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Slovo na úvod
Rok 2006 bol na Slovensku rokom zmien.
Predčasné parlamentné voľby priniesli nové rozloženie
politických síl v Národnej rade Slovenskej republiky
a viedli k vytvoreniu novej vládnej koalície. Národnej
rade začalo v polovici roka plynúť štvrté volebné
obdobie. Rok 2006 bol teda rokom premosťovacím,
a to sa premietlo aj do činnosti Národnej rady
Slovenskej republiky. Napriek politickým zmenám
však fundamenty smerovania Slovenskej republiky
ostali nezmenené. Slovenská republika je štandardnou parlamentnou demokraciou, ktorá si ctí hodnoty
ľudských práv a sociálne orientovanej trhovej ekonomiky. Slovensko je naďalej stabilným
a rovnoprávnym členom Európskej únie a kontinuálne rozvíja svoju proeurópsku zahraničnú politiku.
Keď som v júli 2006 prevzal vedenie Národnej rady Slovenskej republiky, nadviazal som na
množstvo dobre vykonanej práce, za ktorú patrí vďaka mojim predchodcom, ako aj všetkým
negatíva, ktoré by v štandardnej demokratickej krajine, akou je Slovenská republika, nemali mať miesto.
Preto som si ako svoj hlavný cieľ stanovil skvalitnenie politickej kultúry v parlamente. Zároveň sa budem
usilovať o zefektívnenie činnosti Národnej rady a okrem legislatívnej funkcie budem klásť dôraz aj na
adekvátne napĺňanie jej kontrolných a reprezentatívnych úloh. V neposlednom rade mi pôjde o vyššiu
dynamiku v zahraničnopolitických aktivitách parlamentu. Ústredným krédom, ktoré by malo
charakterizovať činnosť legislatívneho zboru vo štvrtom volebnom období, je hľadanie konsenzu,
spolupráce a rešpektu.
Národná rada Slovenskej republiky úspešne vykročila do nového volebného obdobia, parlamentný život sa veľmi rýchlo stabilizoval a poslanci stihli v druhej polovici roka prijať viacero dôležitých
právnych úprav, ktoré môžu skvalitniť život občanom Slovenskej republiky. To všetko podporilo zvýšenie
dôveryhodnosti Národnej rady ako kľúčovej inštitúcie slovenského politického systému. Som presvedčený, že aj táto publikácia napomôže prehlbovanie dôvery občanov v činnosť parlamentu a že štvrté
volebné obdobie sa bude niesť v znamení korektného politického dialógu a kvalitnej legislatívnej práce.

Pavol Paška
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
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zamestnancom Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Predošlé roky však priniesli aj určité

3

4

VÝROČNÁ SPRÁVA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2006

1. Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť
Národnej rady Slovenskej republiky

V roku 2006 sa končilo III. volebné obdobie a začalo sa IV. volebné obdobie Národnej rady
Slovenskej republiky. Na 56. schôdzi NR SR 7. februára 2006 sa Pavol Hrušovský vzdal funkcie predsedu
NR SR. Výkonom právomocí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol poverený podpredseda NR SR Béla Bugár, ktorý až do skončenia III. volebného obdobia s podpredsedom NR SR
Viliamom Veteškom riadil a organizoval činnosť Národnej rady Slovenskej republiky.
Vzhľadom na širokú politickú dohodu sa predsedovia parlamentných strán zhodli na predčasných
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Navrhnutý júnový termín parlamentných volieb bol
reakciou na vzniknutú politickú situáciu.
Slávnostné stretnutie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti skončenia
III. volebného obdobia sa konalo 25. mája 2006. Podľa ústavného zákona o skrátení volebného obdobia
Národnej rady Slovenskej republiky sa volebné obdobie skončilo dňom volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky – 17. júna 2006.
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Prehľad o počte členov poslaneckých klubov – III. volebné obdobie NR SR v roku 2006 (k 17. 6. 2006)

Predseda

Počet členov

Viliam Veteška

22

Milan Hort

22

Klub poslancov NR SR za SMER – SD

Robert Fico

27

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

Gyula Bárdos

20

Klub poslancov NR SR za KDH

Pavol Minárik

15

Klub poslancov NR SR za ANO

Ľubomír Lintner

9

Klub poslancov NR SR za KSS

Vladimír Ďaďo

9

—

25

Klub poslancov

Klub poslancov NR SR za ĽS – HZDS
Klub poslancov NR SR za SDKÚ

Poslanci nezaradení do klubov poslancov NR SR

1.1.

Konštituovanie funkcionárov, výborov a poslaneckých klubov
Národnej rady Slovenskej republiky vo IV. volebnom období
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Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 4. júla 2006 bol za predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Pavol Paška a za podpredsedov Národnej rady Slovenskej
republiky boli zvolení Anna Belousovová, Miroslav Číž, Milan Hort a Viliam Veteška.
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1.1.1. Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky

Na základe výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných 17. júna 2006,
bolo zloženie Národnej rady Slovenskej republiky takéto:
Výsledky volieb v %

Počet poslancov
v NR SR

Podiel NR SR v %

SMER – SD

29,14

50

33,33

SDKÚ – DS

18,35

31

20,67

SNS

11,73

20

13,33

SMK – MKP

11,68

20

13,33

ĽS – HZDS

8,79

15

10,00

KDH

8,31

14

9,33

Politický subjekt

1.1.2. Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

Na ustanovujúcej NR SR schôdzi bolo schválené utvorenie 6 klubov poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky:
Prehľad o počte členov klubov poslancov NR SR – IV. volebné obdobie NR SR v roku 2006 (k 31. 12. 2006)

Klub poslancov

Predseda

Počet členov

Klub poslancov NR SR za SMER – SD

Miroslav Číž

50

Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS

Stanislav Janiš

31

Rafael Rafaj

19

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

Gyula Bárdos

20

Klub poslancov NR SR za ĽS – HZDS

Vladimír Mečiar

16

Klub poslancov NR SR za KDH

Mária Sabolová

14

Klub poslancov NR SR za SNS

Na začiatku IV. volebného obdobia došlo k jednej zmene v kluboch poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky spojenej s vystúpením poslanca Miroslava Kotiana z Klubu poslancov NR SR
za SNS a jeho vstupom do Klubu poslancov NR SR za ĽS – HZDS (6. 11. 2006).

1.1.3. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky

Mandátový a imunitný výbor NR SR
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Výbor NR SR pre európske záležitosti
Ústavnoprávny výbor NR SR

Predseda

Renáta Zmajkovičová (SMER – SD)
Gábor Gál (SMK – MKP)
Milan Urbáni (ĽS – HZDS)
Mojmír Mamojka (SMER – SD)

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

Jozef Burian (SMER – SD)

Výbor NR SR pre hospodársku politiku

Maroš Kondrót (SMER – SD)

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Zahraničný výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby

Ján Slabý (SNS)
Tibor Cabaj (ĽS – HZDS)
Jozef Halecký (ĽS – HZDS)
Viliam Novotný (SDKÚ – DS)
Rudolf Pučík (SNS)
Boris Zala (SMER – SD)
Ferdinand Devínsky (SDKÚ – DS)
Pavol Minárik (KDH)
László Nagy (SMK – MKP)
Anton Korba (SNS)
Pavol Prokopovič (SDKÚ – DS))

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva

Jozef Šimko (KDH)

Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

Jana Laššáková (SMER – SD)
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Na ustanovujúcej schôdzi NR SR bolo zriadených 19 výborov Národnej rady
Slovenskej republiky.
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1.2.

Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

V III. volebnom období v roku 2006 bolo zvolaných 10 schôdzí Národnej rady SR, pričom 2 schôdze
sa nekonali. Jedna z dôvodu, že navrhovatelia svoj návrh stiahli, a v druhom prípade konanie schôdze
už bolo neopodstatnené, pretože člen vlády, ktorému sa navrhovala vysloviť nedôvera, podal demisiu.
V uvedenom období bolo teda 8 schôdzí Národnej rady SR, ktoré trvali 17 rokovacích dní. Z toho
4 schôdze boli zvolané podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej
republiky na základe žiadosti skupiny poslancov. Programom dvoch týchto schôdzí bolo vyslovenie
nedôvery ministrom vtedajšej vlády (ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky R. Zajacovi a ministrovi
kultúry Slovenskej republiky F. Tóthovi). Programom zvyšných dvoch schôdzí bola otázka privatizácie
letísk M. R. Štefánika a vládny návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady
Slovenskej republiky, ktorý bol prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.
Dňa 25. mája 2006 sa konalo slávnostné stretnutie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
pri príležitosti skončenia III. volebného obdobia.
Od začiatku IV. volebného obdobia do konca roka 2006 sa uskutočnilo 6 schôdzí Národnej rady
Slovenskej republiky, ktoré trvali spolu 21 rokovacích dní.
Ustanovujúca schôdza Národnej rady Slovenskej republiky sa konala 4. júla 2006, na ktorej
149 novozvolených poslancov zložilo ústavou predpísaný sľub. Jeden poslanec, ktorý sa z pracovných
dôvodov ustanovujúcej schôdze nemohol zúčastniť, zložil sľub poslanca na nasledujúcej schôdzi
Národnej rady.
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Na 2. schôdzi NR SR 1. augusta 2006 predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico predložil
Národnej rade SR Programové vyhlásenie vlády SR so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde. Rozprava
k nemu trvala 22 hodín a vystúpilo v nej 46 poslancov. Za programové vyhlásenie, a tým aj za vyslovenie
dôvery vláde hlasovalo 80 poslancov zo 135 prítomných poslancov. Proti hlasovalo 55 poslancov.
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Na 6. schôdzi NR SR 6. decembra 2006 vystúpil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič,
ktorý však nepredniesol obvyklú Správu o stave republiky, ale ako povedal, chcel sa iba podeliť s poslancami o svoje predstavy o chode spoločnosti. Počas jeho vystúpenia boli na schôdzi prítomní aj
predseda vlády SR Robert Fico a členovia vlády SR.

1.3.

Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky

Do Národnej rady Slovenskej republiky bolo predložených v III. volebnom období v roku 2006
celkovo 118 návrhov zákonov. Schválených bolo 50 návrhov zákonov, z toho 31 zákonov bolo predložených vládou SR, 17 zákonov poslancami NR SR a 2 návrhy predložili výbory NR SR. Ostatné návrhy
zákonov boli buď vypustené z programu schôdze (napr. na 60. schôdzi ich bolo až 57), alebo boli navrhovateľmi stiahnuté, prípadne ich Národná rada neschválila.
Z celkového počtu schválených zákonov bolo 5 ústavných a 2 zákony boli schválené v skrátenom
legislatívnom konaní.
Medzi najvýznamnejšie zákony, ktoré Národná rada SR schválila, patrili zákon o odškodňovaní
osôb poškodených násilnými trestnými činmi, zákon o protikomunistickom odboji, zákon o výkone väzby
a zákon o občianskych preukazoch.

V oblasti energetiky bolo dôležitým krokom prijatie zákona o jadrovom fonde, ktorý sa týkal vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Formou
zákona Národná rada upravila tiež povinnú základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik niektorých vodičov.
Významnými zákonmi, ktoré prijala Národná rada SR v oblasti poľnohospodárstva a životného
prostredia, boli zákon o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe a zákon o perzistentných organických látkach.
Bol prijatý tiež zákon o informačných systémoch verejnej správy, ktorý upravil základné podmienky na prevádzku týchto systémov, a zákon o inšpekcii práce, ktorý novým spôsobom komplexne rieši
ochranu zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v tejto oblasti.
Osobitná pozornosť v rámci legislatívnej činnosti bola venovaná novelizáciám zákonov. K najvýznamnejším z nich patrili novelizácie zákonov z finančnej oblasti, a to najmä o spotrebných daniach,
o miestnych daniach a miestnom poplatku, o kolektívnom investovaní, o bankách a o poisťovníctve.
Ďalšie novelizácie sa týkali úprav reformných zákonov z oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálneho
poistenia a okrem iného sa novelizáciami riešili aj niektoré problémy v mediálnej oblasti.

Za uvedené obdobie Národná rada Slovenskej republiky schválila 38 zákonov, z nich 23 predložila
vláda Slovenskej republiky.
Najdôležitejším prijatým zákonom bol zákon o štátnom rozpočte na rok 2007, pri ktorom sa ako pri
jedinom prezentovalo všetkých 150 poslancov. Podporilo ho všetkých 85 koaličných poslancov, proti
hlasovalo všetkých 65 poslancov opozície.
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Vo IV. volebnom období v roku 2006 bolo Národnej rade Slovenskej republiky predložených
celkovo 83 návrhov zákonov, z toho 43 zákonov predložila vláda Slovenskej republiky a 40 zákonov
predložili poslanci Národnej rady.
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V skrátenom legislatívnom konaní Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení,
ktorá reagovala na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky a týkala sa prehodnocovania
invalidity občanov.
Medzi ďalšie dôležité zákony schválené v tomto období patrili najmä zákon o poskytovaní
vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo
sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006.
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Väčšiu časť legislatívnej činnosti v tomto volebnom období tvorila novelizácia platných zákonov,
ktorá nadväzovala na schválené Programové vyhlásenie vlády SR. Z finančnej oblasti bola dôležitá najmä
novela zákona o dani z príjmov, o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ďalej
novela Colného zákona, zákona o bankách a ďalšie.

10

Ťažisko legislatívnej činnosti Národnej rady SR z vecného hľadiska bolo v novelizácii celého radu
sociálnych zákonov v zmysle zámerov novej vlády v oblasti sociálnej politiky. Patrili sem najmä novelizácia
zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, o sociálnej pomoci, o pomoci v hmotnej núdzi, ako aj novelizácia
zákonov týkajúcich sa systému zdravotníctva, najmä zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad
zdravotnou starostlivosťou a o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve.
Nevyhnutnosť novelizácií niektorých ďalších zákonov vyplynula tiež z toho, že Slovenská republika
ako členský štát Európskej únie je povinná transponovať do svojho právneho poriadku právne akty
Európskej únie, ku ktorým patrí predovšetkým novelizácia zákona o pobyte cudzincov a zákona o azyle.

1.3.1. Zákony vrátené prezidentom Slovenskej republiky

V III. volebnom období v roku 2006 prezident Slovenskej republiky vrátil Národnej rade na opätovné
prerokovanie 5 zákonov, z ktorých Národná rada SR schválila 4 (zákon o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, zákon o povinnom zmluvnom poistení, zákon o obecnom zriadení, zákon o elektronických
komunikáciách) a 1 neschválila (zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov).
Vo IV. volebnom období v roku 2006 prezident Slovenskej republiky nevyužil právo veta a nevrátil
Národnej rade SR na opätovné prerokovanie ani jeden schválený zákon.

Stručný prehľad legislatívnej činnosti NR SR – III. volebné obdobie v roku 2006

Počet
schválených
návrhov
zákonov

predložených vládou SR

31

predložených poslancami NR SR

17

predložených výbormi NR SR

2

spolu
Počet schválených ústavných zákonov

50
5

Počet zákonov vrátených prezidentom SR

5

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní

2

Stručný prehľad legislatívnej činnosti NR SR – IV. volebné obdobie v roku 2006

predložených vládou SR

23

predložených poslancami NR SR

15

predložených výbormi NR SR

0

spolu
Počet schválených ústavných zákonov

38
0

Počet zákonov vrátených prezidentom SR

0

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní

1

1.3.2. Medzinárodné zmluvy

V III. volebnom období v roku 2006 Národná rada SR vyslovila súhlas so 17 medzinárodnými
zmluvami. Z hľadiska aktuálnych a perspektívnych výziev, pred ktorými Slovenská republika stála a stojí,
sa javili ako osobitne dôležité najmä zmluvné záväzky týkajúce sa opatrení proti korupcii, týkajúce sa
potláčania činov jadrového terorizmu a ochrany kultúrneho dedičstva. Prijaté boli: Dohovor OSN proti
korupcii, Dohovor o potláčaní činov jadrového terorizmu, Dohovor UNESCO na ochranu nehmotného
kultúrneho dedičstva.
Vo IV. volebnom období v roku 2006 Národná rada SR vyslovila súhlas s prijatím 9 medzinárodných
zmlúv, dohôd a dohovorov. Z nich k mimoriadne dôležitým patrili záväzky týkajúce sa ochrany a podpory
rozmanitosti kultúrnych prejavov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi a prevencie terorizmu. Prijaté boli:
Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, Dohovor Rady Európy o boji
proti obchodovaniu s ľuďmi, Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu.
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Počet
schválených
návrhov
zákonov
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1.3.3. Kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady SR

V III. volebnom období v roku 2006 Národná rada Slovenskej republiky v rámci svojej kontrolnej
činnosti prerokovala 22 správ a informácií.
Ďalej vykonala voľby členov Rozhlasovej rady, Rady Slovenskej televízie, Správnej rady Ústavu
pamäti národa, viceguvernéra Národnej banky Slovenska, ako aj kandidátov na vymenovanie za sudcov
Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Vo IV. volebnom období v roku 2006 Národná rada Slovenskej republiky v rámci svojej kontrolnej činnosti prerokovala 19 správ, informácií a iných materiálov. Z toho v jednom prípade (k správe
o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom samosprávnych
krajov) požiadala svojím uznesením vládu Slovenskej republiky zabezpečiť protokolárne ukončenie
odovzdania a prevzatia majetku ciest II. a III. triedy a ich následné majetkovoprávne vysporiadanie
a predložiť návrh novely zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch, v ktorom budú presnejšie vymedzené kompetencie zastupiteľstva a predsedu samosprávneho kraja pri schvaľovaní zmien
v rozpočte samosprávneho kraja.
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Národná rada SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, zákona
o rokovacom poriadku NR SR a ďalších zákonov v uvedenom období zvolila
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n

prezidenta a viceprezidentov Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
ako aj členov Prezídia a Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky,

n

riaditeľa Národného bezpečnostného úradu,

n

členov Rady Slovenskej televízie,

n

predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky a

n

kandidátov na vymenovanie za sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

1.3.4. Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky

Vo IV. volebnom období v roku 2006 Národná rada Slovenskej republiky schválila 3 vyhlásenia, a to
n

k pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia a proti prejavom extrémizmu a neznášanivosti,

n

k situácii politických väzňov v Bielorusku a

n

ku konferencii o holokauste v Teheráne.

1.4.

Hodina otázok a interpelácie poslancov

1.4.1. Hodina otázok

V III. volebnom období v roku 2006 sa hodina otázok uskutočnila dvakrát, poslanci položili celkovo
27 otázok, zodpovedaných bolo 24. Z obsahového hľadiska boli otázky zamerané na možnosti rozvoja
cestovného ruchu a vidieckej turistiky, na rozvoj regiónov, na problematiku grantov v rezorte kultúry,
dostavbu SND, využitie prostriedkov na propagáciu zdravotníckej reformy, na ochranu územia proti
povodniam a iné.
Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR – III. volebné obdobie v roku 2006 (k 17. 6. 2006)

Počet položených otázok

Klub poslancov

Klub poslancov NR SR za SMER – SD

11

Klub poslancov NR SR za ĽS – HZDS

7

Klub poslancov NR SR za SDKÚ

4

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

2

Klub poslancov NR SR za KDH

2

Klub poslancov NR SR za ANO

—

Klub poslancov NR SR za KSS

—

Poslanci nezaradení do klubov poslancov NR SR

1

spolu

27

Adresovanie otázok

Predseda vlády SR

Počet
položených otázok

Počet
zodpovedaných otázok

6

6

Členovia vlády SR a generálny prokurátor SR

21

18

spolu

27

24

Vo IV. volebnom období v roku 2006 bola hodina otázok zaradená do programu schôdzí štyrikrát,
poslanci celkovo položili 379 otázok, z toho predsedovi vlády SR 154 otázok. Obsah položených otázok
reagoval na aktuálny stav spoločnosti vo všetkých jeho súvislostiach so zameraním na problematiku
ekonomiky, financií, na prípravu štátneho rozpočtu a prijatie eura, na dopravu a najmä výstavbu
rýchlostných komunikácií, na pôdohospodárstvo a poskytovanie dotácií, na kultúru, školstvo
a vzdelávanie, súdnictvo, ďalej na sociálnu oblasť a zdravotníctvo. Predmetom záujmu boli i medzinárodné vzťahy a obrana.
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Počet otázok adresovaných predsedovi a členom vlády SR
a generálnemu prokurátorovi SR – III. volebné obdobie v roku 2006 (k 17. 6. 2006)
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Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR – IV. volebné obdobie v roku 2006 (k 31. 12. 2006)

Počet položených otázok

Klub poslancov

Klub poslancov NR SR za SMER – SD

160

Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS

149

Klub poslancov NR SR za SNS

—

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

39

Klub poslancov NR SR za ĽS – HZDS

11

Klub poslancov NR SR za KDH

20

spolu

379

Počet otázok adresovaných predsedovi a členom vlády SR
a generálnemu prokurátorovi SR – IV. volebné obdobie v roku 2006 (k 31.12. 2006)

Adresovanie otázok

Predseda vlády SR

Počet
položených otázok

Počet
zodpovedaných otázok

154

10

Členovia vlády SR a generálny prokurátor SR

225

29

spolu

379

39
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1.4.2. Interpelácie poslancov
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V III. volebnom období v roku 2006 bolo podaných 18 interpelácií, a to 17 poslancami opozície
a 1 poslancom nezaradeným do klubov poslancov NR SR, ktoré boli zamerané na aktuálny vývoj
v spoločnosti, nakladanie s majetkom štátu, použitie rozpočtových prostriedkov a iné.
Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR – III. volebné obdobie
v roku 2006 (k 17. 6. 2006)
Klub poslancov

Počet interpelácií

Klub poslancov NR SR za ĽS – HZDS

10

Klub poslancov NR SR za SMER – SD

5

Klub poslancov NR SR za KSS

2

Klub poslancov NR SR za SDKÚ

—

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

—

Klub poslancov NR SR za KDH

—

Klub poslancov NR SR za ANO

—

Poslanci nezaradení do klubov poslancov NR SR
spolu

1
18

Podanie interpelácií

Počet interpelácií

Poslanci koalície

—

Poslanci opozície

17

Poslanci nezaradení do klubov poslancov NR SR

1

spolu

18

Vo IV. volebnom období do 31. 12. 2006 bolo podaných 33 interpelácií, z toho 2 interpelácie boli
adresované predsedovi vlády SR a 31 interpelácií členom vlády SR. Z vecného hľadiska boli interpelácie
poslancov zamerané na overenie vyšetrovaní niektorých káuz, prípravu, zjednodušenie a doplnenie
právnych predpisov v oblasti zdravotníctva, dopravy, odmeňovania, zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ochrany prírody, na zverejňovanie informácií, zriadenie zrušených okresných súdov,
na problematiku prevodu majetku štátu, na výskyt nebezpečných výrobkov na trhu Slovenskej republiky,
kriminalitu mládeže a iné otázky dotýkajúce sa života občanov a vývoja spoločnosti.
Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR – IV. volebné obdobie
v roku 2006 (k 31. 12. 2006)
Klub poslancov

Klub poslancov NR SR za SMER – SD

Počet interpelácií

1

Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS

6

Klub poslancov NR SR za SNS

—

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

2

Klub poslancov NR SR za ĽS – HZDS

22

Klub poslancov NR SR za KDH

2

Podanie interpelácií

33

Počet interpelácií

Poslanci koalície

23

Poslanci opozície

10

spolu

33
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spolu

15

1.5.

Činnosť výborov Národnej rady
Slovenskej republiky

Výbory Národnej rady SR ako iniciatívne a kontrolné orgány Národnej rady SR v roku 2006 plnili
úlohy súvisiace s ukončením predchádzajúceho a so začatím nového volebného obdobia.
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V legislatívnom procese plnili závažné úlohy súvisiace s prerokúvanými zákonmi týkajúcimi sa
najmä ekonomickej a sociálnej reformy v predchádzajúcom volebnom období. Mali dôležitú úlohy
pri plnení kontrolnej a kreačnej funkcie Národnej rady Slovenskej republiky.
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V novom volebnom období došlo v zložení výborov oproti III. volebnému obdobiu k viacerým
zmenám. Niektoré výbory sa venovali spoločnej problematike v súvislosti s novými úlohami týkajúcimi sa
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky vo IV. volebnom období.
Za najdôležitejšie úlohy v činnosti výborov v roku 2006 možno považovať vytvorenie nových
výborov v novom volebnom období, rokovanie o Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky
a schválenie rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2007.
Z vecného hľadiska bol rok 2006 prelomový v činnosti výborov v oblasti európskych záležitostí,
keď sa naplno realizoval ústavný zákon č. 347/2005 Z. z. o spolupráci Národnej rady SR a vlády SR
v európskych záležitostiach, a to spoluprácou všetkých výborov NR SR s Výborom NR SR pre európske
záležitosti. Týkalo sa to najmä rokovania o Legislatívnom a pracovnom programe Európskej únie na
rok 2007, o Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 – 2013, ako i rokovania o stanoviskách SR
k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskeho spoločenstva a Európskej únie.

V roku 2006 sa plne sfunkčnila činnosť Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru NR SR
na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, ktorý nadobudol nové kompetencie
na základe príslušných ústavných zákonov. Rovnako Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť riešil zásadné
úlohy v oblasti kontrolnej činnosti pri ochrane súkromia v súvislosti s používaním informačno-technických
prostriedkov.
V oblasti legislatívnej činnosti výborov bol výrazný podiel Ústavnoprávneho výboru NR SR pri
rokovaní o úpravách na úseku občianskeho, obchodného, konkurzného a trestného práva. Výbor NR SR
pre zdravotníctvo rokoval o zákonoch týkajúcich sa reformy zdravotníctva. Výbor NR SR pre sociálne veci
a bývanie riešil oblasť právnych predpisov súvisiacich s reformou sociálneho systému. Výbor NR SR pre
financie, rozpočet a menu, Výbor NR SR pre hospodársku politiku a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo,
životné prostredie a ochranu prírody rokovali o právnych predpisoch týkajúcich sa ekonomickej reformy.
Charakteristickým pre rok 2006 bola aj skutočnosť, že v jeho závere rokovali príslušné výbory
i o korekciách reforiem prijatých v III. volebnom období v kontexte s Programovým vyhlásením vlády
Slovenskej republiky.
Kreačnú funkciu výbory plnili v súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov, s prípravou
volieb ombudsmana, členov televíznej a rozhlasovej rady, ako i ďalších orgánov a funkcií, v ktorých
na začiatku nového volebného obdobia došlo k zmene.
Dôležitou úlohou v kontrolnej oblasti bola realizácia poslaneckých prieskumov a rokovania
o správach v jednotlivých oblastiach týkajúcich sa kompetencií výborov NR SR.
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2. Zahraničnopolitické aktivity
Národnej rady Slovenskej republiky

V oblasti zahraničných aktivít a medziparlamentnej spolupráce bol rok 2006 pre Národnú radu
Slovenskej republiky mimoriadne významný a v niektorých ohľadoch aj výnimočný. Predčasné voľby,
ktoré sa uskutočnili v júni 2006, síce dočasne spomalili intenzitu zahraničných ciest a prijatí na všetkých
úrovniach Národnej rady, ale už po ustanovení nového vedenia NR SR sa zahraničné aktivity od
septembra 2006 v plnej miere obnovili.
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Najvýznamnejšou udalosťou, a to s presahom do prvého polroka 2007, bolo prevzatie predsedníctva Konferencie predsedov parlamentov Európskej únie Národnou radou Slovenskej republiky
2. júla 2006 počas Kodanskej konferencie. V súvislosti s týmto predsedníctvom bola naplánovaná na
24. – 27. mája 2007 Bratislavská konferencia v priestoroch NR SR, ktorá by bezpochyby mala byť (čo do
rozsahu agendy i počtu účastníkov na najvyššej úrovni) tým najrozsiahlejším a najvýznamnejším
podujatím, aké sa v Slovenskej republike v ére jej samostatnosti uskutoční. Príprava a zabezpečenie
konferencie si preto v roku 2006 vyžadovali množstvo pozornosti, úsilia, nasadenia personálnych kapacít
i finančných prostriedkov.

V oblasti medziparlamentnej spolupráce Národnej rady SR sa 13. novembra 2006 v Košiciach
uskutočnilo stretnutie predsedov parlamentov Vyšehradskej štvorky ( V 4 ), na ktorom bola prijatá
tzv. Košická deklarácia o spoločnom vstupe krajín V 4 do schengenského priestoru v pôvodne stanovenom termíne.
K dôležitým udalostiam patrilo stretnutie predsedov parlamentov Regionálneho partnerstva, ktoré
sa konalo 23. – 24. novembra 2006 vo Viedni.
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2.1.

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

Zahraničné cesty predsedu NR SR – III. volebné obdobie v roku 2006 (k 17. 6. 2006)

Dátum

Druh návštevy

Miesto konania

Účasť

29. – 30. 1. 2006
31. 1. – 4. 2. 2006

pracovná

Vatikán

Pavol Hrušovský

pracovná

Washington (USA)

Pavol Hrušovský

12. – 14. 3. 2006

pracovná

Washington (USA)

Béla Bugár

Zahraničné cesty predsedu NR SR – IV. volebné obdobie v roku 2006 (k 31. 12. 2006)

Druh návštevy

Miesto konania

Účasť

oficiálna

Praha (ČR)

Pavol Paška

11. 10. 2006

pracovná

Brusel (Belgické kráľovstvo)

Pavol Paška

15. – 16. 11. 2006

oficiálna

Kyjev (Ukrajina)

Pavol Paška

23. 11. 2006

oficiálna

Viedeň (Rakúsko)

Pavol Paška

Dátum

5. – 6. 10. 2006

Druh návštevy

Miesto konania

Účasť

3. – 4. 2. 2006

pracovná

Praha (ČR)

Viliam Veteška

29. 6. – 1. 7. 2006

pracovná

Kodaň (Dánske kráľovstvo)

Viliam Veteška

Dátum
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Zahraničné cesty podpredsedu NR SR – III. a IV. volebné obdobie v roku 2006 (k 31. 12. 2006)
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2.2.

Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady
Slovenskej republiky

Pracovné návštevy výborov NR SR v zahraničí v roku 2006

Výbor

Účasť

Krajina

18. – 20. 1. 2006

Výbor NR SR
pre pôdohospodárstvo

Tibor Cabaj, Richard Hamerlik,
Jarmila Tkáčová, Andrej Hajduk, János Szigeti

Estónska republika

13. – 15. 2. 2006

Ústavnoprávny výbor
NR SR

Ján Drgonec, Miroslav Abelovský,
Peter Miššík, Jana Laššáková

Slovinská republika

21. – 22. 2. 2006

Zahraničný výbor
NR SR

Pavol Paška, József Kvarda,
Tibor Tóth, Boris Zala

Fínska republika

29. – 31. 3. 2006

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

Viliam Soboňa, Jozef Miklušičák,
Ladislav Polka, Pavol Kuljaček,
Stanislav Janiš, Jozef Buček

Česká republika

3. – 5. 4. 2006

Ústavnoprávny výbor
NR SR

Ján Drgonec, Peter Miššík, Ján Cuper,
Gábor Gál, Alexej Ivanko

Portugalská republika

4. – 6. 4. 2006

Výbor NR SR pre
zdravotníctvo
Výbor NR SR pre sociálne
veci a bývanie

Viliam Novotný, Jaroslav Ivančo,
Peter Biroš, Karol Džupa, Július Brocka,
Klára Sárközy, Jozef Burian, Anton Blajsko

Česká republika

4. – 6. 4. 2006

Výbor NR SR
pre verejnú správu

Milan Hort, Miroslav Číž, Tibor Cabaj,
Iván Farkas, István Pásztor, Samuel Zubo

Švédske kráľovstvo

3. – 5. 5. 2006

Výbor NR SR
pre pôdohospodárstvo

Tibor Cabaj, Andrej Hajduk, Dušan Muňko,
Zoltán Horváth, János Szigeti

Česká republika

15. – 18. 5. 2006

Výbor NR SR
pre európske záležitosti

Tibor Mikuš, Klára Sárközy,
Miroslav Číž, Karol Ondriaš

Slovinská republika
Chorvátska republika

28. – 30. 11. 2006

Výbor NR SR pre verejnú
správu a regionálny rozvoj

Tibor Cabaj, Branislav Bačík,
József Berényi, Pavol Goga

Francúzska republika
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Pracovné návštevy delegácií výborov zahraničných parlamentov v SR v roku 2006

Dátum

Výbor

Parlament

16. – 18. 1. 2006

Ústavnoprávny výbor

Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky

6. – 9. 3. 2006
28. – 30. 3. 2006

Výbor pre harmonizáciu s Európskou úniou

Veľké národné zhromaždenie Tureckej republiky

Rozpočtový výbor

Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky

Výbor pre rozvoj vidieka

Parlament Estónskej republiky

Ústavnoprávny výbor

Senát Parlamentu Českej republiky

20. – 22. 11. 2006

Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky

22. – 24. 11. 2006

Výbor pre pôdohospodárstvo

Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky

26. – 28. 11. 2006

Zákonodarný výbor

Sejm Poľskej republiky

14. – 15. 12. 2006

Výbor pre bezpečnosť

Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky

18. – 20. 5. 2006
7. – 9. 11. 2006

2.3.

Stále parlamentné delegácie

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE)

Rada Európy je najstaršia politická organizácia v Európe založená v roku 1949, ktorej hlavnými
cieľmi sú ochrana ľudských práv, parlamentnej demokracie a princípov právneho štátu, príprava dohôd
zjednocujúcich sociálne a právne prostredie v členských krajinách a podpora európskej identity založenej
na hodnotách spoločných pre rôzne kultúry.
V roku 2006 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy malo 4 pravidelné riadne zasadnutia. Stála
delegácia NR SR sa zúčastnila iba troch zasadnutí. Júnového (3. riadneho)* zasadnutia sa nezúčastnila
z dôvodu konania predčasných parlamentných volieb v SR. V tom čase pôvodná stála delegácia už
nemala mandát v rámci Národnej rady SR a nová stála delegácia ešte nebola ustanovená.

Poradie
zasadnutia

Miesto konania

Účasť

22. – 26. 1. 2006

1. riadne

Štrasburg (Francúzsko)

členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE
okrem Ivána Farkasa a Sándora Alberta

9. – 13. 4. 2006

2. riadne

26. – 30. 6. 2006

3. riadne*

Štrasburg (Francúzsko) všetci členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE
Štrasburg (Francúzsko)
—

4. riadne

Štrasburg (Francúzsko)

Dátum

1. – 10. 10. 2006
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Najdôležitejšou udalosťou v rámci PZ RE v minulom roku bola pracovná návšteva predsedu
PZ RE Reného van der Lindena v Bratislave 10. novembra 2006 a jeho stretnutie s predsedom NR SR
Pavlom Paškom, ako aj s predsedami poslaneckých klubov NR SR za prítomnosti predsedu Zahraničného
výboru NR SR a vedúceho Stálej delegácie NR SR v PZ RE Borisa Zalu, ako aj predsedu Výboru NR SR
pre európske záležitosti a zároveň člena Stálej delegácie NR SR v PZ RE Milana Urbániho.

Zloženie Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy –
IV. volebné obdobie v roku 2006 (k 31. 12. 2006)

Poslanec

Funkcia v delegácii

Klub poslancov NR SR

Boris Zala

vedúci stálej delegácie

SMER – SD

Edita Angyalová

členka stálej delegácie

SMER – SD

Sergej Chelemendik

člen stálej delegácie

SNS

Eduard Kukan

člen stálej delegácie

SDKÚ – DS

József Berényi

člen stálej delegácie

SMK – MKP

Ferdinand Devínsky

náhradník

SDKÚ – DS

Jaroslav Paška

náhradník

SNS

István Farkaš

náhradník

SMK – MKP

Milan Urbáni

náhradník

ĽS – HZDS

Július Brocka

náhradník

KDH
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Parlamentné zhromaždenie NATO slúži ako konzultatívna medziparlamentná organizácia pre
Severoatlantickú alianciu. Zhromažďovaním členov parlamentov Aliancie Parlamentné zhromaždenie
zabezpečuje väzbu medzi NATO a poslancami jej členských krajín, pomáha budovať parlamentný
a verejný konsenzus na podporu politík Aliancie. Zároveň podporuje parlamentné povedomie
a porozumenie kľúčových bezpečnostných otázok, prispieva k väčšej transparentnosti Aliancie a jej
politík a posilňuje transatlantické vzťahy. Parlamentné zhromaždenie NATO tvorí 248 delegátov
členských parlamentov.

Zloženie Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO –
IV. volebné obdobie v roku 2006 (k 31. 12. 2006)

Funkcia v delegácii

Klub poslancov NR SR

vedúci stálej delegácie

ĽS – HZDS

Maroš Kondrót

člen stálej delegácie

SMER – SD

Martin Fedor

člen stálej delegácie

SDKÚ – DS

Rudolf Pučík

člen stálej delegácie

SNS

László Gyurovszky

člen stálej delegácie

SMK – MKP

Mojmír Mamojka

náhradník

SMER – SD

Juraj Liška

náhradník

SDKÚ – DS

Emil Vestenický

náhradník

SNS

náhradníčka

ĽS – HZDS

náhradník

KDH

Poslanec

Ján Kovarčík

Zdenka Kramplová
Vladimír Palko

Podujatia Parlamentného zhromaždenia NATO v roku 2006

Dátum

22. – 28. 1. 2006

Názov podujatia

Miesto konania

Výjazdové zasadnutie
Bezpečnostného výboru PZ NATO Washington, San Diego (USA)

Účasť

Robert Kaliňák

18. – 21. 2. 2006

Zasadnutie výborov PZ NATO

Brusel (Belgicko)

Jozef Banáš, György Juhász

24. – 26. 3. 2006

Zasadnutie
Stáleho výboru PZ NATO

Gdańsk (Poľsko)

Jozef Banáš

16. – 20. 5. 2006

Fact finding mission
Politického výboru PZ NATO

Afganistan

Jozef Banáš

26. – 30. 5. 2006

Jarné zasadnutie PZ NATO

Paríž (Francúzsko)

Jozef Banáš, Ján Kovarčík,
Diana Štrofová

28. – 29. 9. 2006

Zasadnutie
Stáleho výboru PZ NATO

Brusel (Belgicko)

Ján Kovarčík

13. – 17. 11. 2006

Jesenné zasadnutie PZ NATO

Québec (Kanada)

Ján Kovarčík, László Gyurovszky,
Maroš Kondrót, Rudolf Pučík

Stredoeurópska iniciatíva (SEI)
Stredoeurópska iniciatíva je regionálnou medzinárodnou organizáciou stredoeurópskych
štátov. SEI nemá formálne znaky medzinárodnej organizácie, slúži ako vhodná platforma na vzájomnú
výmenu názorov.
Zloženie Stálej delegácie NR SR v Stredoeurópskej iniciatíve – IV. volebné obdobie v roku 2006 (k 31. 12. 2006)

Funkcia v delegácii

Klub poslancov NR SR

Štefan Zelník

vedúci stálej delegácie

SNS

Renáta Zmajkovičová

členka stálej delegácie

SMER – SD

Jarmila Tkáčová

členka stálej delegácie

SDKÚ – DS

Viliam Veteška

člen stálej delegácie

ĽS – HZDS

Martin Fronc

člen stálej delegácie

KDH

Podujatie Stredoeurópskej iniciatívy v roku 2006

Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť

2. – 4. 11. 2006

Zasadnutie SEI

Tirana (Albánsko)

Štefan Zelník

Parlamentné zhromaždenie OBSE (PZ OBSE)
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe je paneurópska a transatlantická
bezpečnostná organizácia. Parlamentné zhromaždenie OBSE bolo založené v roku 1991. Medzi jeho
hlavné úlohy patrí rozvíjanie a zdokonaľovanie mechanizmu prevencie a riešenia konfliktov, podpora
posilňovania a konsolidácie demokratických inštitúcií členských štátov OBSE.
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Zloženie Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení OBSE – IV. volebné obdobie
v roku 2006 (k 31. 12. 2006)

Poslanec

Funkcia v delegácii

Klub poslancov NR SR

Ján Zvonár

vedúci stálej delegácie

SMER – SD

Magdaléna Vášáryová

členka stálej delegácie

SDKÚ – DS

Jozef Ďuračka

člen stálej delegácie

SNS

Pál Csáky

člen stálej delegácie

SMK – MKP

náhradník

SMER – SD

Juraj Horváth

náhradník

SDKÚ – DS

Beata Sániová

náhradníčka

ĽS – HZDS

Rudolf Bauer

náhradník

KDH

Ján Pataky

Podujatia Parlamentného zhromaždenia OBSE v roku 2006

Dátum

24. – 26. 3. 2006
21. 5. 2006
16. – 20. 11. 2006

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť

Pozorovanie parlamentných
volieb na Ukrajine

Ukrajina – Zakarpatská oblasť

Ivan Hopta

Pozorovanie referenda v Čiernej
Hore o budúcom štátnom zriadení

Podgorica (Čierna Hora)

László Nagy

Jesenné zasadnutie PZ OBSE

Valletta (Malta)

Ján Zvonár
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Zhromaždenie, ktoré pôvodne slúžilo ako parlamentné fórum na obrannú a bezpečnostnú politiku,
je v súčasnosti jedinou európskou parlamentnou inštitúciou, ktorá umožňuje národným parlamentom
monitorovať otázky bezpečnosti a obrany. Slovenská republika má od októbra 2004 v rámci
Zhromaždenia Západoeurópskej únie štatút pridruženého člena s právom hlasovať na plenárnych
zasadnutiach aj vo výboroch, navrhnúť písomné a ústne zmeny v správach prerokúvaných vo výboroch
i na plenárnych zasadnutiach, navrhnúť začiatok ich konania, ďalej navrhnúť odporúčanie, rezolúciu,
opatrenie alebo rozhodnutie, byť zvolený za spravodajcu alebo spoluspravodajcu výboru.

Zloženie Stálej delegácie NR SR v Zhromaždení Západoeurópskej únie – IV. volebné obdobie
v roku 2006 (k 31. 12. 2006)
Funkcia v delegácii

Klub poslancov NR SR

vedúci stálej delegácie

SDKÚ – DS

Jozef Burian

člen stálej delegácie

SMER – SD

Jozef Šimko

člen stálej delegácie

KDH

Poslanec

Pavol Kubovič

Rudolf Pučík

člen stálej delegácie

SNS

Tibor Mikuš

člen stálej delegácie

ĽS – HZDS

Pavol Pavlis

náhradník

SMER – SD

Jozef Mikuš

náhradník

SDKÚ – DS

Emil Vestenický

náhradník

SNS

László Miklós

náhradník

SMK – MKP

Daniel Lipšic

náhradník

KDH

Podujatia Zhromaždenia Západoeurópskej únie v roku 2006

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť

23. – 24. 3. 2006

Zasadnutie výborov Z ZEÚ

Brusel (Belgicko)

Július Brocka

17. – 20. 12. 2006

52. zhromaždenie ZEÚ

Paríž (Francúzsko)

Dátum

Pavol Kubovič, Jozef Šimko,
Rudolf Pučík, Daniel Lipšic,
Jozef Mikuš

Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie (ES PZ)
Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie je parlamentná inštitúcia s konzultačnou
právomocou. Bola vytvorená na základe Barcelonskej deklarácie. Členmi zhromaždenia sú poslanci
vymenúvaní parlamentmi partnerských krajín, ktoré sa zúčastňujú na Barcelonskom procese a Európskym parlamentom.

Zloženie Stálej delegácie NR SR v Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení – IV. volebné obdobie
v roku 2006 (k 31. 12. 2006)

Poslanec

Funkcia v delegácii

Klub poslancov NR SR

vedúci stálej delegácie

SMER – SD

Pavol Frešo

člen stálej delegácie

SDKÚ – DS

Valentín Švidroň

člen stálej delegácie

SNS

Dušan Jarjabek

Podujatie Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia v roku 2006

5. – 6. 11. 2006

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť

Zasadnutie Výboru ES PZ
pre zlepšenie kvality života

Rím (Taliansko)

Pavol Frešo

Medziparlamentná únia (MPÚ)
Medziparlamentná únia je svetovou organizáciou združujúcou parlamenty suverénnych štátov.
Bola založená v roku 1889 s cieľom šíriť mier a spoluprácu medzi národmi. Národná rada SR je jej členom
od roku 1993.

Zloženie delegácie NR SR v Medziparlamentnej únii – IV. volebné obdobie v roku 2006 (k 31. 12. 2006)
Poslanec

Miroslav Číž

Funkcia v delegácii

Klub poslancov NR SR

vedúci delegácie

SMER – SD

člen delegácie

SMER – SD

Zdenka Kramplová

členka delegácie

ĽS – HZDS

Anna Belousovová

Boris Zala

členka delegácie

SNS

Pavol Hrušovský

člen delegácie

KDH

Milan Hort

člen delegácie

SDKÚ – DS

Gyula Bárdos

člen delegácie

SMK – MKP
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Podujatia Medziparlamentnej únie v roku 2006
Názov podujatia

Miesto konania

Účasť

7. – 12. 5. 2006

114. zhromaždenie MPÚ

Nairobi (Keňa)

Mária Demeterová,
Tibor Cabaj, Boris Zala

1. – 2. 12. 2006

Parlamentná konferencia o WTO

Ženeva (Švajčiarsko)

Pavol Pavlis

Dátum

Spolupráca Vyšehradskej štvorky (V 4)
Vyšehradská štvorka je neoficiálne označenie pre štyri krajiny strednej Európy: Českú republiku,
Maďarskú republiku, Poľskú republiku a Slovenskú republiku.
V minulosti krajiny V 4 zdôrazňovali potrebu podpory procesu rozširovania Únie a demokratických
a hospodárskych procesov. V súčasnosti toto zoskupenie upriamuje svoju pozornosť na posilnenie
identity strednej Európy v rámci Európskej únie, na posilnenie regionálnej spolupráce a vzájomné
odovzdávanie hodnôt a na výmenu informácií.
V júni 2006 Slovenská republika prevzala predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke. Počas neho
sa uskutočnilo významné stretnutie predsedov parlamentov členských krajín V 4, ktoré poukázalo na
potrebu zintenzívnenia vzájomných kontaktov, spoluprácu a spoločný postup jednotlivých parlamentov.
Vzhľadom na skutočnosť, že stretnutia predsedov parlamentov majú nesmierny politický význam, dospeli
k záveru, že stretnutia budú prebiehať v pravidelnejších intervaloch, minimálne dvakrát ročne. Okrem toho
sa dohodli aj na mechanizme predsedania a organizovania ďalších stretnutí.
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Dátum

3. – 4. 2. 2006
13. 11. 2006

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť

Pražský summit predsedov
parlamentov krajín V 4

Praha (Česká republika)

Viliam Veteška

Stretnutie predsedov
parlamentov krajín V 4

Košice (Slovenská republika)

Pavol Paška

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) je medzivládna organizácia združujúca v súčasnosti 29 štátov, ktorá poskytuje členským štátom dôležitý priestor na vedenie
diskusie zameranej na hľadanie hospodárskych politík, ktoré vedú k prosperite, zamestnanosti
a sociálnym istotám.

Aktivita Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v roku 2006
Dátum

23. 2. 2006

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť

Parlamentný seminár OECD
na vysokej úrovni
o politických dôsledkoch
starnúcich populácií

Paríž
(Francúzsko)

Július Brocka

2.4.

Pôsobenie Slovenskej republiky v rámci
Európskeho parlamentu

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sú volení každých 5 rokov podľa pomerného zastúpenia.
Voľby prebiehajú na základe priameho a všeobecného hlasovania podľa volebného systému jednotlivých
členských štátov. Svoj mandát vykonávajú nezávisle, nie sú viazaní príkazmi a ich mandát nie je
imperatívny. V rokovacej sále nie sú poslanci zaradení do národných delegácií, ale sa združujú do
nadnárodných politických skupín podľa svojej politickej príslušnosti.
Slovenskú republiku reprezentujú v Európskom parlamente 14 europoslanci, ktorí boli zvolení
vo voľbách 13. júna 2004.
Zastúpenie Slovenskej republiky v Európskom parlamente v roku 2006

Poslanec

Politická strana v SR

Peter Baco

ĽS – HZDS

Edit Bauer

SMK – MKP

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov

Irena Belohorská

ĽS – HZDS

nezávislí poslanci

Politická skupina v EP

nezávislí poslanci

Monika Beňová

SMER – SD

Socialistická skupina v Európskom parlamente

Árpád Duka-Zólyomi

SMK – MKP

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov

Milan Gaľa

SDKÚ – DS

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov

Ján Hudacký

KDH

Miloš Koterec

SMER – SD

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov
Socialistická skupina v Európskom parlamente

Sergej Kozlík

ĽS – HZDS

nezávislí poslanci

Vladimír Maňka

SMER – SD

Socialistická skupina v Európskom parlamente

Miroslav Mikolášik

KDH

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov

SDKÚ – DS

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov

Peter Šťastný

SDKÚ – DS

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov

Anna Záborská

KDH

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov

Parlamentná činnosť slovenských europoslancov v Európskom parlamente v roku 2006
Parlamentná činnosť v pléne Európskeho parlamentu
Vystúpenia
na plenárnej
schôdzi

Otázky

Návrhy uznesení

Písomné
vyhlásenia

—

6

1

—

—

2

12

4

—

—

Irena Belohorská

—

26

5

—

—

Monika Beňová

—

6

1

1

2

Árpád Duka-Zólyomi

—

9

3

6

—

Milan Gaľa

—

13

5

—

1

Ján Hudacký

—

9

3

—

—

Miloš Koterec

—

1

1

—

1

Sergej Kozlík

—

9

2

—

—

Vladimír Maňka

—

8

3

—

1

Miroslav Mikolášik

—

1

3

—

—

Zita Pleštinská

1

35

4

—

1

Peter Šťastný

—

1

2

—

1

Anna Záborská

1

18

6

1

6

Poslanec

Správy

Peter Baco
Edit Bauer
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Členstvo slovenských europoslancov vo výboroch a delegáciách Európskeho parlamentu v roku 2006

Poslanec

Výbor EP

Peter Baco

Výbor pre poľnohospodárstvo (člen)
Výbor pre regionálny rozvoj (náhradník)

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ
– Chorvátsko (člen)

Edit Bauer

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť
a vnútorné veci (členka)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
(náhradníčka)

Delegácia pre vzťahy s Indiou (členka)
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ
– Turecko (náhradníčka)
Delegácia pre vzťahy s Japonskom (náhradníčka)

Irena Belohorská

Výbor pre životné prostredie, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín (členka)
Výbor pre zahraničné veci (náhradníčka)
Podvýbor pre ľudské práva (členka)

Delegácia pre vzťahy
s krajinami strednej Ameriky (členka)

Monika Beňová

Výbor pre zahraničné veci (členka)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť
a vnútorné veci (náhradníčka)

Delegácia pre vzťahy s Izraelom (podpredsedníčka)
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Árpád Duka-Zólyomi Podvýbor pre ľudské práva (člen)
Výbor pre zahraničné veci (náhradník)
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Delegácia EP

Delegácia pre spoluprácu v Parlamentných
výboroch EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan,
EÚ – Gruzínsko (podpredseda)
Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom (náhradník)

Milan Gaľa

Výbor pre kultúru a vzdelávanie (člen)
Výbor pre rozvoj (náhradník)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie
a bezpečnosť potravín (náhradník)

Delegácia pre vzťahy s krajinami Perzského zálivu
vrátane Jemenu (člen)
Delegácia pri Parlamentnom výbore
pre spoluprácu EÚ – Rusko (náhradník)

Ján Hudacký

Výbor pre priemysel, výskum
a energetiku (člen)
Výbor pre hospodárske a menové veci
(náhradník)

Delegácia pre vzťahy s krajinami MERCOSUR-u (člen)
Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom
a Nórskom a pri Spoločnom parlamentom výbore
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (náhradník)

Výbor pre regionálny rozvoj (člen)
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
(náhradník)

Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
(podpredseda)
Delegácia pre vzťahy s Parlamentným
zhromaždením NATO (člen)

Sergej Kozlík

Výbor pre rozpočet (člen)
Výbor pre hospodárske a menové veci
(náhradník)

Delegácia pri Spoločnom parlamentom
výbore AKP – EÚ (člen)

Vladimír Maňka

Výbor pre rozpočet (člen)
Výbor pre hospodárske a menové veci
(náhradník)

Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie
a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
(náhradník)

Miroslav Mikolášik

Výbor pre regionálny rozvoj (člen)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie
a bezpečnosť potravín (náhradník)

Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom
zhromaždení (člen)
Delegácia pre vzťahy s Izraelom (náhradník)
Delegácia pre vzťahy s Kanadou (náhradník)

Zita Pleštinská

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
(členka)
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
(náhradníčka)

Delegácia pri Parlamentom výbore
pre spoluprácu EÚ – Ukrajina (členka)
Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým
Zélandom (náhradníčka)

Peter Šťastný

Výbor pre medzinárodný obchod
(podpredseda)
Výbor pre rozpočet (náhradník)

Delegácia pre vzťahy s Izraelom (člen)
Delegácia pre vzťahy so Spojenými
štátmi americkými (náhradník)

Anna Záborská

Konferencia predsedov výborov (členka)
Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
(predsedníčka)
Výbor pre rozvoj (členka)

Delegácia pri Spoločnom parlamentom
výbore AKP – EÚ (členka)
Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou
magrebskou úniou (vrátane Líbye) (náhradníčka)

Miloš Koterec

3. Aktivity Národnej rady Slovenskej republiky
vo vzťahu k verejnosti

Oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou sa podieľalo na budovaní vzťahov medzi
Národnou radou Slovenskej republiky a verejnosťou. Realizovalo informačný servis o NR SR prostredníctvom viacerých aktivít.

Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky

3.1.1. Žiadosti o informácie

Oddelenie komunikácie s verejnosťou v roku 2006 vybavilo okolo 5 500 žiadostí o informácie. Podľa
zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo podaných 513 žiadostí. Verejnosť mala prevažne
záujem o návrhy zákonov alebo ich noviel, o dôvodové správy, termíny nadobúdania účinnosti zákonov.
Všetky žiadosti boli vybavené v zákonnej lehote. V dvoch prípadoch v zmysle § 18 ods. 2 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov a § 46 a 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nebolo žiadateľovi vyhovené.
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3.1.2. Prehliadky

V priebehu roka 2006 zamestnanci infocentra zabezpečili prehliadku budovy Národnej rady
Slovenskej republiky s odborným výkladom pre 13 006 návštevníkov zo Slovenska a zahraničia,
čo opätovne predstavovalo nárast oproti predchádzajúcemu roku. Štandardne najvyšší záujem
o prehliadku parlamentu bol zo strany študentov a žiakov so záujmom o osobné stretnutia s poslancami,
ktorých sa zúčastnilo 76 poslancov v rámci 136 diskusií.
Stúpol aj počet garantovaných prehliadok, t. j. prehliadok, v rámci ktorých mohli občania absolvovať prehliadku budovy NR SR so sprievodcom každý pracovný deň o 14.00 hodine. Túto príležitosť
využilo 151 občanov v rámci 51 garantovaných prehliadok.

Prehliadky budovy NR SR v roku 2006
Návštevníci
Štruktúra

Diskusie s poslancami

4 255

92

22

Stredné školy a gymnáziá

4 727

117

55

905

37

15

Iné inštitúcie a združenia

1 966

95

28

Zahraniční návštevníci

1 002

71

16

151

51

—

13 006

463

136

Garantované prehliadky
Spolu
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Počet prehliadok

Základné školy
Vysoké školy
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Počet

3.1.3 Výstavy a ďalšie podujatia

V priebehu roka 2006 oddelenie pre komunikáciu s verejnosťou zorganizovalo celkovo 15 výstav,
z toho 14 v priestoroch budovy NR SR na Západnej terase v areáli Bratislavského hradu a jednu výstavu
v exteriéri na dolnej východnej terase, ktoré prispievali k propagácii Národnej rady Slovenskej republiky.
Vystavovateľmi expozícií boli predovšetkým charitatívne, mimovládne, neziskové, dobrovoľné organizácie
a občianske združenia. Za všetky možno uviesť spoluprácu na pôvodnom slovenskom výtvarnom
projekte Prečo som na svete rád/rada s medzinárodnou účasťou, ktorého súčasťou bola výstava
víťazných prác a dvojdňový seminár v priestoroch infocentra.
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Okrem výstav sa oddelenie podieľalo na projektoch organizácie IUVENTA Participácia mládeže
v žiackych školských radách a Jazyková olympiáda. Spolupodieľalo sa aj na príprave druhého ročníka
zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu (MEP) za účasti 15-17-ročných študentov, členov vlády
a poslancov NR SR. Po úspechu v minulých rokoch sa oddelenie opäť spolupodieľalo na projekte Občan
OZ Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, ale aj na ďalších projektoch, ako Liga proti anorexii, festival
tradičných remesiel Dni majstrov na hrade, Dni vidieka v NR SR. Ďalej participovalo aj na viacerých
seminároch súvisiacich s prácou parlamentu a jeho kancelárie, napríklad s Academiou Istropolitana Nova
pre írskych a amerických študentov alebo s Nadáciou otvorenej spoločnosti pre delegáciu poslancov
a zamestnancov parlamentu z Mongolska.
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3.2. Médiá v Národnej rade Slovenskej republiky

Účasť médií v Národnej rade SR mala nezastupiteľné miesto nielen z hľadiska ich informatívneho
poslania, ale aj z hľadiska verejnej kontroly zákonodarnej moci a plnohodnotného fungovania participatívnej demokracie.

3.2.1. Akreditácie

Do konca III. volebného obdobia malo v parlamente trvalú akreditáciu 656 novinárov zo
6 spravodajských agentúr, 25 redakcií rozhlasu a televízie, 35 redakcií tlače a 10 ďalších inštitúcií,
vydavateľstiev a profesijných združení. V novom volebnom období do 31. 12. 2006 Kancelária NR SR
vydala v súhrne 372 trvalých akreditácií pre 4 spravodajské agentúry a 1 monitorovaciu spoločnosť,
11 redakcií rozhlasu a televízie, vyše 20 redakcií printových médií s dennou, týždennou i mesačnou
periodicitou a 2 profesijné združenia.
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3.2.2. Tlačové stredisko
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Akreditovaní redaktori pracovali v tlačovom stredisku, kde disponovali 22 pracovnými miestami
a 9 telefónnymi linkami. V stredisku, ktoré Kancelária NR SR vybavila 4 počítačmi s tlačiarňou, mohli
novinári sledovať dianie v rokovacej sále aj na televíznej obrazovke. Tlačové a informačné oddelenie
distribuovalo do tlačového strediska pre spravodajcov a reportérov všetky parlamentné tlače v rovnakej
podobe a rozsahu, ako ich dostávali poslanci. Novinári mali k dispozícii návrhy zákonov, spoločné správy
výborov, nevynímajúc poslanecké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Na balkóne rokovacej sály
Národnej rady SR bolo 14 trvalo rezervovaných stolíkov s 26 miestami na sedenie aj s možnosťou
zaznamenávania zvukových nahrávok z jednotlivých plenárnych zasadnutí.

3.2.3. Spravodajské agentúry, elektronické a tlačené médiá

V Národnej rade SR pracovalo v roku 2006 vyše 70 zástupcov dvoch domácich spravodajských
agentúr (TASR a SITA) a 14 zástupcov zo štyroch zahraničných spravodajských agentúr (Agence France
Presse, Central-European News Agency, ČTK, Reuters). Okrem nich bolo ďalej akreditovaných
11 rozhlasových staníc a 12 televíznych staníc, všetky denníky s celoslovenskou pôsobnosťou a tiež
väčšina domácich mienkotvorných médií s týždennou a mesačnou periodicitou. V Národnej rade SR boli
akreditované aj zahraničné médiá, a to české (Česká televízia, TV Nova, Právo), maďarské (Kossuth radio,
Duna TV, TV 2 Budapešť), ale i napr. jediný slovenský týždenník Slovensko Dnes vychádzajúci v USA.

3.3.

Petície a sťažnosti adresované
Národnej rade Slovenskej republiky

V roku 2006 bolo Národnej rade SR, jej výborom, funkcionárom a Kancelárii NR SR doručených
10 petícií a 137 sťažností a iných podnetov občanov, ktoré sú evidované v ústrednej evidencii petícií
a sťažností na odbore pre petície, sťažnosti a právne služby Kancelárie NR SR.

V doručených petíciách občania požadovali zabezpečenie ochrany obyvateľov obce Jarovnice
a súkromného majetku v obci pred kriminalitou zo strany spoluobyvateľov rómskeho pôvodu, vykonanie
poslaneckého prieskumu zo strany členov Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a Výboru NR SR pre
verejnú správu a regionálny rozvoj vo veci zosúladenia hraníc katastrálneho územia s rozsahom majetku
obce Rabčice, podporu financovania neštátnych zariadení špeciálnopedagogického poradenstva v SR
z kapitoly Ministerstva školstva SR a prijatie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
o práve na uplatnenie výhrady vo svedomí.
Občania petíciami protestovali proti ohradeniu bývalých vojenských lesov na Záhorí, zasadzovali
sa tiež za záchranu Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, za zachovanie zdravotnej záchrannej služby v Štúrove
a jeho okolí, za obnovenie osobnej vlakovej dopravy na trati Breznička – Mládzovo – Katarínska Huta, za
vydanie vládneho nariadenia za účelom štátnej pomoci slovenským včelárom, za zmenu energetickej
koncepcie SR v oblasti podmienok dodávky tepelnej energie do domácností.
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3.3.2. Sťažnosti a iné podnety

Sťažnosti a podnety občanov sa týkali viacerých spoločenských oblastí. V sociálnej oblasti občania
vyjadrovali najmä nesúhlas s výškou priznaných starobných a invalidných dôchodkov. V oblasti
zdravotníctva občania vyjadrovali obavy nad dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. V oblasti súdnictva,
prokuratúry a polície občania poukazovali na prieťahy v súdnych konaniach, vyjadrovali nesúhlas
s rozhodnutiami súdov alebo s konaním konkrétnych sudcov, namietali tiež nedostatočnosť zákonných
noriem a postupov inštitúcií v smere vyššej vymožiteľnosti práva. Významná časť podnetov občanov
sa týkala oblasti uplatňovania základných práv a slobôd, prípadne ich možného porušovania zo strany
orgánov verejnej správy.

VÝROČNÁ SPRÁVA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2006

Celkovo 21 sťažností bolo postúpených na ďalšie prešetrenie iným príslušným orgánom a inštitúciám. Spolu 31 podnetov a sťažností bolo adresovaných, prípadne postúpených na vedomie alebo
ďalšie riešenie niektorému z výborov NR SR.
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4. Organizačný rozvoj Kancelárie
Národnej rady Slovenskej republiky

4.1. Postavenie, pôsobnosť a organizačné zmeny
v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je štátna rozpočtová organizácia zriadená na
základe zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov. Jej poslaním je plniť odborné, organizačné a technické úlohy pri zabezpečovaní
činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií a tiež
pri zabezpečovaní parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby. Kancelária plní aj ďalšie úlohy
vyplývajúce z ďalších právnych predpisov, najmä v oblasti správy a ochrany majetku štátu a v oblasti
používania prostriedkov štátneho rozpočtu ako správca rozpočtovej kapitoly a v oblasti spravovania
pracovnoprávnych a obdobných vzťahov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, poslancov
Európskeho parlamentu zvolených na území Slovenskej republiky, štátnych zamestnancov a zamestnancov, ktorí v kancelárii vykonávajú práce vo verejnom záujme.
Na začiatku roka 2006 mala Kancelária NR SR v rámci systemizácie schválených 170 štátnozamestnaneckých miest a 339 miest na výkon prác vo verejnom záujme.
Po júnových voľbách 2006 sa začalo IV. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky.
Úlohou nového vedenia Kancelárie NR SR bolo zefektívnenie činnosti, pracovných procesov v rámci
Kancelárie NR SR a vytváranie vhodných pracovných podmienok pre jej zamestnancov.

Organizačná zmena sa dotkla takmer všetkých organizačných útvarov. Bola zrušená parlamentná sekcia a vytvorili sa z nej tri úseky: parlamentný, legislatívny a parlamentný inštitút. Zrušená bola
aj sekcia ekonomiky a prevádzkových činností a zo šiestich dovtedajších odborov, ktoré boli v nej
začlenené, zostali štyri.

4.2. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako služobný
úrad s osobitným postavením a starostlivosť o zamestnancov
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky patrí medzi služobné úrady uvedené v § 7 ods. 1
písm. b) v prvom až vo štvrtom bode, v siedmom a ôsmom bode zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe,
ktoré majú osobitné postavenie. Má kompetenciu prijímať vlastné služobné predpisy upravujúce výkon
štátnej služby v kancelárii, najmä pri určovaní odborov štátnej služby v kancelárii, pri výbere štátnych
zamestnancov, ich služobnom hodnotení a vzdelávaní.
V priebehu roka 2006 kancelária realizovala celkovo 16 výberových konaní na neobsadené miesta
v štátnej službe.
Vzdelávanie zamestnancov sa orientovalo najmä na jazykovú prípravu a prehlbovanie kvalifikácie
štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme formou kurzov,
seminárov a konferencií.
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V rámci organizačnej zmeny, pripravovanej a realizovanej v druhej polovici roka 2006, došlo
k zrušeniu pracovných miest a s tým súvisiacim prepustením viacerých zamestnancov Kancelárie NR SR.

35

4.3. Účelové zariadenia Národnej rady Slovenskej republiky
a služby poskytované poslancom a zamestnancom
Kancelária NR SR spravovala v roku 2006 tieto účelové zariadenia:
ÚZ Častá-Papiernička poskytovalo ubytovacie a stravovacie služby počas akcií, ktoré organizovala
Národná rada Slovenskej republiky počas rokovaní poslaneckých klubov a výborov Národnej rady
Slovenskej republiky. Zariadenie bolo k dispozícii aj pre cestovný ruch a organizovanie firemných akcií,
čo predstavovalo významný zdroj príjmov Kancelárie NR SR.
V auguste 2006 sa v tomto účelovom zariadení už po šiestykrát za sebou uskutočnil sedemdňový
rekondičný pobyt členov Združenia občanov Slovenska postihnutých epilepsiou. Pod záštitou predsedu
NR SR Kancelária NR SR zorganizovala aj veľmi úspešnú akciu Spoločnosti priateľov detí z detských
domovov – Úsmev ako dar.
V záujme upevňovania vzťahov medzi zamestnancami sa v priestoroch Častej-Papierničky
pravidelne organizuje tematickošportový deň, ktorého hlavnou náplňou je športová súťaž o Putovný pohár
vedúceho Kancelárie NR SR. V roku 2006 sa uskutočnil už jeho IX. ročník a zúčastnilo sa ho takmer
90 zamestnancov kancelárie.
ÚZ Tatranská Lomnica poskytovalo najmä ubytovacie služby počas výjazdových rokovaní
jednotlivých výborov NR SR a pracovných ciest zamestnancov kancelárie.
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4.4. Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
podporujúce kvalitu práce poslancov
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Služby, ktoré ovplyvňujú odbornosť a kvalitu práce poslancov, osobitne pri plnení legislatívnych
a kontrolných funkcií NR SR a jednotlivých ústavných činiteľov, reprezentujú predovšetkým úsek legislatívy
a aproximácie práva a parlamentný inštitút.
Celá činnosť obidvoch útvarov bola zameraná na dve dominantné úlohy. Prvou bolo ukončenie
III. volebného obdobia a druhou bola príprava a začatie IV. volebného obdobia.

4.4.1. Úsek legislatívy a aproximácie práva

Úsek legislatívy a aproximácie práva v rámci výkonu svojich hlavných činností v roku 2006
posudzoval všetky návrhy zákonov (v počte 172) predložených do Národnej rady SR z hľadiska splnenia
náležitostí stanovených zákonom č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov. K všetkým návrhom zákonov, ktoré boli schválené do druhého
čítania, vypracoval odborné stanovisko obsahujúce najmä posúdenie ich súladu s Ústavou Slovenskej
republiky a ostatnými zákonmi, ich vyváženosti s celým právnym poriadkom, ich zlučiteľnosti s právom
Európskej únie a ich súladu s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Ďalej poskytoval odbornú pomoc poslancom pri vypracúvaní alebo legislatívnej úprave
konkrétnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k predloženým návrhom zákonov najmä z hľadiska
požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V prípade potreby poskytoval
aj odbornú pomoc poslancom ohľadne dodržiavania procedurálneho postupu pri prerokovaní návrhov
zákonov Národnou radou SR v druhom a treťom čítaní.
V roku 2006 spracoval 98 odborných stanovísk k návrhom zákonov prerokúvaných v Národnej rade
SR. Následne vypracoval čistopisy 86 schválených zákonov a zabezpečil ich korektúru v Redakcii Zbierky
zákonov Slovenskej republiky. Zároveň participoval na spracovaní 17 úplných znení zákonov vyhlásených
predsedom Národnej rady SR v Zbierke zákonov SR.
Úsek legislatívy a aproximácie práva sa podieľal na dopracúvaní viacerých významných návrhov
zákonov, napr. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, o elektronickom
výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, o veterinárnej starostlivosti,
o organizácii trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, o azyle, o pobyte cudzincov, o štátnych hmotných
rezervách, o liekoch a o spotrebnej dani z liehu, z piva, z vína a z minerálneho oleja.

Úsek legislatívy a aproximácie práva vypracoval pre potreby funkcionárov Národnej rady SR
a vedenia Kancelárie Národnej rady SR viaceré odborné podklady k aktuálnym, najmä ústavnoprávnym,
problémom. Zamestnanci sa podieľali aj na iných aktivitách Kancelárie Národnej rady Slovenskej repuliky,
napr. v rámci medzinárodnej spolupráce prednáškovou činnosťou o legislatívnom procese a o skúsenostiach s preberaním práva Európskeho spoločenstva a Európskej únie v Národnej rade SR.
Zamestnanci úseku počas konania schôdzí Národnej rady SR permanentne zabezpečovali konzultačnú
službu so zameraním na odborné poradenstvo k prerokúvaným bodom programu a priebehu schôdze.
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V priebehu roka 2006 pripravil 10 návrhov stanovísk ku konaniam na Ústavnom súde SR o súlade
zákonov s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika
viazaná, v ktorých bola Národná rada SR účastníkom konania, napr. zákon o sociálnom zabezpečení,
zákon o strelných zbraniach a strelive, zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch, zákon o tepelnej
energetike, zákon o obecnom zriadení a zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

V roku 2006 bol gestorom vypracovania koncepčného materiálu Návrh spôsobu kontroly subsidiarity v záležitostiach Európskej únie v Národnej rade SR.
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4.4.2.Parlamentný inštitút

Odborní zamestnanci inštitútu poskytovali predsedovi NR SR, podpredsedom NR SR, výborom
NR SR, zahraničným delegáciám a poslancom NR SR odborné analytické, koncepčné a informačné
služby v troch útvaroch a na viacerých pracoviskách.
Odbor analýz, vzdelávania a parlamentného výskumu prispieval k zvýšeniu kvality práce
poslancov spracúvaním analýz, koncepčných materiálov, medzinárodných porovnaní a sociálno-ekonomických rozborov. Súčasne boli poslancom poskytované odborné konzultácie k prerokúvaným
témam. V roku 2006 bolo spracovaných celkovo 202 odborných materiálov, z toho 3 samostatné publikácie. V spolupráci s ostatnými pracoviskami kancelárie bola spracovaná Výročná správa NR SR za rok 2005
a brožúra Praktický sprievodca prácou parlamentu určená pre nových poslancov na základnú orientáciu.
Publikácia Ako pracuje parlament je tretím zásadne doplneným a prepracovaným vydaním základnej
príručky pre poslancov, ktorá obsahuje všetky dôležité zákony, vysvetlenia a súvislosti týkajúce sa jednotlivých oblastí práce a pôsobnosti parlamentu.
K zákonom prerokúvaným v priebehu kalendárneho roka bolo spracovaných 8 menších
a 9 veľkých súhrnných informačných materiálov, ktoré sa týkali hlavne štátneho rozpočtu, rozpočtov
verejnej správy, problematiky životného prostredia, spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, úpravy
azylu a migrácie, formovania úradov pre reguláciu sieťových odvetví.
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Pravidelne mesačne bola vydávaná Informácia o ekonomickej a sociálnej situácii v SR, ktorú
využívali poslanci a výbory hlavne počas zahraničných pracovných ciest, ale aj pri práci vo svojich
volebných obvodoch.
Na základe konkrétnych požiadaviek bolo spracovaných celkovo 171 analýz, informácií a medzinárodných porovnaní pre predsedu NR SR, podpredsedov NR SR a výbory NR SR a vedúcich zamestnancov kancelárie. Týkali sa napríklad ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, charakteristiky dôchodkových systémov v jednotlivých krajinách, špecifík rodinnej politiky, spôsobu platenia koncesionárskych poplatkov, úpravy imperatívneho mandátu a podobne.
Pre zahraničné inštitúcie, ako sú univerzity a výskumné pracoviská, alebo zahraničné delegácie,
ktoré sa obrátili na slovenský parlament, bol spracovaný celý rad materiálov týkajúcich sa hlavne politologických otázok, výsledkov volieb, financovania politických strán, systému vzdelávania, financovania parlamentu, prípadne konkrétneho riešenia a právneho usporiadania vybraných spoločenských problémov.
Pre kvalitu práce poslancov bola dôležitá aj rozsiahla spolupráca parlamentného inštitútu
s Európskym centrom pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD). V roku 2006 zamestnanci
inštitútu na požiadanie spracovali 103 analýz a informácií pre zahraničné parlamenty. Materiály sa týkali
predovšetkým problematiky parlamentného výskumu, úpravy parlamentných procedúr a postupov
v rokovaní, otázok súvisiacich s financovaním činnosti parlamentu a jej kancelárie. Inštitút odpovedal aj
na otázky súvisiace s aproximáciou smerníc EÚ v jednotlivých politikách, s úpravou bankového
tajomstva, s ochranou práv detí, s postavením väzňov, so sociálnym zabezpečením policajtov a
príslušníkov tajných služieb a podobne.
Parlamentný inštitút naďalej zabezpečoval aj pokračovanie programu stáží v Národnej rade SR.
V máji 2006 ukončilo stáž 35 študentov a na základe výberového konania ďalších 29 študentov bolo
zaradených do 9. ročníka programu od októbra 2006, ktorí bezplatne vykonávali prácu v rozsahu cca 15 až
20 hodín týždenne v jednotlivých útvaroch kancelárie. Program stáží sa tešil obľube zo strany vysokoškolských študentov a bol oň značný záujem.
Oddelenie parlamentnej knižnice podporovalo prácu poslancov tým, že v troch študovniach
sprístupňovalo profilové informačné zdroje a knižničné fondy. Knižničný fond, ktorý bol k dispozícii
poslancom v počte 49 000 knižničných jednotiek, obsahoval monografie, domáce a zahraničné denníky
a týždenníky, odborné periodiká, databázy na nosičoch CD-ROM a ďalšie informačné materiály.
Ku skvalitňovaniu práce poslancov prispievalo aj spracúvanie tematicky zameraných rešerší a rešerší typu SDI (Selected Dissemination of Information – výberové rešerše zo zdrojov tlačových agentúr).
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V roku 2006 sa uskutočnilo 38 900 knižničných výpožičiek, bolo spracovaných 115 bibliografií,
rešerší a informačných materiálov. Na požiadanie bolo poskytnutých 14 200 faktografických informácií.
Knižničné prírastky predstavovali 4 620 knižničných jednotiek. Knižnica získavala pre poslancov
informačné materiály aj z iných knižníc a informačných stredísk na Slovensku a zo zahraničných
parlamentných knižníc a informačných inštitúcií, najmä z krajín EÚ. Novinky a aktivity boli zverejňované na
webovej stránke parlamentnej knižnice vrátane on-line katalógu, prírastkov kníh, zoznamu periodík,
plných textov tematických rešerší a knižničných projektov.
Oddelenie parlamentného archívu podporovalo prácu poslancov, ich asistentov, poslaneckých
klubov i všetkých organizačných útvarov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky vyhľadávaním
a poskytovaním prevzatých materiálov zo všetkých útvarov Národnej rady a Kancelárie NR SR.
Najžiadanejšími materiálmi boli dôvodové správy k pôvodným návrhom zákonov, ale aj celé znenia
zákonov prerokovaných na schôdzach NR SR v rokoch 1990 – 2006. V roku 2006 bolo prijatých
a vybavených 127 žiadostí.

Prvou oblasťou bolo budovanie Spoločnej česko-slovenskej digitálnej knižnice (t. j. archívu
parlamentných dokumentov na webovej stránke NR SR), ktoré sa realizovalo v spolupráci s parlamentnou
knižnicou a knižnicou Parlamentu Českej republiky. Digitalizovali sa materiály v počte 198 504 normostrán,
medzi ktorými boli materiály 12 výborov NR SR z rokov 1994 – 1998 a 3 výborov z rokov 1998 – 2002, ktoré
boli k dispozícii aj na webovej stránke NR SR.
Druhou oblasťou bola elektronická evidencia záznamov, kde má parlamentný archív od roku 2004
metodicko-kontrolnú a školiacu zodpovednosť za správnu aplikáciu systému na všetkých organizačných
útvaroch Kancelárie NR SR.

VÝROČNÁ SPRÁVA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2006

Aj v roku 2006 pokračovali práce na aplikácii moderných metód budovania databázy elektronických dokumentov v dvoch oblastiach:
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5. Finančné hospodárenie
Národnej rady Slovenskej republiky

Kancelária NR SR v roku 2006 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov. Plnili sa úlohy Národnej rady
SR súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii.
V rámci rozpočtového hospodárenia pozornosť bola venovaná najmä plneniu úloh súvisiacich
so IV. volebným obdobím Národnej rady Slovenskej republiky a v oblasti kapitálových výdavkov
s dokončením rekonštrukcie budovy NR SR na Župnom námestí. V ďalšej činnosti boli úlohy zamerané
na plnenie rozpočtového programu, jeho cieľov a ukazovateľov, t. j. splnenie príjmov a hospodárne,
ako aj účelné čerpanie výdavkov. V rámci toho kancelária plnila úlohy súvisiace s prevádzkou a ochranou
budov, účelových zariadení, správou a evidenciou majetku. V roku 2006 sa na zabezpečenie
rozpočtového programu Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu vynaložili finančné prostriedky
v objeme 813 431-tis. Sk.
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5.1. Rozpočtové príjmy
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Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 boli rozpočtové príjmy pre
kapitolu Kancelária Národnej rady SR určené vo výške 21 200-tis. Sk. K 31. decembru 2006 boli
rozpočtové príjmy naplnené vo výške 31 646-tis. Sk, t. j. 149,3 % schváleného rozpočtu.

5.2. Rozpočtové výdavky

Rozpčet výdavkov na rok 2006 kapitoly Kancelárie Národnej rady SR bol schválený na program
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu vo výške 840 885-tis. Sk. Desiatimi rozpočtovými
opatreniami ministerstva bol upravený na 811 230-tis. Sk, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške
813 431-tis. Sk, t. j. 100,3 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtové výdavky na rok 2006
Rozpočet
Ukazovateľ

Bežné výdavky
01

Všeobecné verejné služby

01.1.1

Výdavky verejnej správy
01.1.1.1 Kancelária NR SR
01.1.1.5 Kancelária NR SR – poslanci
01.1.3

Zahraničná oblasť
Kapitálové výdavky

schválený

upravený

Čerpanie
Plnenie upraveného
k 31. 12. 2006
rozpočtu v %

Index
2006/2005

753 635

725 168

728 397

100,4

108,08

753 635

725 168

728 397

100,4

108,08

751 919

723 217

726 447

100,4

108,02

367 880

363 870

368 561

101,3

109,25

384 039

359 347

357 886

99,6

106,77

1 716

1 951

1 950

100,0

137,91

87 250

86 062

85 034

98,8

141,63

01

Všeobecné verejné služby

70 330

68 117

67 379

98,9

178,43

01.1.1

Výdavky verejnej správy

70 330

68 117

67 379

98,9

178,43

70 330

68 117

67 379

98,9

178,43

16 920

17 945

17 655

98,4

79,25

16 920

17 945

17 655

98,4

79,25

16 920

17 945

17 655

98,4

79,25

840 885

811 230

813 431

100,3

110,82

01.1.1.1 Kancelária NR SR
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08
08.2.0

Kultúrne služby

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť
Výdavky spolu

Bežné výdavky na rok 2006 boli schválené vo výške 753 635-tis. Sk a upravené na 725 168-tis. Sk.
Čerpanie bežných výdavkov v roku 2006 dosiahlo výšku 728 397-tis. Sk, t. j. 100,4 % upraveného rozpočtu.
Na celkovom čerpaní výdavkov v hodnotenom roku sa podieľala najmä kategória 630 – Tovary
a služby, a to vo výške 38,6 % z celkových výdavkov. Výdavky boli použité na úhradu cestovného, energií,
materiálu, dopravného, na údržbu, nájomné a služby.

Kapitálové výdavky na rok 2006 boli schválené vo výške 87 250-tis. Sk a upravené na 86 062-tis. Sk.
Kapitálové výdavky v roku 2006 dosiahli výšku 85 034-tis. Sk a boli čerpané vo výške 98,8 % upraveného
rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na zabezpečenie rekonštrukcií stavieb a realizáciu stavebných úprav, čo predstavuje z celkových vykazovaných výdavkov 67,8 % a s tým súvisiacej
projektovej dokumentácie 0,8 % výdavkov. Finančné prostriedky vo výške 31,4 % boli použité na nákup
prevádzkových strojov a prístrojov (26,2 %), softvéru (5,1 %) a modernizáciu výpočtovej techniky (0,1 %).
Kapitálové výdavky súvisiace s obstaraním stavieb alebo technickým zhodnotením dokončených
stavieb boli použité predovšetkým na ukončenie rekonštrukčných prác budovy NR SR na Župnom
námestí, zabezpečenie hydraulického regulovania ústredného kúrenia v budovách NR SR, rekonštrukciu
priestorov sociálnych zaradení v ubytovacom zariadení pre poslancov Národnej rady a na financovanie
stavieb v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad. Pamiatková starostlivosť súvisela
s ukončením rekonštrukcie podzemných priestorov pod Leopoldovým nádvorím a s pokračovaním
v rekonštrukciách Viedenskej brány, vykurovacích a chladiacich telies Hradnej vinárne a s rozšírením
telefónnej ústredne.
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Výdavky v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii
620 – Poistné a príspevok do poisťovní predstavovali 56,3-percentný podiel na čerpaní výdavkov.
Kategória 640 – Bežné transfery, ktorá predstavuje príspevky za členstvo NR SR v medzinárodných
organizáciách, výdavky dispozičného fondu, plat po skončení výkonu funkcie, odstupné, odchodné
a nemocenské dávky zamestnancom, dosiahla 5,1 % z celkových výdavkov.
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5.3. Zamestnanosť

Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
za rozpočtovú kapitolu Kancelárie NR SR celkovo k 31. decembru 2006 bolo takéto:

Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy v roku 2006

Poslanci NR SR a Európskeho parlamentu
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

177 636-tis. Sk

z toho:
– mzdy, platy

109 230-tis. Sk

– OOV

68 406-tis. Sk

Priemerný evidenčný počet poslancov

158

Priemerná mesačná mzda

57 611 Sk

Zamestnanci Kancelárie NR SR
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

151 141-tis. Sk
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z toho:
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– mzdy, platy

151 124-tis. Sk

– OOV

17-tis. Sk

Priemerný evidenčný počet zamestnancov

459

Priemerná mesačná mzda

27 437 Sk

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
vo výške 323 422-tis. Sk, upravený na 330 814-tis. Sk, bol v roku 2006 čerpaný vo výške 328 777-tis. Sk,
t. j. 99,4 % upraveného rozpočtu.
Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 257 589-tis. Sk, upraveného na 262 381-tis. Sk, sa čerpalo
260 354-tis. Sk, t. j. 99,2 % upraveného rozpočtu. Zamestnancom kancelárie sa vyplatilo 151 124-tis. Sk na
mzdy, z toho štátnym zamestnancom 67 808-tis. Sk, zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme
83 316-tis. Sk. Poslancom Národnej rady sa vyplatilo 91 792-tis. Sk a štrnástim poslancom Európskeho
parlamentu 17 438-tis. Sk na poslanecké platy a funkčné príplatky.
Pri plnení úloh rozpočtu boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne, efektívne a účelne.
Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2006 boli Kanceláriou Národnej rady SR dodržané a splnené.

