo výške 138 860-tisíc Sk
a upravené na 148 910-tisíc Sk. Kapitálové výdavky v roku 2004 dosiahli
Dolná Krupá

výšku 141 713-tisíc Sk a boli čerpané vo výške 95,2 % upraveného rozpočtu
a použité predovšetkým na zabezpečenie rekonštrukcií stavieb a realizáciu

5.1.

Rozpočtové príjmy

R

48

ozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2004 boli

stavebných úprav, čo predstavuje z celkových vykazovaných výdavkov 74,2 %

pre rozpočtovú kapitolu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republi-

a s tým súvisiacu projektovú dokumentáciu 6,6 % výdavkov. Finančné

ky určené príjmy vo výške 20 000-tisíc Sk. K 31. decembru 2004 boli roz-

prostriedky vo výške 19,0 % boli použité na nákup prevádzkových strojov

počtové príjmy naplnené vo výške 27 799-tisíc Sk, t. j. 139,0 % schválené-

a prístrojov (10,9 %), dopravných prostriedkov (4,7 %), sof tvéru (3,4 %)

ho rozpočtu.

a modernizácie výpočtovej techniky (0,2 %).
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5.2.

5.3.
Stavby a stavebné práce – Kapitálové výdavky boli použité na f inancovanie stavieb v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad

K

ancelária Národnej rady Slovenskej republiky dosiahla v roku 2004
priemerný evidenčný počet zamestnancov 631, z toho:

Zamestnanosť

a f inancovanie podporných činností, napr. na prípravu a realizáciu III.
etapy rekonštrukcie budovy NR SR na Župnom nám. 12, na rekonštrukciu
automatizovaného systému snímania zasadnutí NR SR a na rekonštrukčné

Poslanci NR SR

156

Štátni zamestnanci

140

práce v účelových zariadeniach. Zabezpečené bolo spracovanie projekto-

Zamestnanci vo verejnej službe s prevahou duševnej práce

94

vých dokumentácií ako podkladov na obstarávanie realizácie stavieb

Zamestnanci vo verejnej službe s prevahou fyzickej práce

241

v budúcich rokoch.

Spolu

631

Hlavné stavebné investície v roku 2004

Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania za rozpočtovú kapitolu kancelárie celkovo k 31. decem-

Rekonštrukcia priestorov v budove pri Mikulášskej bráne

bru 2004 bolo takéto:

V súvislosti so vstupom SR do EÚ bol zriadený Výbor NR SR pre európske záležitosti. Pre prácu tohto
výboru a príslušných zamestnancov bolo potrebné upraviť priestory v budove pri Mikulášskej bráne

Zamestnanci Kancelárie NR SR

v tis. Sk

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

128 677

v areáli Bratislavského hradu. Priestory boli v septembri 2004 úspešne skolaudované a odovzdané

z toho:

do užívania.

- mzdy, platy

128 651

- OOV

26

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)

Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove na Severných hradbách

Priemerná mesačná mzda v Sk

475
22 570
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Narastajúce poruchy v elektrických rozvodoch a plánované zefektívnenie využitia kapacity jednotlivých kancelárskych priestorov v súvislosti s blížiacimi sa rekonštrukčnými prácami v budove NR SR

Poslanci NR SR a Európskeho parlamentu

v tis. Sk

na Župnom nám. 12 si vynútili realizáciu kompletnej rekonštrukcie zásuvkových a svetelných rozvo-

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

145 473

dov vrátane výmeny svietidiel a rozvádzačov. Súčasne sa kompletne hygienicky vymaľovala celá

z toho:

rekonštruovaná časť budovy.

- mzdy, platy

86 019

- OOV

59 454

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)

Rekonštrukcia budovy na Župnom nám. 12 – III. etapa

Priemerná mesačná mzda v Sk

156
45 950

V roku 2004 sa začala posledná etapa rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Župný dom.
V tomto objekte od roku 1946 sídlila Slovenská národná rada a od roku 1992 Národná rada Slovenskej

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

republiky. Po uvedení do prevádzky novej budovy NR SR v tejto budove zostala časť administratívy

osobné vyrovnania vo výške 250 258-tisíc Sk, upravený na 277 503-tisíc

a Kongresové centrum NR SR. Predmetom rekonštrukcie je zrekonštruovanie administratívnej časti

Sk, bol v roku 2004 čerpaný vo výške 274 150-tisíc Sk, t. j. 98,8 % uprave-

budovy vrátane átria, autodvora a hospodárskeho dvora, výmeny okien, dverí, opravy fasády

ného rozpočtu.

a rekonštrukcie kúrenia a silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov. Plánované ukončenie
rekonštrukcie s následným vydaním právoplatného užívacieho povolenia je v roku 2006.

Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 198 730-tisíc Sk, upraveného na
217 645-tisíc Sk, sa čerpalo 214 670-tisíc Sk, t. j. 98,6 % upraveného

Automatizovaný systém snímania zasadnutí NR SR

rozpočtu. Zamestnancom kancelárie sa vyplatilo 128 651-tisíc Sk na mzdy,
z toho štátnym zamestnancom 54 550-tisíc Sk, zamestnancom pri výkone

V súvislosti s požiadavkami na zabezpečenie vysokej kvality televízneho snímania zasadnutí Národ-

práce vo verejnom záujme 74 101-tisíc Sk. Poslancom Národnej rady sa

nej rady a jeho archiváciu sa pristúpilo ku kompletnej rekonštrukcii zastaraného snímacieho systé-

vyplatilo 79 518-tisíc Sk a štrnástim poslancom Európskeho parlamentu

mu zasadnutí vrátane rekonštrukcie vysokofrekvenčných rozvodov T V signálu a ozvučenia. Snímanie

6 501-tisíc Sk na poslanecké platy a funkčné príplatky.

zasadnutí je plne automatizované, riadené signálmi z hlasovacieho systému. Signál je spracovaný
v digitálnej kvalite, umožňuje on-line prezeranie a vytváranie digitálneho archívu. Rekonštrukcia

Pri plnení úloh rozpočtu boli f inančné prostriedky vynakladané hospodár-

systému bola úspešne zrealizovaná počas parlamentných prázdnin a v septembri 2004 uvedená do

ne, efektívne a účelne. Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2004 boli

prevádzky.

Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky dodržané a splnené.
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