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Slovo na úvod
Rok 2007 sa zapíše do histórie slovenského
parlamentarizmu ako rok, ktorý sa niesol v znamení
Európy. Prvýkrát v dejinách slovenských národných
rád sa v Bratislave stretlo vyše 40 významných
európskych štátnikov, aby na májovej Konferencii
predsedov parlamentov členských krajín Európskej
únie pod mojim predsedníctvom diskutovali o
budúcnosti Európy a aby vydláždili cestu k novej
európskej zmluve. Národná rada sa na pár dní
stala centrom parlamentného života celej Európy.
Slovenská republika sa opäť ukázala pred Európou
v tom najlepšom svetle, za čo by som sa rád aj na
tomto mieste poďakoval všetkým zamestnancom
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia.

Na pôde parlamentu sa viedli ťažké politické diskusie, prijalo sa veľké množstvo dôležitých zákonov a vykonalo
sa veľa kvalitnej práce v kontrolnej aj reprezentatívnej oblasti činnosti národnej rady. Napriek tomu, že k parlamentnej diskusii nevyhnutne patrí ideový a hodnotový konﬂikt, politický zápas medzi koaličnými a opozičnými poslancami sa odohrával v štandardnej demokratickej atmosfére nevymykajúcej sa ustáleným princípom parlamentarizmu.
To pomohlo zvyšovaniu dôvery občanov Slovenskej republiky k práci zákonodarného zboru a podľa prieskumov
európskych inštitúcií sa dôveryhodnosť Národnej rady Slovenskej republiky vyšplhala na takmer štyridsať
percent, čo predstavuje nárast dôvery o takmer dvojnásobok v porovnaní s predošlými rokmi. Pritom dôvera
verejnosti voči parlamentu je o dva percentuálne body vyššia, ako je priemer Európskej únie. To možno považovať
za nesporný úspech Národnej rady Slovenskej republiky. Poďakovanie za to patrí nielen vedeniu parlamentu,
ale aj všetkým poslancom, ktorí prispievali ku konštruktívnej atmosfére počas rokovaní pléna, výborov či
novozriadenej Stálej komisie pre Ústavu Slovenskej republiky a rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky.
V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým zamestnancom Kancelárie Národnej rady Slovenskej
republiky, ktorí svojou každodennou činnosťou prispievajú ku skvalitňovaniu práce nášho parlamentu. Možno
len dúfať, že tento pozitívny trend bude pokračovať a parlament bude naďalej potvrdzovať svoju kľúčovú pozíciu
v slovenskom politickom systéme.
Som presvedčený, že Národná rada Slovenskej republiky aj v ďalších rokoch nadviaže na úspechy z roku
2007, stane sa na Slovensku nespochybniteľným symbolom dôvery a kompetentnosti.

Pavol Paška
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
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Národná rada Slovenskej republiky bola v roku 2007
dejiskom vážnych diskusií o ďalšom smerovaní
Európskej únie, no zároveň sa ponorila aj do národnej
histórie. Pri príležitosti 190. výročia narodenia
prvého predsedu Slovenskej národnej rady vyhlásila
rok 2007 za Rok J. M. Hurbana. Počas celého roka
sa na počesť tohto významného slovenského
buditeľa konalo množstvo kultúrnych a vzdelávacích
podujatí. Národná rada Slovenskej republiky teda prispela nielen k tomu, aby občania na Slovensku mohli žiť
v demokratickejšej, otvorenejšej a sociálnejšej Európe, ale aby zároveň nezabúdali na národné dejiny a národnú
identitu.
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1. Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť
Národnej rady Slovenskej republiky
1.1. Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2007 Národná rada SR pracovala pod vedením predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku
a podpredsedov Národnej rady SR Anny Belousovovej, Miroslava Číža, Milana Horta a Viliama Vetešku.

Politický subjekt

SMER – SD

SDKÚ – DS

SNS

SMK – MKP

ĽS – HZDS

KDH

Počet poslancov v NR SR

50

31

20

20

15

14

V priebehu roka 2007 došlo k niekoľkým zmenám v poslaneckom zbore z dôvodu zániku mandátov
poslancov a zmien v neuplatňovaných mandátoch poslancov.


Mandát poslanca Národnej rady SR Miroslava Chovanca ( SMER – SD ) zanikol 29. januára jeho
úmrtím; na uvoľnený mandát nastúpila poslankyňa Magda Košútová (SMER – SD) a na neuplatňovaný
mandát Dušana Čaploviča (SMER – SD) nastúpil 1. februára Anton Bobrík (SMER – SD) a zložil sľub
poslanca.



László Gyurovszky (SMK – MKP) sa vzdal mandátu poslanca 11. apríla, na zaniknutý mandát poslanca
nastúpil 17. apríla György Juhász (SMK – MKP) a sľub poslanca zložil 9. mája.
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Rozdelenie poslaneckých mandátov vychádzalo z volieb do Národnej rady SR konaných 17. júna 2006,
na základe ktorých mali politické strany a hnutia nasledovné zastúpenie v Národnej rade SR:
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Edita Angyalová (SMER – SD), ktorá bola náhradníčkou na neuplatňovaný mandát Marka Maďariča,
sa vzdala mandátu poslankyne 30. apríla; na neuplatňovaný mandát Marka Maďariča (SMER – SD)
nastúpil poslanec Michal Lukša (SMER – SD) a na neuplatňovaný mandát Dušana Muňka (SMER – SD)
nastúpil 9. mája Boris Hradecký (SMER – SD), sľub poslanca zložil 10. mája.



Miroslav Jureňa (ĽS – HZDS) si uplatnil mandát poslanca Národnej rady SR 27. novembra po odvolaní
z funkcie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky, tým zanikol mandát poslanca jeho náhradníkovi
Mariánovi Haľkovi.



Marián Haľko (ĽS – HZDS) nastúpil na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady SR Zdenky
Kramplovej (ĽS – HZDS), po jej vymenovaní za ministerku pôdohospodárstva Slovenskej republiky, sľub
poslanca zložil 28. novembra.

Zmeny v poslaneckom zbore sa premietli i do zloženia klubov poslancov Národnej rady SR a vyvolali
zmeny i v zložení výborov Národnej rady SR.

1.1.1. Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
V Národnej rade SR v roku 2007 pôsobilo 6 klubov poslancov Národnej rady SR, ktoré boli utvorené na
ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR 4. júla 2006. V priebehu roka 2007 došlo k jednej zmene v počte
členov klubov, keď poslanec Peter Gabura prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za KDH
(10. septembra 2007) a nestal sa členom žiadneho iného klubu poslancov Národnej rady SR.
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Prehľad o počte členov klubov poslancov NR SR k 31. 12. 2007
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Klub poslancov

Predseda

Klub poslancov NR SR za SMER – SD

Miroslav Číž

50

Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS

Stanislav Janiš

31

Klub poslancov NR SR za SNS

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

13

Poslanec, ktorý nie je členom klubu poslancov NR SR

–

Počet členov

1

1.1.2. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky
Vo IV. volebnom období bolo zriadených 19 výborov Národnej rady SR
Výbor Národnej rady SR

Predseda

Mandátový a imunitný výbor NR SR

Renáta Zmajkovičová (SMER – SD)

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Gábor Gál (SMK – MKP)

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Milan Urbáni (ĽS – HZDS)

Ústavnoprávny výbor NR SR

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 Ján Slabý (SNS)
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Tibor Cabaj (ĽS – HZDS)

Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie

Jozef Halecký (ĽS – HZDS)

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Viliam Novotný (SDKÚ – DS)

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Rudolf Pučík (SNS)

Zahraničný výbor NR SR

Boris Zala (SMER – SD)

Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport

Ferdinand Devínsky (SDKÚ – DS)

Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Pavol Minárik (KDH)

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

László Nagy (SMK – MKP)

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ

Anton Korba (SNS)

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS

Pavol Prokopovič (SDKÚ – DS)

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu
činnosti Vojenského spravodajstva

Jozef Šimko (KDH)

Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

Jana Laššáková (SMER – SD)

V roku 2007 sa uskutočnilo 11 schôdzí (od 7. po 17. schôdzu), pričom 4 boli zvolané na základe žiadosti
skupiny poslancov. Schôdze Národnej rady SR trvali 67 rokovacích dní.
Do Národnej rady SR bolo predložených celkovo 203 návrhov zákonov. Schválených bolo 143 návrhov
zákonov, z ktorých 122 predložila vláda SR, 20 poslanci Národnej rady SR a 1 návrh zákona inicioval výbor
Národnej rady SR. Na schôdzach Národnej rady SR poslanci podali k prerokovaným materiálom 270 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a schválili 498 uznesení.
Kľúčový význam mal vládou iniciovaný pracovný kódex a s ním organicky späté zákony o kolektívnom
vyjednávaní a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Dôležité bolo schválenie novely Občianskeho súdneho
poriadku, ktorá prispela k zrýchleniu súdnych konaní, ale i novely zákona o dobrovoľných dražbách smerujúcej
k zamedzeniu úžery v našej spoločnosti. Významné zmeny priniesli zákon o usporiadaní niektorých orgánov
štátnej správy (najmä zákon o zrušení krajských úradov bol predmetom širokej diskusie), legislatívna úprava
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, ale aj napríklad legislatívne predlohy o rozsahu
zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia či o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách, schváleniu ktorých predchádzali vypäté polemiky.
Zásadné zmeny zakotvili právne normy o usporiadaní pozemkového vlastníctva či o pôsobnosti štátnej správy
pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Tiež zákon o investičnej pomoci, ktorý upravuje
prideľovanie investičných stimulov, najmä do regiónov s vysokou nezamestnanosťou, ale i nový zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní či zákon o regulácii sieťových odvetví. Schválené boli viaceré
novely s výrazným sociálnym kontextom, napr. novela zákona o prídavku na dieťa, o sociálnom poistení či
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Aspoň zmienku si zaslúžia zákony týkajúce sa implementácie
legislatívnych aktov Európskej únie v dopravnej politike, najmä zákon o používaní záznamového zariadenia
v cestnej doprave. Ďalej zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, o úžitkových vzoroch,
o potravinách, geologický zákon či novely zákonov o štátnom fonde rozvoja bývania, o premávke na pozemných
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1.2. Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
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komunikáciách, o archívoch a registratúrach, o cenných papieroch, o účtovníctve, o referende a voľbách do
Národnej rady SR, o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ale i novely colného zákona či tzv. banského zákona, ktorý sprevádzala veľká diskusia. Z poslaneckých legislatívnych predlôh uspeli napr. návrh zákona o Červenom kríži, o poskytovaní jednorazového príspevku
osobám z táborov nútených prác, o slobode náboženskej viery a postavení cirkví, o cenách, ktorým sa oddialila
deregulácia nájomného v reštituovaných domoch.
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Osobitne treba uviesť prerokovanie štátneho rozpočtu na rok 2008, pred prijatím ktorého bolo nutné
schváliť 10 zákonov. Prvý raz v novodobej histórii nášho najvyššieho zákonodarného zboru nebol k tejto kľúčovej
strategickej právnej norme schválený žiadny doplňujúci, či pozmeňujúci návrh. Navyše, Národná rada SR prvý
raz spojila hlasovanie o štátnom rozpočte s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde SR, ktorá ju o to požiadala.
Štvrtého decembra vyslovilo vláde dôveru 85 poslancov zo 146 prítomných v rokovacej sále. Týmto počtom
hlasov bol schválený zákon o štátnom rozpočte na rok 2008, parametre ktorého umožňujú vstup SR
do eurozóny od roku 2009. S týmto zámerom bol prijatý aj zákon o zavedení meny euro v SR, ktorý vytvára
základné predpoklady pre plynulé zvládnutie celého procesu.
Národná rada SR sa počas jednotlivých schôdzí v značnom rozsahu venovala aj kontrolnej činnosti,
najmä pri posudzovaní pravidelne predkladaných správ, napr. o činnosti Národného kontrolného úradu,
o činnosti verejného ochrancu práv, či o hospodárení a činnosti Národnej banky Slovenska, Eximbanky
a pod. V rámci kontrolnej funkcie sa oboznámila aj so správou o plnení úloh zahraničnej politiky, pričom
jej predkladateľ – minister Ján Kubiš informoval poslancov aj o zámeroch zahraničnej politiky na rok 2007.
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Na žiadosť skupiny poslancov boli v uplynulom roku zvolané štyri schôdze, z toho tri sa týkali prerokovania
návrhov na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi a dvom členom vlády – ministrovi
hospodárstva SR Ľubomírovi Jahnátkovi a ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viere Tomanovej.
Národná rada SR im vyslovila dôveru. Predmetom štvrtej schôdze bolo prerokovanie návrhu na odvolanie Pavla
Pašku z funkcie predsedu Národnej rady SR. V tajnom hlasovaní tento návrh nezískal podporu a predseda
Národnej rady SR nebol z funkcie odvolaný.
Pri príležitosti XV. výročia prijatia Ústavy SR sa 31. augusta uskutočnilo slávnostné zhromaždenie poslancov
Národnej rady SR a členov vlády SR za účasti prezidenta SR. Zúčastnili sa ho aj poslanci z X. volebného
obdobia, ktorí v roku 1992 hlasovali za prijatie ústavy. So slávnostným prejavom na tomto jubilejnom podujatí
vystúpili prezident SR, predseda vlády SR, predseda Národnej rady SR a predsedníčka Ústavného súdu SR.

1.2.1. Petície prerokované na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2007 Národná rada SR prerokovala 2 petície občanov, ktoré podpísalo viac ako 100 000
občanov SR, a to:



na 14. schôdzi petíciu za rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného
poistenia a zdravotníctva a
na 16. schôdzi petíciu za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia.

Prerokované petície Národná rada SR svojím uznesením zobrala na vedomie.

1.3. Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.3.1. Zhodnotenie legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky
Národnej rade SR bolo v roku 2007 predložených celkovo 203 návrhov zákonov. Vláda ich iniciovala
132 a poslanci 71. Národná rada SR prijala 143 zákonov, z nich 122 bolo vládnych.
Oproti roku 2006 bolo Národnej rade SR predložených o 120 legislatívnych predlôh viac, čo možno vysvetliť
tým, že bol rokom volebným, počas ktorého bolo schválených 43 zákonov. V skrátenom legislatívnom konaní
Národná rada SR schválila 3 návrhy zákonov. Išlo o:




Z ôsmich zákonov vrátených prezidentom Národná rada SR opätovne schválila 7 – o potravinách, o zastúpení
Slovenskej republiky v Eurojuste, o ochrane spotrebiteľa, o sociálnom poistení, o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, o ochrane prírody a krajiny, o vnútrozemskej
plavbe. Neschválila prezidentom SR vrátený zákon o premávke na pozemných komunikáciách.
Národná rada SR v uplynulom období neschválila ani jeden ústavný zákon, aj keď poslanci podali
3 takéto návrhy. V dvoch prípadoch riešili starobné dôchodky a v jednom zúženie inštitútu imunity poslancov
Národnej rady SR.
Podstatnú časť legislatívnej činnosti tvorila novelizácia právnych predpisov. Za najvýznamnejšie možno
označiť zmeny Občianskeho súdneho poriadku, Obchodného zákonníka a Zákonníka práce, ale aj novely zákona
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, zákona o azyle, či zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej
republiky, ktorým bolo opätovne zriadených sedem okresných súdov. Osobitnú pozornosť si zaslúži zákon
o zavedení meny euro v Slovenskej republike, ktorý upravil niektoré opatrenia a postupy súvisiace so zavedením
meny euro v Slovenskej republike ako výlučného zákonného platidla, jednotnej meny a menovej jednotky podľa
právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev.

VÝROČNÁ SPRÁVA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2007

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom
zbore v znení neskorších predpisov a
vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej
republiky do Schengenského priestoru.
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Stručný prehľad legislatívnej činnosti NR SR v roku 2007
predložených vládou SR
Počet schválených
návrhov zákonov

predložených poslancami NR SR

122
20

predložených výbormi NR SR
spolu

1
143

Počet schválených ústavných zákonov

0

Počet zákonov vrátených prezidentom SR

8

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní

3

1.3.2. Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory
Národná rada SR vlani vyslovila súhlas s 26 medzinárodnými zmluvami, dohodami a dohovormi, z ktorých
16 má prednosť pred zákonmi a 1 dohovor bol prijatý s uplatnením vyhlásení a výhrad Slovenskej republiky.
K najdôležitejším z nich patria Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi a Albánskou republikou, Európsky dohovor o ochrane audiovizuálneho dedičstva, Dohoda
o medzinárodnom energetickom programe, Dohovor o počítačovej kriminalite.
K dôležitým sa zaraďuje aj Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej
štátnej hranici, ako aj Dohoda medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene Zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení.
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Ďalšie prijaté medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory súvisia so zmluvnými záväzkami z oblasti boja
proti obchodovaniu s ľuďmi, boja proti organizovanej trestnej činnosti, podpory a vzájomnej ochrany investícií,
zamedzenia dvojitého zdanenia a zabránenia daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku, ale i z oblasti
dopravy, či životného prostredia.
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1.3.3. Vyhlásenia a deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2007 Národná rada SR schválila 4 vyhlásenia a 1 deklaráciu, a to:


Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k riešeniu budúceho štatútu srbskej provincie Kosovo,



Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k storočnici založenia Slovenskej ligy v Amerike,



Vyhlásenie o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na
Slovensku,



Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k 100. výročiu tragédie v Černovej a



Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky k hladomoru v rokoch 1932 – 1933 v bývalom Sovietskom
zväze, zvlášť na Ukrajine.

1.4. Kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.4.1. Správy, informácie a iné materiály
V rámci svojej kontrolnej činnosti Národná rada SR v uplynulom roku prerokovala 47 správ, informácií
a iných materiálov.
Z toho:

v troch prípadoch Národná rada SR prerokovala správy, o predloženie ktorých požiadala svojimi uzneseniami
vládu SR. Išlo o správy:
-

o plnení Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
na roky 2005 – 2008, ktorá bola prerokovaná na 13. schôdzi a ktorú Národná rada SR zobrala na vedomie,
o aktuálnom vývoji v slovenskom zdravotníctve a o realizovaných a pripravovaných opatreniach vlády
Slovenskej republiky v rezorte zdravotníctva, ktorú na 11. schôdzi zobrala Národná rada SR na vedomie,
o rokovaní členských štátov Európskej únie v rámci medzivládnej konferencie Európskej únie o Zmluve,
ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva,
prerokovanú na 14. schôdzi. Národná rada SR ju zobrala na vedomie.


v jednom prípade Národná rada SR požiadala svojím uznesením vládu SR zabezpečiť protokolárne
ukončenie odovzdania a prevzatia majetku ciest II. a III. triedy a ich následné majetkovoprávne vysporiadanie
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
a predložiť návrh novely zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v ktorom mali byť presnejšie vymedzené kompetencie zastupiteľstva
a predsedu samosprávneho kraja pri schvaľovaní zmien v rozpočte samosprávneho kraja. Uvedený návrh novely
zákona bol vládou SR predložený do Národnej rady SR v apríli a schválený bol na jej 11. schôdzi.

1.4.2. Hodina otázok
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V roku 2007 bola Hodina otázok zaradená do programu schôdze 14-krát, poslanci celkom položili 1752
otázok, z toho predsedovi vlády Slovenskej republiky 748 otázok. Obsah položených otázok bol zameraný na
aktuálne dianie v spoločnosti.
V oblasti zdravotníctva na problematiku zdravotných poisťovní, na novelizáciu úpravy o minimálnej sieti
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, záchrannú zdravotnú službu.
V oblasti sociálneho zabezpečenia na zmeny v dôchodkovom systéme, na problematiku sociálnej pomoci
a nezamestnanosti, podporu mladých rodín. Mnohé otázky sa týkali znižovania regionálnych rozdielov, rastu
HDP a jeho využitia, znižovania priamych daní, problematiky EÚ, čerpania štrukturálnych fondov a zavedenia
eura.
V doprave dominovala téma výstavby diaľnic a ich ﬁnancovania, modernizácie železničnej dopravy,
udržiavania dopravných komunikácií, v kultúre rezonovala problematika otvorenia budovy SND, vymáhania
nedoplatkov koncesionárskych poplatkov, zmien vo vysielaní Slovenského rozhlasu a národnostnom vysielaní.
Viaceré otázky sa týkali rušenia krajských úradov, prípravy schengenského systému, protipovodňových
opatrení a náhrady škôd spôsobených povodňami, vymožiteľnosti práva a úžery, či využiteľnosti nadbytočného
majetku v oblasti obrany a iné. Viaceré otázky, ktoré neboli zodpovedané v rámci Hodiny otázok, boli podané formou
interpelácií na členov vlády SR. Z celkového počtu položených otázok poslanci opozície položili 57,25 %
a poslanci koalície 42,75 % otázok.
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Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR v roku 2007
Klub poslancov

Počet položených otázok členom vlády

Klub poslancov NR SR za SMER – SD

682

Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS

459

Klub poslancov NR SR za SNS

10

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

322

Klub poslancov NR SR za ĽS – HZDS

57

Klub poslancov NR SR za KDH

222

Poslanec, ktorý nie je členom klubu poslancov

-

spolu

1752

Počet otázok adresovaných predsedovi vlády a členom vlády SR
Adresovanie otázok

Počet položených otázok

Počet zodpovedaných otázok

Predseda vlády SR

748

22

Členovia vlády SR

1004

90

spolu

1752

112
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1.4.3. Interpelácie poslancov
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V roku 2007 bolo podaných 189 interpelácií, z nich 23 bolo adresovaných predsedovi vlády Slovenskej
republiky a 166 členom vlády Slovenskej republiky. Z vecného hľadiska boli interpelácie poslancov zamerané
na rozličné oblasti spoločenského a verejného života, najmä na problematiku školstva, princípy a formy
ﬁnancovania všetkých typov škôl a neštátnych školských zariadení. Rezonovali najmä otázky šikanovania
a násilia na školách, problémy jednotlivých typov škôl, racionálneho stravovania v školských zariadeniach,
výchovy k zdravému spôsobu života a iné. V oblasti zdravotníctva bola v centre pozornosti pripravovaná
novelizácia nariadenia vlády o minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, rušenie malých
nemocníc, úprava cien výkonov zdravotnej starostlivosti, záchranná zdravotná služba. V sociálnej oblasti
poskytovanie vdovských a vdoveckých dôchodkov, ﬁnančných príspevkov subjektom poskytujúcim sociálne
služby, ﬁnančné zabezpečenie aktívnej politiky práce na úradoch práce. V oblasti dopravy výstavba
cestných komunikácií a skvalitňovanie služieb železničnej dopravy. Problematika rušenia krajských úradov,
objasňovanie ekonomickej kriminality a korupcie, rozvoj centier právnej pomoci, prevod vlastníctva pozemkov,
príprava nových právnych predpisov, ochrana životného prostredia a iné. Z celkového počtu interpelácií
podali poslanci opozície 75,13 % interpelácií a poslanci koalície 24,87 % interpelácií.
Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR v roku 2007
Klub poslancov

Počet podaných interpelácií členom vlády

Klub poslancov NR SR za SMER – SD

2

Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS

37

Klub poslancov NR SR za SNS

6

Klub poslancov NR SR za SMK – MKP

40

Klub poslancov NR SR za ĽS – HZDS

39

Klub poslancov NR SR za KDH

65

Poslanec, ktorý nie je členom klubu poslancov
spolu

189

1.4.4. Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, zo zákona
o rokovacom poriadku Národnej rady SR a z ďalších zákonov v minulom roku
zvolila:









predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa,
verejného ochrancu práv,
členku Dozornej komisie Slovenského rozhlasu,
členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne,
člena Dozornej komisie Slovenskej televízie,
členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
členku Rady Slovenskej televízie,
člena Rozhlasovej rady,

navrhla:




kandidáta na sudcu Ústavného súdu,
kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu,
kandidátov na členov Rady pre reguláciu,

schválila:


návrh vlády SR na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska.

1.5. Pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti
vnútornej a zahraničnej politiky







návrh na vyslanie chirurgického tímu ozbrojených síl Slovenskej republiky do misie OSN UNIFIL na území
Libanonu na dve rotačné obdobia v intervale dva a pol mesiaca na plnenie úloh v prospech personálu
UNIFIL, miestneho obyvateľstva alebo ktorejkoľvek inej, aj nepriateľskej osoby (podľa Ženevských konvencií),
návrh na ďalšie pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii ISAF v Afganistane,
návrh na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v operácii
KFOR v Kosove a na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie KFOR v Kosove,
návrh na ukončenie pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii Iracká sloboda
v Iraku.

V dvoch prípadoch Národná rada SR vyslovila súhlas s prítomnosťou a vzala na vedomie ukončenie
pôsobenia príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území SR. Išlo o



návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov irackých ozbrojených síl na území Slovenskej
republiky za účelom uskutočnenia výcviku,
návrh na ukončenie pôsobenia zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v rámci projektu
výcvikového strediska pre strednú a východnú Európu pre nižších dôstojníkov.
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Národná rada SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky schválila 4 návrhy
týkajúce sa vyslania, ďalšieho pôsobenia, zmeny mandátu a ukončenia pôsobenia príslušníkov ozbrojených síl
Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky:
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1.6. Činnosť výborov Národnej rady Slovenskej republiky
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Výbory Národnej rady SR ako iniciatívne a kontrolné orgány Národnej rady SR v roku 2007 plnili úlohy
súvisiace s ich vecnou pôsobnosťou a to najmä v legislatívnej, kontrolnej a kreačnej oblasti. Keďže rok 2007
bol druhým rokom IV. volebného obdobia, zamerali sa v oblasti legislatívy v rámci druhého čítania na rokovanie o návrhoch zákonov predkladaných vládou SR, ktoré sa pripravovali na základe plnenia Programového vyhlásenia vlády SR, ale pozornosť prirodzene venovali aj poslaneckým návrhom zákonov. Najväčší
počet legislatívnych predlôh prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR, ktorý zo zákona rokuje
o všetkých návrhoch zákonov, a výbory, ktoré rokovali o návrhoch zákonov ako tzv. gestorské výbory v celom
spektre ich vecnej náplne. Kontrolnú činnosť výbory uplatnili najmä v rokovaniach o správach predkladaných
príslušnými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy a vo forme poslaneckých prieskumov, ako
i prostredníctvom odborných komisií výborov. Osobitnou súčasťou kontrolnej činnosti výborov bolo rokovanie o rozpočte a o jeho plnení v oblastiach patriacich do ich kompetencie. V oblasti kreačnej pôsobnosti

14

Národnej rady SR výbory rokovali o dôležitých návrhoch v prípadoch, keď Národná rada SR volí členov iných
orgánov ustanovených ústavou a ďalšími zákonmi a volí ich funkcionárov. Takýmito boli rokovania výborov
o návrhoch na voľbu kandidátov na členov Ústavného súdu SR, členov Súdnej rady SR, verejného ochrancu práv,
členov Rady STV a Rady SRo, viceguvernéra NBS a pod. Významnou časťou práce výborov boli ich zahraničné
aktivity prezentované najmä kontaktmi s partnerskými výbormi (pracovné cesty a prijatia) predovšetkým v rámci
krajín Európskej únie a osobitne krajín Vyšehrádskej štvorky. Kontrolnú činnosť Národnej rady Slovenskej
republiky voči vláde Slovenskej republiky v oblasti európskych záležitostí vykonával Výbor Národnej rady
Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ktorý aj v priebehu roka 2007 priebežne prerokúval a schvaľoval
stanoviská pre členov vlády na rokovania jednotlivých formácií Rady EÚ v Bruseli. Do tejto kompetencie sa
zapojili aj vecné výbory tým, že na základe žiadosti poskytovali Výboru pre európske záležitosti stanoviská
ku konkrétnym návrhom európskej legislatívy.

2. Zahraničnopolitické aktivity
Národnej rady Slovenskej republiky
Rok 2007 bol pre Národnú radu Slovenskej republiky vo sfére jej zahraničného pôsobenia a parlamentnej
diplomacie rokom predsedníctiev. V prvom polroku pokračovalo ročné predsedníctvo Slovenskej republiky
v zoskupení V 4. Na parlamentnej úrovni zorganizovala Kancelária Národnej rady SR v Častej-Papierničke
od 2. do 4. apríla stretnutie poľnohospodárskych výborov členských krajín V 4, rozšírené o účasť Bulharska
a Rumunska. Následne sa 26. mája v rámci Konferencie predsedov parlamentov Európskej únie konalo
mimoriadne stretnutie predsedov parlamentov členských krajín V 4. Predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke
na parlamentnej úrovni uzatvorila Národná rada SR dvomi podujatiami: 2. – 4. septembra v Bojniciach stretnutím
výborov pre európske záležitosti, rozšíreným o účasť Slovinska, a 25. – 27. septembra v Častej-Papierničke
rokovaním výborov pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
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Nepochybne najdôležitejším podujatím Národnej rady SR bola už zmienená Konferencia predsedov parlamentov.
Na medziparlamentnom fóre sa stretli predsedovia národných parlamentov členských a kandidátskych krajín
Európskej únie a predstavitelia Európskeho parlamentu. Toto medziparlamentné fórum bolo čo do rozsahu agendy
i do počtu účastníkov na najvyššej úrovni tým najrozsiahlejším a najvýznamnejším podujatím, aké sa v histórii
slovenského zákonodarného zboru uskutočnilo. Z iniciatívy slovenského predsedníctva sa okrem predstaviteľov
parlamentov členských krajín EÚ tejto konferencie zúčastnili s plnými právami aj zástupcovia parlamentov
kandidátskych krajín, menovite chorvátskeho Saboru, macedónskeho Sobranja a tureckého Veľkého národného
zhromaždenia. Osobným hosťom na pozvanie predsedu Národnej rady SR bol vtedajší predseda Verchovnej
rady Ukrajiny Oleksandr Moroz. Konferencia plne potvrdila miesto Slovenskej republiky a jej Národnej rady SR
v Európskej únii, priniesla niekoľko zásadných rozhodnutí nielen pre samotné fórum, ale vyslala i jednoznačný
odkaz o odhodlaní pokračovať v integrácii Európy, a to práve v neľahkom období intenzívnych diskusií o budúcej
podobe EÚ.
Vzhľadom na to, že Slovensko od novembra 2007 do mája 2008 prebralo predsedníctvo vo Výbore ministrov
Rady Európy, rok predsedníctiev Národnej rady SR uzatvorilo 22. a 23. novembra bratislavské zasadnutie Byra
a Stáleho výboru Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a dvoch podvýborov Výboru pre právne otázky
a ľudské práva - pre národnostné menšiny a pre boj proti terorizmu. Slovenská republika v rámci Rady Európy,
najstaršej medzinárodnej organizácie zaoberajúcej sa ľudskými právami, obhájila svoju pozíciu neprehliadnuteľného člena a prispievateľa do demokratizačného procesu a budovania štandardov ľudských práv v európskom
priestore.
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2.1. Zahraničnopolitické aktivity
výborov Národnej rady Slovenskej republiky
Pracovné návštevy výborov NR SR v zahraničí v roku 2007
Dátum

Výbor

Krajina

11. – 12. 2. Výbor NR SR pre európske záležitosti

Nemecká spolková republika

14. – 15. 2. Zahraničný výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Česká republika

20. – 21. 2. Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ

Česká republika

25. – 27. 2. Zahraničný výbor NR SR

Nemecká spolková republika

12. – 14. 3. Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Ukrajina

10. – 12. 4. Ústavnoprávny výbor NR SR

Poľská republika

17. – 20. 4. Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Írska republika

13. – 15. 5. Výbor NR SR pre európske záležitosti

Nemecká spolková republika

23. – 25. 5. Výbor NR SR pre ﬁnancie, rozpočet a menu

Slovinská republika

29. – 31. 5. Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Česká republika

Mandátový a imunitný výbor NR SR a
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Rakúska republika

4. 6.

4. – 6. 6. Ústavnoprávny výbor NR SR

Česká republika

4. – 6. 6. Výbor NR SR pre ﬁnancie, rozpočet a menu
12. – 14. 6.

Portugalská republika

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a
Mandátový a imunitný výbor NR SR

Španielske kráľovstvo

9. – 11. 7. Výbor NR SR pre európske záležitosti

Portugalská republika

17. 9. Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Maďarská republika

25. 9. Zahraničný výbor NR SR

Maďarská republika

14. – 16. 10. Výbor NR SR pre európske záležitosti

Portugalská republika
Talianska republika

18. – 20. 11. Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Bosna a Hercegovina

19. – 20. 11. Zahraničný výboru NR SR

Talianska republika

17. – 19. 12. Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ

Talianska republika

Pracovné návštevy delegácií výborov zahraničných parlamentov v SR v roku 2007
Dátum

Výbor

19. – 21. 3. Zahraničný výbor
23. 3. Výbor pre hospodárstvo, poľnohospodárstvo a dopravu

Parlament
Parlament Slovinskej republiky
Senát Parlamentu Českej republiky

2. – 4. 10. Rozpočtový výbor

Poslanecká snemovňa Parlamentu
Českej republiky

6. – 7. 11. Mandátový a imunitný výbor

Poslanecká snemovňa Parlamentu
Českej republiky
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7. – 9. 11. Výbor NR SR pre zdravotníctvo
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2.2. Stále parlamentné delegácie
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE)
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Slovensko sa od novembra 2007 do mája 2008 stalo predsedníckou krajinou vo Výbore ministrov Rady
Európy. V tejto súvislosti sa uskutočnilo v Bratislave v dňoch 22. a 23. novembra zasadnutie Byra a Stáleho
výboru PZ RE, ako aj zasadnutia dvoch podvýborov Výboru pre právne otázky a ľudské práva PZ RE,
a to podvýboru pre národnostné menšiny a podvýboru pre boj proti terorizmu. Stálu delegáciu Národnej rady SR
v PZ RE tvorí 10 členov, z toho je 5 riadnych členov a 5 náhradníkov. Vedúcim Stálej delegácie je poslanec NR SR
Boris Zala (SMER – SD), ktorý je zároveň aj podpredsedom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Zloženie Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy v roku 2007
Poslanec

Funkcia v delegácii

Klub poslancov v NR SR

Boris Zala

vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ RE
podpredseda PZ RE

SMER – SD

Milan Urbáni

podpredseda Stálej delegácie NR SR v PZ RE

ĽS – HZDS

členka

SMER – SD

József Berényi

člen

SMK – MKP

Eduard Kukan

člen

SDKÚ – DS

Oľga Nachtmannová*

Sergej Chelemendik

člen

SNS

Ferdinand Devínsky

náhradník

SDKÚ – DS

Jaroslav Paška

náhradník

SNS

Iván Farkas

náhradník

SMK – MKP

Július Brocka

náhradník

KDH

*poslankyňa NR SR Oľga Nachtmannová vystriedala v delegácii Editu Angyalovú, ktorá sa vzdala poslaneckého
mandátu
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Zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v roku 2007
Dátum

Poradie zasadnutia

Miesto konania

Účasť

22. – 26. 1.

1. riadne

Štrasburg (Francúzsko)

všetci členovia Stálej delegácie
NR SR v PZ RE

16. – 20. 4.

2. riadne

Štrasburg (Francúzsko)

všetci členovia Stálej delegácie
NR SR v PZ RE

25. – 29. 6.

3. riadne

Štrasburg (Francúzsko)

poslanec NR SR József Berényi

29. 9. – 5.10.

4. riadne

Štrasburg (Francúzsko)

všetci členovia Stálej delegácie
NR SR v PZ RE

Spolupráca Vyšehradskej štvorky (V4)
V období júl 2006 až jún 2007 bola Slovenská republika predsedníckou krajinou vo Vyšehradskej štvorke.
Podujatia Vyšehradskej štvorky v roku 2007
Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

Stretnutie poľnohospodárskych výborov členských krajín V4 rozšírené
o účasť Bulharska a Rumunska

Častá-Papiernička

18. 4.

Separátne stretnutie členských krajín V4
za účasti Pavla Pašku

Praha

26. 5.

Mimoriadne stretnutie predsedov parlamentov
členských krajín V4

Bratislava

Stretnutie výborov pre európske záležitosti
členských krajín V4 rozšírené o účasť Slovinska

Bojnice

Stretnutie výborov pre verejnú správu, regionálny rozvoj
členských krajín V4

Častá-Papiernička

2. – 4. 4.

2. – 4. 9.
25. – 27. 9.

Predsedovia parlamentov sa na mimoriadnom stretnutí v máji v Bratislave dohodli na ďalšej logistike pri
organizovaní stretnutí. Predsedníctvo jednotlivých krajín sa bude začínať každý rok 1. júla. Vždy na jar sa budú
uskutočňovať v predsedníckej krajine pravidelné stretnutia predsedov parlamentov V 4. Témy stretnutí bude
vyberať predsednícka krajina V 4. Stretnutie by sa malo obvykle začínať v piatok po 14. hodine a malo by trvať
do soboty do 14. hodiny.
Na stretnutí výborov pre európske záležitosti členských krajín V 4 začiatkom septembra v Bojniciach boli
hlavnými témami skúsenosti Slovinska s prijatím eura, daňová politika EÚ, vstup nových členských štátov EÚ
do Schengenského priestoru a pozície krajín V 4 k inštitucionálnej reforme EÚ.
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Na stretnutí poľnohospodárskych výborov členských krajín V 4 v apríli 2007 v Častej Papierničke boli
hlavnými témami stretnutia nová hygienická legislatíva, bezpečnosť potravín v celom komplexe potravinového
reťazca, ochrana zdravia spotrebiteľa, plán rozvoja vidieka, spôsoby udržania osídlenia vidieka, reforma
sektoru ovocia a zeleniny, problematika systému jednotnej platby za plochu (SAPS) a uplatňovanie krížového
plnenia v členských krajinách EÚ.
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Výbory pre verejnú správu, regionálny rozvoj členských krajín V 4 sa na svojom stretnutí koncom septembra
v Častej-Papierničke zaoberali súčasným stavom vo verejnej správe v SR i v krajinách V 4, modernizáciou
a ekonomizáciou verejnej správy ako aj národným strategickým rámcom na roky 2007 – 2013 v krajinách V 4.
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Regionálne partnerstvo
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V rámci spolupráce Regionálneho partnerstva sa konali v roku 2007 tri významné stretnutia, na ktorých
Národnú radu SR zastupoval predseda Národnej rady SR Pavol Paška.
Podujatia Regionálneho partnerstva v roku 2007
Dátum
17. – 18. 4.

Podujatie

Miesto konania

Stretnutie predsedov parlamentov krajín Regionálneho partnerstva

Praha

26. 5. Mimoriadne stretnutie predsedov parlamentov krajín Regionálneho partnerstva
9. – 10. 11.

Stretnutie predsedov parlamentov krajín Regionálneho partnerstva

Bratislava
Budapešť

Hlavnými témami rokovaní v roku 2007 boli veda a výskum ako budúcnosť EÚ, spoločná hospodárska
politika, praktické aspekty spolupráce parlamentov krajín Regionálneho partnerstva a najnovší vývoj týkajúci
sa reformnej zmluvy so špeciálnym zreteľom na úlohu národných parlamentov.
Parlamentné zhromaždenie NATO (PZ NATO)
Rok 2007 bol významným pre Parlamentné zhromaždenie NATO aj s ohľadom na skutočnosť, že prvýkrát
dostali pozvanie na plenárne zasadnutia zástupcovia parlamentov Afganistanu a Pakistanu, čím zhromaždenie
vytvorilo prvý most medzi NATO a moslimským svetom. Stály Výbor PZ NATO posunul štatút Bosny
a Hercegoviny, Čiernej Hory a Srbska z pozorovateľov na asociovaných členov zhromaždenia. Nemenej dôležitým
bolo rozhodnutie zhromaždenia pripraviť vlastný Strategický koncept NATO pre 21. storočie. Kľúčovými témami
zasadnutí v roku 2007 boli Afganistan, protiraketová obrana, budúcnosť štatútu Kosova, potenciál rozširovania
NATO a vzťahy s Ruskom.

Zloženie Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO v roku 2007
Poslanec

Funkcia v delegácii

Klub poslancov v 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

Ján Kovarčík

* László Gyurovszky sa vzdal poslaneckého mandátu, v delegácii ho nahradil Gyorgy Juhász
Podujatia Parlamentného zhromaždenia NATO v roku 2007
Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť

18. – 20. 2.

Spoločné zasadnutie výborov
PZ NATO

Brusel

Ján Kovarčík, Rudolf Pučík

23. – 25. 3.

Zasadnutie Stáleho výboru
PZ NATO

Budapešť

Ján Kovarčík

25. – 29. 5.

Jarné zasadnutie PZ NATO

Madeira

Ján Kovarčík, Maroš Kondrót,
Rudolf Pučík, Martin Fedor

9. – 14. 7.

Zasadnutie Politického výboru
PZ NATO

New York, Washington

Ján Kovarčík

5. – 10. 10.

Výročné zasadnutie PZ NATO

Reykjavík

Ján Kovarčík, Maroš Kondrót,
Rudolf Pučík, Gyorgy Juhász,
Martin Fedor

Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť (16. – 18. apríla) a Osobitný kontrolný výbor Národnej
rady SR pre kontrolu Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva (5. – 7. novembra) navštívili
centrálu NATO a inštitúcie EÚ v Bruseli.
Parlamentné zhromaždenie OBSE (PZ OBSE)

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

Juraj Horváth

náhradník

SMER – SD

Ján Pataky

náhradník

SDKÚ – DS

Beata Sániová

náhradník

ĽS – HZDS

Rudolf Bauer

náhradník

KDH

V uplynulom roku sa konali tri zasadnutia Parlamentného zhromaždenia OBSE.
Podujatia Parlamentného zhromaždenia OBSE v roku 2007
Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť

23. – 24. 2.

Zimné zasadnutie PZ OBSE

Viedeň

Ján Zvonár, Magdaléna Vášáryová,
Pál Csáky a Beáta Sániová

5. – 9. 7.

Výročné zasadnutie PZ OBSE

Kyjev

Ján Zvonár, Magdaléna Vášáryová,
Jozef Ďuračka a Pál Csáky

Portorož

Ján Zvonár

29. 9. – 2. 10. Jesenné zasadnutie PZ OBSE
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Zloženie Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE v roku 2007
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Hlavnými témami zasadnutí PZ OBSE v tomto roku boli volebné pozorovanie OBSE, energetická bezpečnosť,
správy zvláštnych zástupcov pre oblasť Guantanáma, rovnosť mužov a žien, boj proti terorizmu, agendy strednej
a juhovýchodnej Európy a problematika Stredomoria a „Bezpečnosť prostredníctvom spolupráce v juhovýchodnej
Európe – úloha parlamentárov“.
Medziparlamentá únia (MPÚ)
Medziparlamentná únia v roku 2007 prijala počas svojich štatutárnych zhromaždení viacero rezolúcií
k aktuálnym témam, ktoré rezonovali aj počas diskusií. Napríklad rezolúciu k okamžitému zastaveniu porušovania
ľudských práv a demokratických práv občanov Mjanmarska, rezolúciu k spolupráci medzi OSN a národnými
parlamentmi, rezolúciu vyzývajúcu zabezpečiť rešpektovanie a pokojnú existenciu všetkých náboženských
komunít a rozdielnej viery v globálnom svete, vytvoriť pracovné miesta a bezpečnosť práce v prostredí globalizácie,
propagovať rovnaké práva pre všetkých ľudí prostredníctvom všeobecných demokratických štandardov, ale tiež
rezolúciu k naliehavej téme rokovania o medzinárodnej spolupráci v boji proti terorizmu, jeho ﬁnancovaniu,
vrátane cezhraničného.
Zloženie Stálej delegácie NR SR v Medziparlamentej únii v roku 2007
Poslanec
Miroslav Číž
Boris Zala

Funkcia v delegácii

Klub poslancov NR SR

vedúci stálej delegácie

SMER – SD

člen stálej delegácie

SMER – SD

Zdenka Kramplová*

členka stálej delegácie

ĽS – HZDS

Anna Belousovová

členka stálej delegácie

SNS

Pavol Hrušovský

člen stálej delegácie

KDH

Milan Hort

člen stálej delegácie

SDKÚ

Gyula Bárdos

člen stálej delegácie

SMK – MKP
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* po menovaní za členku vlády SR nahradil Zdenku Kramplovú Tibor Cabaj
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Podujatia Medziparlamentej únie v roku 2007
Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

8. – 10. 10.

Zhromaždenie MPÚ

Ženeva

Účasť
Miroslav Číž, Milan Hort,
Zdenka Kramplová, Gyula Bárdos

Zhromaždenie Západoeurópskej únie (Z ZEÚ)
Nosnými témami Zhromaždenia ZEÚ boli v roku 2007 európske operácie a mierové misie na Strednom
východe, ﬁnancovanie externých operácií, úloha národných parlamentov, budúcnosť dohovorov o nešírení
jadrových zbraní, transatlantické bezpečnostné výzvy, integrácia Gruzínska do Euro-atlantických štruktúr, reformná
zmluva a Európska obranná a bezpečnostná politika, stabilita a bezpečnosť v Európe, výzvy pri rozširovaní
EÚ očakávané verejnosťou, parlamentná kontrola externých operácií, EÚ a bezpečnosť v juhovýchodnej
Európe, úloha európskych ozbrojených zložiek v misiách NATO v Afganistane, zhodnotenie činnosti Európskej
bezpečnostnej agentúry a možnosti spolupráce v oblasti obrany s Čínou.

Zloženie Stálej delegácie NR SR v Zhromaždení Západoeurópskej únie v roku 2007
Poslanec

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

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

Pavol Kubovič

Podujatia Zhromaždenia Západoeurópskej únie v roku 2007
Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť

4. – 6. 6.

1. časť 53. Zhromaždenia ZEÚ

Paríž

Pavol Kubovič, Rudolf Pučík, Jozef Mikuš

3. – 5. 12.

2. časť 53. Zhromaždenia ZEÚ

Paríž

Jozef Šimko

2.3. Medziparlamentná spolupráca
Intenzívny rozvoj medziparlamentnej spolupráce pokračoval v roku 2007 už i na báze novej Koncepcie
medziparlamentnej spolupráce Kancelárie Národnej rady SR pre roky 2007 – 2010, ktorá sleduje zahraničnopolitické tematické i geograﬁcké priority Slovenskej republiky uvedené v „Strednodobej koncepcii oﬁciálnej rozvojovej pomoci na roky 2003 – 2008“1, a ktorej cieľom je prehlbovať základňu právneho štátu prostredníctvom posilňovania zákonodarného zboru ako dobre fungujúcej demokratickej inštitúcie. Poskytovanie technickej pomoci
parlamentom tzv. novovznikajúcich demokracií zároveň vyplýva zo záväzkov Národnej rady SR ako parlamentu,
ktorý od júla 2006 do mája 2007 predsedal Konferencii predsedov parlamentov EÚ.
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Materiál č. 3185/2003 schválený vládou SR dňa 5. júna 2003 uznesením č. 432/2003.
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Práve v rámci Konferencie bola vytvorená pracovná skupina technickej pomoci parlamentom tzv.
novovznikajúcich demokracií. Problematika hľadania možností aktívnejšej a efektívnejšej spolupráce, výmeny
informácií a koordinácie parlamentov členských krajín EÚ pri poskytovaní rozvojovej pomoci parlamentom
rozvíjajúcich sa demokracií bola i predmetom rokovania Konferencie predsedov parlamentov EÚ v Bratislave.
Konkrétnym výsledkom aktivít v oblasti spolupráce medzi parlamentmi členských krajín EÚ bolo uzatvorenie
zmluvy o medziparlamentnej spolupráci medzi Kanceláriou Národnej rady SR a Kanceláriou Sejmu Poľskej
republiky počas uvedenej konferencie v Bratislave v máji 2007.
Medziparlamentnú spoluprácu otvorila vo februári návšteva senátora Jos J.A.M. van Gennipa, predsedu
Zahraničného výboru hornej komory holandského parlamentu (Eerste Kamer) a zároveň riaditeľa Nadácie
pre medzinárodný rozvoj (Society for International Development) a programovej riaditeľky SID Gordany Stanković
zameraná na prerokovanie možností rozvoja a lepšej koordinácie aktivít v rámci oﬁciálnej rozvojovej pomoci
so slovenskými partnermi. Koncom februára pokračovala prijatím 16 poslancov Národného zhromaždenia
Irackej republiky a zástupcov občianskej spoločnosti Atlantický klub Iraku. Prehĺbila sa aj spolupráca s Nadáciou
Pontis, na projekte „Budovanie kapacít srbského parlamentu (Skupštiny) a posilnenie mladých politických lídrov
v procese európskej integrácie“ ﬁnancovaná z prostriedkov SlovakAid. V októbri sa uskutočnila študijná návšteva
štátnych zamestnancov a predstaviteľov občianskej spoločnosti z Macedónska v rámci projektu „Technická pomoc
pre Sekciu implementácie Ohridskej rámcovej dohody a pre školenie štátnych zamestnancov“ zastrešovaného
Európskou agentúrou pre obnovu v Skopje a slovenskou organizáciou EuroPlus Consulting & Management.
Samostatnou kapitolou bola v oblasti medziparlamentej spolupráce a technickej pomoci parlamentom
novovznikajúcich demokracií spolupráca Kancelárie Národnej rady SR s Národným demokratickým inštitútom
(NDI), ktorá sa v priebehu uplynulého roka bezprecedentne zintenzívnila. V auguste získala i zmluvný základ
vo forme Memoranda o porozumení medzi Kanceláriou Národnej rady SR a NDI o spolupráci na programoch
asistencie parlamentom Západného Balkánu. Kancelária Národnej rady SR sa o. i. podieľala na organizačnom
zabezpečení tretej Rómskej výročnej akadémie politického vedenia (3rd Roma Political Leadership Academy),
ktorá sa uskutočnila vo februári v školiacom stredisku v Častej-Papierničke.
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2.4. Pôsobenie v rámci Európskej únie
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Ťažisko spolupráce Národnej rady SR a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
aj v roku 2007 zabezpečoval Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti. Okrem výkonu kompetencií
pri prerokúvaní a udeľovaní mandátu zástupcom exekutívy na rokovania orgánov Európskej únie sa v svojej
kontrolnej činnosti zameral najmä na tie oblasti a politiky Európskej únie, ktoré boli a sú prioritnými z hľadiska
záujmov Slovenskej republiky. Prerokoval niekoľko dokumentov významného charakteru: Správu o pokroku
v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008, návrh zákona
o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Správu o stave čerpania
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a predvstupových nástrojov k 31. 12. 2006, ako aj informáciu o aktuálnom
stave schvaľovania Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013. Osobitnú pozornosť
venoval procesom spätým s inštitucionálnou reformou EÚ, najmä rokovaniam o mandáte pre medzivládnu
konferenciu, ktorej výsledkom bolo prijatie Lisabonskej zmluvy, ale aj otázkam vstupu Slovenskej republiky
do Schengenského priestoru či do Eurozóny.
Predseda a členovia tohto výboru sa v priebehu uplynulého roka pravidelne zúčastňovali na stretnutiach
Konferencie výborov pre komunitárne a európske záležitosti parlamentov členských krajín Európskej únie
(COSAC). Na týchto zasadnutiach opakovane o. i. nastoľovali otázku včasného zasielania dokumentov Rady EÚ
jednotlivým národným vládam členských štátov a národným parlamentom, ktoré je nutné pre zefektívnenie
a zlepšenie účasti na rozhodovacích procesoch EÚ. Okrem toho sa výbor v rámci COSAC-u zapojil do projektov
na kontrolu dodržania zásad subsidiarity a proporcionality pri tvorbe európskej legislatívy.
Slovenskú republiku reprezentujú v Európskom parlamente 14 europoslanci, ktorí boli zvolení vo voľbách
13. júna 2004. Ďalšie voľby do Európskeho parlamentu budú v roku 2009.

Členovia Európskeho parlamentu zvolení v SR
Poslanec

Politická strana v SR

Politická skupina v EP

Peter Baco

ĽS – HZDS

nezávislí poslanci

Edit Bauer

SMK – MKP

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských
demokratov) a Európskych demokratov

Irena Belohorská

ĽS – HZDS

nezávislí poslanci

Monika Flašíková-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

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských
demokratov) a Európskych demokratov

Miloš Koterec

SMER – SD

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

Zita Pleštinská

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
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Členstvo slovenských europoslancov vo výboroch a delegáciách Európskeho parlamentu v roku 2007
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Poslanec

Výbor EP

Delegácia EP

Peter Baco

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

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore
EÚ – Chorvátsko (člen)

Edit Bauer

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (členka)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (členka)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť
a vnútorné veci (náhradníčka)

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

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

Delegácia pri Euro–latinskoamerickom
parlamentnom zhromaždení (podpredsedníčka)
Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej
Ameriky (členka)

Monika
FlašíkováBeňová

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

Delegácia pre vzťahy s Izraelom
(podpredsedníčka)

Árpád
DukaZólyomi

Podvýbor pre ľudské práva (člen)
Výbor pre zahraničné veci (náhradník)

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

Milan Gaľa

Delegácia pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu
Výbor pre kultúru a vzdelávanie (člen)
vrátane Jemenu (člen)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie Delegácia pri parlamentnom výbore pre
a bezpečnosť potravín (náhradník)
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 parlamentnom
výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) (náhradník)

Miloš
Koterec

Výbor pre regionálny rozvoj (člen)
Výbor pre zahraničné veci (náhradník)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie
a bezpečnosť potravín (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 vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa (náhradník)

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom
zhromaždení AKT-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

Delegácia pri Euro-stredomorskom
Výbor pre regionálny rozvoj (člen)
parlamentnom zhromaždení (člen)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie
Delegácia pre vzťahy s Izraelom (náhradník)
a bezpečnosť potravín (náhradník)
Delegácia pre vzťahy s Kanadou (náhradník)

Zita
Pleštinská

Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa (členka)
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (členka)
Výbor pre regionálny rozvoj (náhradníčka)
Dočasný výbor pre klimatické zmeny
(náhradníčka)

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

Peter
Šťastný

Výbor pre medzinárodný obchod (člen)
Výbor pre rozpočet (člen)

Delegácia pri Euro–latinskoamerickom
parlamentnom zhromaždení (podpredseda)
Delegácia pre vzťahy s Izraelom (člen)
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi
americkými (náhradník)

Anna
Záborská

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
(predsedníčka)
Výbor pre rozvoj (členka)

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom
zhromaždení AKT-EÚ (členka)
Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a
Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye)
(náhradníčka)

Parlamentná činnosť slovenských europoslancov v Európskom parlamente v roku 2007
Vystúpenia na
plenárnej schôdzi

Otázky

Návrhy
uznesení

Písomné
vyhlásenia

Poslanec

Správy

Stanoviská

Peter Baco

-

5

2

-

1

-

Edit Bauer

-

10

-

-

1

2

Irena Belohorská

1

35

2

-

1

1

Monika FlašíkováBeňová

-

5

-

-

-

-

Árpád Duka-Zólyomi

-

6

-

2

-

-

Milan Gaľa

-

14

7

-

-

1

Ján Hudacký

-

10

2

-

-

1

Miloš Koterec

-

4

1

-

-

-

Sergej Kozlík

-

7

1

-

1

-

Vladimír Maňka

-

8

-

-

-

-

Miroslav Mikolášik

1

36

2

-

-

2

Zita Pleštinská

-

56

5

-

-

-

Peter Šťastný

-

3

-

-

-

3

Anna Záborská

-

21

7

2

3

-
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3. Aktivity Národnej rady Slovenskej republiky
vo vzťahu k verejnosti
Národná rada SR už tradične niekoľko rokov spolupracuje s charitatívnymi, vzdelávacími, mimovládnymi,
neziskovými dobrovoľnými organizáciami a združeniami. Táto spolupráca prispieva nielen k propagácii inštitúcie,
ale zároveň vyzdvihuje témy a posolstvá spolupracujúcich organizácií na celospoločenskej a celoslovenskej úrovni.
Realizuje sa na dvoch úrovniach – prostredníctvom výstav i participáciou na projektoch a iných podujatiach.

3.1. Rok Jozefa Miloslava Hurbana

VÝROČNÁ SPRÁVA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2007

Národná rada SR si v roku 2007 pripomenula 190. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností
slovenského národného a literárneho života 19. storočia Jozefa Miloslava Hurbana (1817 – 1888). Tento popredný
slovenský dejateľ patril v revolučných rokoch 1848 – 49 k najaktívnejším organizátorom politického diania
na terajšom území Slovenska. Jeho život a dielo sú bezprostredne späté s koreňmi slovenskej štátnej reprezentácie
a začiatkom slovenského parlamentarizmu.
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Evanjelický kňaz Jozef Miloslav Hurban pôsobil ako novinár, literát a politik, ktorý sa stal prvým predsedom
Slovenskej národnej rady. Vďaka rozsiahlej literárnej tvorbe, v ktorej zaujal nekompromisný postoj k vtedajším
aktuálnym politickým a spoločenským problémom, sa zaradil k najplodnejším prozaikom štúrovskej generácie.
Zasadil sa o presadenie myšlienky vytvorenia novej spisovnej normy v roku 1843 na fare v Hlbokom, kde pôsobil
ako kňaz. Spoločne so Štúrom a Hodžom prijali rozhodnutie o uzákonení spisovnej slovenčiny, ktorej základy
tvorilo vtedajšie stredoslovenské nárečie. Zároveň patril k iniciátorom a spoluzakladateľom Matice Slovenskej
v Martine v roku 1863.

Národná rada SR v uznesení z 30. januára vyhlásila rok 2007 za Rok Jozefa Miloslava Hurbana a slávnostne
ho zahájila vo svojich priestoroch 6. februára.

Záštitu nad oslavami 190. výročia narodenia J. M. Hurbana prevzal predseda Národnej rady SR Pavol
Paška, ktorý zároveň otvoril aj expozíciu o živote a diele tohto významného dejateľa.

K najvýznamnejším patrili tieto podujatia:
marec 2007

oslavy v rodnom Beckove a v Brezovej pod Bradlom

jún 2007

slávnostné otvorenie Hurbanovej siene Národnej rady SR pri príležitosti dokončenia
prvej etapy obsahového a výtvarného stvárnenia budovy parlamentu
Župné oslavy v Hlbokom

august 2007

spomienkové oslavy v Čachticiach

september 2007

odborný seminár na Myjave pod odbornou záštitou Parlamentného inštitútu Kancelárie
Národnej rady SR a Múzea Slovenských národných rád, kde poprední historici a literárni
vedci diskutovali so študentmi stredných škôl o prínose Hurbanovej všestrannej
osobnosti
uvedenie poštovej známky s portrétom J. M. Hurbana pod záštitou podpredsedníčky
NR SR Anny Belousovovej; motívom na známke, ktorú vydala Slovenská pošta a. s.
v náklade 3200 kusov, bola maľba Dušana Kállaya, autor návrhu bol Vlastilav Rostoka
vydanie súborného zborníka v náklade 800 kusov pod názvom Jozef Miloslav Hurban
– prvý predseda Slovenskej národnej rady; autormi sú renomovaní slovenskí historici
pod odbornou záštitou a s aktívnou spoluprácou Parlamentného inštitútu

Počas roka sa konali mnohé podujatia tiež v Prievidzi, Handlovej, Trenčíne, Novákoch, Martine, Považskej
Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Modre a v Novom meste nad Váhom.
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Počas roka sa v spolupráci s trenčianskym a trnavským samosprávnym krajom a ďalšími inštitúciami
uskutočnili viaceré kultúrne a literárne podujatia venované spomienke na život a bohaté dielo Jozefa Miloslava
Hurbana.
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3.2. Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky
3.2.1. Deň otvorených dverí
Pri príležitosti 15. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky sa 1. septembra po šiestich rokoch konal
v Národnej rade SR Deň otvorených dverí. V budove parlamentu si mohli návštevníci znova prezrieť priestory
rokovacej sály, trakty predsedu a podpredsedov Národnej rady SR, ako i jednotlivých klubov poslancov, kde sa
stretli s viacerými poslancami. Možnosť prehliadky bola rozšírená aj o historickú budovu Národnej rady SR
na Župnom námestí, kde bola návštevníkom k dispozícii Sála Ústavy Slovenskej republiky, Štúrov salón, Hnedý
salón, Modrý salón a trakt predsedu. V reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu boli návštevníkom
sprístupnené Prijímací salón, Sieň federácie a Sieň Ústavy – Rytierska sála.
Národnú radu SR pri tejto príležitosti navštívilo niekoľko tisíc dospelých ako aj detských návštevníkov, pre
ktorých boli pripravené propagačné materiály, ale aj hodnotný kultúrny program. Záujemcovia mali možnosť
získať nielen autogramy niektorých predstaviteľov Národnej rady SR, ale aj informácie formou prezentácie
o pripravovanej rekonštrukcii Bratislavského hradu a jeho areálu.
Predseda Národnej rady SR Pavol Paška v tento deň odhalil na priečelí historickej budovy Národnej rady SR
na Župnom námestí pamätnú tabuľu pripomínajúcu 15. výročie prijatia Ústavy SR a Deklaráciu o zvrchovanosti
Slovenskej republiky.
Slávnostný deň zavŕšil večerný koncert „Zlaté husle na Hrade“ pod záštitou predsedu Národnej rady SR.

3.2.2. Výstavy a ďalšie podujatia
Oddelenie pre komunikáciu s médiami a verejnosťou zorganizovalo v súhrne 18 výstav, z toho 14 v priestoroch budovy Národnej rady SR na Západnej terase v areáli Bratislavského hradu, 2 v hlavnej budove na Námestí
Alexandra Dubčeka a po jednej vo Veľkomoravskej sieni na Bratislavskom hrade a v exteriéri hradu. Medzi
najzaujímavejšie výstavy v kontexte ich posolstva patrila výstava Bulharsko a Rumunsko spolu do Európy. Bola
venovaná ich vstupu do Európskej únie a prezentovala ich ako krajiny starobylých civilizácií. Ďalšou zaujímavou výstavou bola výstava Rómsky holokaust. Jej expozícia priblížila historické korene prejavov rasizmu voči
Sintom a Rómom v súčasnej Európe. Pôsobivou bola aj výstava venovaná 100. výročiu tragédie v Černovej.
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Štvrtýkrát oddelenie spolupracovalo s autormi pôvodného slovenského výtvarného projektu Prečo som na svete
rád/rada. Išlo o vyhlásenie výsledkov súťaže, vernisáž putovnej výstavy a samotnú výstavu, ktorá prioritne
zvýrazňuje význam primárnej prevencie drogových závislostí, posilňuje hodnotový systém mládeže, prispieva
k pozitívnemu zviditeľneniu Slovenskej republiky v zahraničí, keďže je súčasťou medzinárodného projektu.
Veľký záujem verejnosti vyvolala aj výstava fotograﬁí Silvie Vaculíkovej Svet ľudí.
Kancelária Národnej rady sa podieľala aj na iných zaujímavých projektoch a podujatiach. Tradične išlo
o spoluprácu s občianskym združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní na „Projekte Občan“. Projekt je
interdisciplinárnym programom zameraným na výchovu mladých k demokratickému občianstvu. Na celoslovenskej prehliadke žiaci v Národnej rade SR prezentovali svoje projekty pred predstaviteľmi parlamentu, štátnej
správy, neziskových organizácií a médií.
Po ročnej prestávke sa tretí raz vrátila do priestorov Národnej rady SR a jej rokovacej sály Detská Univerzita
Komenského so svojou Hodinou otázok pre ministrov vlády SR. Simulovanú hodinu otázok uviedol predseda
parlamentu Pavol Paška prednáškou na tému „Prečo máme parlament a čo robia poslanci“.
A po dvoch rokoch sa na pôdu Národnej rady SR do tretice vrátil aj Modelový Európsky parlament pod
záštitou dvoch výborov Národnej rady SR. Ide o projekt simulujúci prácu Európskeho parlamentu, na ktorom
participujú študenti stredných škôl. Vlani sa doň zapojilo 95 škôl z celého Slovenska. Oproti minulým rokom
sa jeho národné zasadnutie nekonalo v kinosále, ale v rokovacej sále parlamentu, kde získali študenti väčší
priestor aj možnosť využívať hlasovacie zariadenie.

3.2.3. Prehliadky
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Prezrieť si priestory Národnej rady SR a oboznámiť sa s činnosťou zákonodarného zboru prišlo v roku 2007
vyše trinásťtisíc návštevníkov. Okrem záujemcov zo Slovenska a takmer všetkých európskych krajín zavítali
do slovenského parlamentu aj hostia z ďalekej Číny, Japonska, Austrálie, Iraku, Sýrie či Indonézie.
Najpočetnejšiu skupinu návštevníkov tradične tvorili stredoškolskí študenti a žiaci základných škôl. Mnohí
z nich využili možnosť diskutovať s poslancami Národnej rady SR. Živý záujem o osobné stretnutie s poslancami
prejavili najmä vysokoškolskí študenti a skupiny dôchodcov. Takýchto diskusií za účasti viac ako polovice
zákonodarcov sa uskutočnilo 147.
Záujem bol naďalej aj o garantované prehliadky každý pracovný deň o 14. hodine. Túto príležitosť využilo
v minulom roku 168 občanov v rámci 56 garantovaných prehliadok.
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Prehliadky NR SR v roku 2007
Návštevníci

Počet prehliadok

Diskusie s poslancami

4353

107

31

Stredné školy a gymnáziá

4654

111

51

Vysoké školy

1073

45

25

Iné inštitúcie a združenia

1732

82

22

Zahraniční návštevníci

1047

74

18

Štruktúra

Počet

Základné školy

Garantované prehliadky
Spolu

168

56

0

13027

475

147

3.3. Médiá v Národnej rade Slovenskej republiky
V uplynulom roku vyšla Kancelária Národnej rady SR v ústrety médiám a vytvorila im možnosť bezdrôtového
pripojenia sa na internet v hlavnej budove Národnej rady SR – na prvom poschodí pri rokovacej sále
a v Hurbanovej sieni na prízemí, kde zástupcovia médií najčastejšie vysielajú reportáže z Národnej rady SR.

3.4. Žiadosti o informácie
Oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou vybavilo niekoľko tisíc zväčša telefonických žiadostí
o informácie. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo v roku 2007 podaných 564 žiadostí.
Verejnosť sa zaujímala o návrhy zákonov alebo ich noviel, o dôvodové správy, termíny nadobudnutia účinnosti
zákonov. Všetky žiadosti boli vybavené v zákonnej lehote. V štyroch prípadoch sa žiadateľom nevyhovelo
v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

V roku 2007 bolo Národnej rade SR, jej výborom, funkcionárom a Kancelárii Národnej rady SR doručených
13 petícií a 125 sťažností a iných podnetov občanov, ktoré sú evidované v ústrednej evidencii petícií a sťažností
na referáte pre petície a sťažnosti pri oddelení pre komunikáciu s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej
rady SR.

3.5.1. Petície
Dve petície spĺňali ustanovenie § 133 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR,
podľa ktorého petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov, prerokuje Národná rada SR. Petíciu za
rešpektovanie názoru slovenskej verejnosti na smerovanie verejného zdravotného poistenia, ktorú platným
spôsobom podpísalo 155 490 občanov SR, prerokovalo plénum Národnej rady 29. októbra. Petíciu za rešpektovanie názoru verejnosti na smerovanie dôchodkového zabezpečenia, právoplatne podpísanú 127 419 občanmi SR,
prerokovali poslanci Národnej rady SR 12. decembra.
V ďalších doručených petíciách občania vyjadrili podporu zámeru novelizovať pracovný kódex, žiadali
napr. zrušiť vojenský obvod Javorina, zriadiť obvodný úrad v okrese Ilava, urgentne prijať legislatívne opatrenia
zamedzujúce vymáhaniu úžerníckých pohľadávok ﬁrmou Lawyer partners, a. s., oddialenie deregulácie
nájomného za byty v reštituovaných domoch. Zamestnanci reedukačných domovov vyjadrili nespokojnosť
s ustanovením § 100 ods. 11 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Národná rada SR prijala niekoľko legislatívnych úprav, ktoré nastolili občania v petíciách, napr. v novele zákona
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci či zmenou ustanovení dvoch zákonov - o koncesionárskych poplatkoch
a o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
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3.5. Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky
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3.5.2. Sťažnosti a iné podnety
Sťažnosti a podnety občanov sa týkali širokého okruhu problémov spoločenského života. V sociálnej sfére
občania prezentovali najmä nesúhlas s výškou priznaných starobných a invalidných dôchodkov. Vyjadrovali tiež
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, prípadne príslušníkov iného orgánu činného v trestnom konaní. Kritizovali tiež nedostatočnosť zákonných
noriem a postupov úradov z hľadiska vyššej vymožiteľnosti práva.
Viacerí občania zaslali svoje pripomienky a námietky voči ustanoveniam niektorých zákonov, napr. o pamäti
národa, o sociálnom poistení, o cenách. Poukazovali aj na potrebu novelizácie zákonov súvisiacich s odškodnením občanov, ukrivdených bývalým totalitným režimom. Časť sťažností sa týkala pôsobenia samosprávy
a špecializovanej štátnej správy, nedostatočnej a nekvalitnej práce niektorých starostov a primátorov, nedostatkov v hospodárení s majetkom obcí a miest, rozhodnutí samosprávnych orgánov v oblasti miestnych poplatkov
a stavebných konaní, ale tiež postupu obvodných pozemkových úradov a katastrálnych úradov.
Na ďalšie prešetrenie iným príslušným orgánom a inštitúciám bolo postúpených celkom 13 sťažností. Spolu
29 podnetov a sťažností bolo adresovaných, prípadne postúpených na vedomie alebo ďalšie riešenie niektorému
z výborov Národnej rady SR.

4. Organizačný rozvoj Kancelárie
Národnej rady Slovenskej republiky
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4.1. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako služobný úrad
s osobitným postavením a starostlivosť o jej zamestnancov
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Kancelária Národnej rady SR ako služobný úrad s osobitným postavením má kompetenciu prijímať vlastné
služobné predpisy, upravujúce výkon štátnej služby, najmä pri určovaní odborov štátnej služby vykonávaných
v rámci jej pôsobnosti, pri výbere štátnych zamestnancov, ich služobnom hodnotení a pri vzdelávaní.
V priebehu minulého roka organizovala 8 výberových konaní na neobsadené miesta v štátnej službe.
Na rok 2007 mala Kancelária Národnej rady SR schválených 170 štátno-zamestnaneckých miest a 281
miest na výkon prác vo verejnom záujme.
Plnila povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti.
Kancelária Národnej rady SR požiadala Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
o poskytnutie nenávratného ﬁnančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na vzdelávací projekt
s názvom „Nový prístup ku vzdelávaniu zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky s dôrazom
na zvyšovanie kvality práce jej zamestnancov a zvyšovanie úrovne manažérskych kompetencií a zručností
vedúcich zamestnancov“.
V rámci tohto projektu naplánovala vzdelávanie v nasledovných tematických okruhoch: manažérstvo kvality, osvojovanie si a implementácia prvkov EFQM, procesné a nákladové riadenie, manažérske kompetencie
a manažérske zručnosti, komunikačné zručnosti a spôsobilosti zamestnancov, kurzy v anglickom, francúzskom
a nemeckom jazyku.
Po schválení predloženého projektu v príslušných orgánoch ministerstva, Kancelária Národnej rady SR 16. júla
podpísala s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí nenávratného
ﬁnančného príspevku na realizáciu uvedeného projektu. Tá sa začala v novembri vzdelávaním v oblasti riadenia
procesov a kvality – praktickými cvičeniami na tému Princípy modelu excelentnosti, ktoré absolvovalo asi
40 zamestnancov. Jazykových kurzov sa zúčastnilo vyše 100 zamestnancov.

4.2. Účelové zariadenia Národnej rady Slovenskej republiky a služby
poskytované poslancom a zamestnancom
Kancelária Národnej rady SR využívala v roku 2007 predovšetkým služby svojich dvoch účelových zariadení
v Častej-Papierničke a v Tatranskej Lomnici.
ÚZ Častá-Papiernička poskytovalo stravovacie a ubytovacie služby počas akcií organizovaných
Kanceláriou Národnej rady SR. Uskutočnili sa tu pracovné stretnutia jednotlivých klubov poslancov a výborov
Národnej rady SR, často aj s medzinárodnou účasťou.
Zariadenie bolo k dispozícii pre mnohé významné pracovné, spoločenské, športové ako aj charitatívne
akcie, ktoré sa stretli s priaznivým ohlasom. Pozitívnu odozvu vyvolali napr. ďalšie ročníky charitatívnych
rekondičných podujatí – AURA organizovaná Združením občanov Slovenska postihnutých epilepsiou a Úsmev
ako dar organizovaný Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov.

V uplynulom roku Kancelária Národnej rady SR v záujme lepšieho celoročného využitia zariadenia zriadila
aj webovú stránku – www.castapapiernicka.sk, vďaka ktorej verejnosti sprístupnila i rezervačný systém.
V septembri sa tu uskutočnil X. ročník tematicko-športového dňa o putovný pohár vedúceho Kancelárie
Národnej rady SR, leitmotívom ktorého je zlepšovanie a upevňovanie pracovných vzťahov. Do desiateho ročníka
sa aktívne zapojilo dosiaľ najviac, až vyše 200 zamestnancov kancelárie.
ÚZ Tatranská Lomnica poskytovalo predovšetkým ubytovacie služby počas výjazdových akcií jednotlivých
výborov Národnej rady SR, ale aj služobných ciest zamestnancov. Zariadenie sa, prirodzene, využívalo i na
rekreačné pobyty poslancov Národnej rady SR a zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR.
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Konali sa tu desiatky školiacich a prezentačných akcií v rámci organizovaného cestovného ruchu, ktoré tiež
prispeli k tomu, že toto účelové zariadenie bolo hospodárne a efektívne využívané počas celého roka. Príjmy
z kongresových akcií tvorili významný zdroj príjmov Kancelárie Národnej rady SR.
V priebehu celého roka zariadenie popri zabezpečení ubytovania a ponuky celodenného stravovania
poskytovalo širokú škálu možností na športovanie a relaxáciu v rámci rekreácie poslancov, zamestnancov
Kancelárie Národnej rady SR, ale i pre záujemcov cestovného ruchu. Najmä rodiny s deťmi využívali rôzne
ponuky športového vyžitia počas všetkých školských prázdnin a štátnych sviatkov.
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4.3. Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
podporujúce kvalitu práce poslancov
Prácu poslancov zásadne ovplyvňovali služby poskytované najmä dvomi pracoviskami kancelárie – Úsekom
legislatívy a aproximácie práva a Parlamentným inštitútom. Činnosť oboch pracovísk sa vlani zamerala na
poskytovanie podpory Národnej rade SR tak pri jej legislatívnej a kontrolnej, ako aj pri kreačnej a reprezentatívnej funkcii.
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4.3.1. Oblasť legislatívy a aproximácie práva
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V roku 2007 Úsek legislatívy a aproximácie práva posudzoval z hľadiska splnenia náležitostí stanovených
zákonom č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov všetkých
203 návrhov zákonov, ktoré boli predložené do Národnej rady SR. Ku všetkým 184 návrhom zákonov, ktoré boli
schválené do druhého čítania, vypracoval odborné stanoviská obsahujúce najmä posúdenie ich súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s 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 vypracovaní 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 v otázkach
dodržiavania procedurálneho postupu pri prerokovaní návrhov zákonov Národnou radou SR v druhom a treťom
čítaní. Následne vypracoval čistopisy a vykonal v Redakcii Zbierky zákonov Slovenskej republiky korektúry
schválených zákonov v počte 143 (pričom takmer v polovici z nich sa preberali alebo vykonávali právne záväzné
akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie). Úsek legislatívy a aproximácie práva zároveň participoval na
spracovaní ôsmych úplných znení zákonov vyhlásených predsedom Národnej rady SR v Zbierke zákonov SR.
Podieľal sa aj na dopracúvaní viacerých významných návrhov zákonov, resp. noviel zákonov, napr.
o vinohradníctve, Zákonníka práce, o ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia, o sociálnom poistení,
o Slovenskom Červenom kríži, o zriadení Slovenského centra pre ľudské práva.
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, pripravil
9 návrhov stanovísk, napr. k zákonom o elektronických komunikáciách, o autoškolách, o lesoch, o ochrane
prírody a krajiny, o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, o obecnom zriadení, o prokurátoroch a právnych
čakateľoch prokuratúry.
Pre potreby funkcionárov Národnej rady SR a vedenia Kancelárie Národnej rady SR vypracoval viaceré
odborné podklady k aktuálnym, najmä ústavnoprávnym problémom, ako aj k niektorým materiálom súvisiacim
s aproximáciou práva Slovenskej republiky s právom ES a EÚ. Zamestnanci úseku sa okrem toho aktívne
spolupodieľali aj na iných projektoch a aktivitách Kancelárie Národnej rady SR, napr. na príprave odborných
podkladov a zabezpečení priebehu medzinárodných Konferencií „15 rokov Ústavy Slovenskej republiky“
a „Vnímanie poslaneckej imunity v súčasnosti, jej význam a kontext jej uplatňovania v SR“. Angažovali sa aj
v rámci medzinárodnej spolupráce Národnej rady SR a pri zabezpečovaní návštev z parlamentov iných štátov.
Úsek legislatívy a aproximácie práva vykonával funkciu sekretariátu Stálej komisie Národnej rady SR pre
Ústavu Slovenskej republiky a rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky.
Počas konania schôdzí Národnej rady SR permanentne zabezpečoval konzultačnú službu so zameraním
na odborné poradenstvo k prerokúvaným bodom programu a priebehu schôdze.

4.3.2. Oblasť informácií, analýz a parlamentného výskumu
Zamestnanci Parlamentného inštitútu, najmä z odboru analýz, vzdelávania a parlamentného výskumu, parlamentnej knižnice a parlamentného archívu, spracovali v priebehu uplynulého roka desiatky analýz, informácií
a koncepčných dokumentov.
Odbor analýz, vzdelávania a parlamentného výskumu prispieval k zvýšeniu kvality práce poslancov
predovšetkým odbornými analýzami, koncepčnými materiálmi, medzinárodnými porovnaniami a sociálnoekonomickými rozbormi, ktoré slúžili ako odborný podklad pre mnohé dôležité domáce a medzinárodné
podujatia.

K trom medzinárodným zasadnutiam parlamentných výborov krajín V 4, ktoré sa konali na Slovensku,
pripravil viaceré podkladové materiály. Napr. výborom V 4 pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu
prírody poskytol analýzy týkajúce sa spôsobov, priebehu a ﬁlozoﬁe úprav vlastníckych vzťahov a osobitne úprav
a vysporiadania majetkových vzťahov v družstvách; výborom V 4 pre oblasť verejnej správy predložil materiály
o vývoji verejnej správy v Slovenskej republike, ale aj o organizácii verejnej správy v rámci tohto zoskupenia,
o voľbách a komunálnej reforme; pre výbory pre európske záležitosti vypracoval analýzy novelizácie Zákonníka
práce z hľadiska plnenia prioritných cieľov Lisabonskej stratégie, novelizácie zákona o sociálnom poistení
a identiﬁkácie prípadnej zhody s pripravovanou revíziou dôchodkovej reformy v Čile, problematiky opustených
detí a ďalšie.
V roku 2007 odborné útvary Parlamentného inštitútu spracovali celkom 309 odborných materiálov, z toho
dve publikácie a 39 súhrnných informačných materiálov k zákonom prerokovávaných v priebehu uplynulého
roka. Pre výbory pripravil desiatky analytických materiálov súvisiacich s ich odbornou gesciou. Išlo napríklad
o rozbor úrovne ochrany práv pracovníkov k novelizácii Zákonníka práce, prehľad modelov riadenia a ﬁnancovania
zdravotníctva v krajinách EÚ a komparácie energetickej politiky krajín EÚ, vývoja ekonomiky, zahraničného
obchodu, zahraničných investícií a pod. Závažná novelizácia banského zákona bola podnetom pre vypracovanie
analýzy predkladaného zákona, osobitne z hľadiska použitia kyanidu pri ťažbe.

Oddelenie parlamentnej knižnice podporovalo prácu poslancov svojimi knižničnými, informačnými
a rešeršnými službami, najmä spracovávaním tematicky zameraných rešerší a rešerší typu SDI (Selected
Dissemination of Information – výberové rešerše zo zdrojov tlačových agentúr). Knižničný fond obsahoval
55 000 monograﬁí, 1 020 domácich a zahraničných periodík, databázy na nosičoch CD-ROM a DVD.
K prerokovávaným bodom programov schôdzí Národnej rady SR oddelenie zabezpečilo 37 800 knižničných
výpožičiek, spracovalo 85 bibliograﬁí, rešerší a informačných materiálov. Na požiadanie poskytlo 15 500
faktograﬁckých informácií. Knižničné prírastky predstavovali 4 920 knižničných jednotiek.
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 poskytovalo svoje služby poslancom, ich asistentom, poslaneckým klubom, ako aj
iným verejným inštitúciám na Slovensku i v zahraničí vyhľadávaním a sprostredkovaním mnohých dokumentov.
Najžiadanejšími boli dôvodové správy k zákonom, petície, zmluvy, rozhodnutia predsedu Národnej rady SR,
uznesenia a materiály výborov Národnej rady SR, výročné ﬁnančné správy a projektová dokumentácia stavieb.
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Častými partnermi, ktorí žiadajú informácie o činnosti parlamentu a o uplatňovaní rôznych medzinárodných
dohovorov a rezolúcií, sú medzinárodné organizácie. Pre Medziparlamentnú úniu bola spracovaná analýza činnosti
Národnej rady SR v oblasti uplatňovania prijatých rezolúcií o biodiverzite, o malých zbraniach a odstraňovaní
násilia na ženách. Rozsiahla analýza sa týkala aj identiﬁkácie a špeciﬁkovania zdrojov inštitucionálnej, politickej,
administratívnej a ﬁnančnej autonómie slovenského parlamentu. Na podnet Medziparlamentnej únie sa Kancelária
Národnej rady SR zapojila do globálneho výskumu využívania informačných technológií v legislatívnych a iných
procesoch parlamentov.
Na požiadanie podpredsedu OSN sa pripravil rozbor a spracovával dotazník o boji proti korupcii
v Slovenskej republike.
Na základe konkrétnych požiadaviek poslancov bolo spracovaných 260 analýz, čo predstavovalo
52-percentný nárast oproti roku 2006. Týkali sa pôsobenia Slovenskej republiky v euroatlantických štruktúrach,
postavenia, kompetencií a zloženia súdnych rád a prokuratúr v jednotlivých krajinách EÚ, sociálnej dimenzie
bývania, ﬁnancovania súdnictva, kontroly rozpočtov, dôsledkov účasti Slovenskej republiky v zahraničných
misiách, úpravy poľovníctva vo vybraných krajinách, ﬁnancovania verejnoprávnych médií, efektívnosti
jednotlivých modelov, printových médií. Spracovávali sa aj komparácie jazykových zákonov, úpravy imunity
poslancov Európskeho parlamentu, zákonov na ochranu mládeže, legislatívnej úpravy zákazu používania
alkoholu mladistvými vo vybraných krajinách a pod.
Pre kvalitu a získavanie podkladových materiálov pre poslancov a pre budovanie vzťahov s odbornými
pracoviskami jednotlivých parlamentov je kľúčová spolupráca s Európskym centrom pre parlamentný výskum
a dokumentáciu (ECPRD). Najčastejšie sa požiadavky v oblasti parlamentného výskumu zameriavali na jednotlivé
parlamentné procedúry a postupy, tajné voľby, čas rozpravy, obmedzenia vystúpení, tvorby výborov, tajných
rokovaní, špeciálnych komisií, ale i na postavenie poslancov, ich odmeňovanie a sociálne zabezpečenie.
Frekventované však boli i otázky týkajúce sa konkrétnych legislatívnych úprav, napr. interupcií, daní, diskusií
k aktuálnym medzinárodným problémom, povinností vlády voči parlamentu, imunity, rozpočtu súdov, poplatkov
za štúdium doktorandov odchádzajúcich do zahraničia, ochrany autorských práv, postavenia príslušníkov polície
a pod.
V roku 2007 skončil IX. ročník 9-mesačného programu stáží študentov vysokých škôl v Národnej rade SR.
V máji stáž ukončilo 26 študentov a na základe výberového konania ďalších 39 študentov bolo zaradených
do jubilejného X. ročníka od októbra 2007. Program sa teší veľkej obľube a je dobrou prípravou
na prácu v medzinárodných inštitúciách, zvlášť v Európskom parlamente, kde postupujú viacerí z absolventov
stáže.
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5. Finančné hospodárenie
Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária Národnej rady SR v roku 2007 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej
rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov a úloh
Národnej rady SR súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii.
V rámci rozpočtového hospodárenia popri ﬁnančnom zabezpečení Konferencie predsedov parlamentov
Európskej únie osobitnú pozornosť zamerala na plnenie programu, takých záväzných ukazovateľov rozpočtu,
ako je splnenie príjmov a hospodárne a účelné čerpanie výdavkov. V danom kontexte plnila aj úlohy súvisiace
s prevádzkou a ochranou budov, účelových zariadení, správou a evidenciou majetku. V roku 2007 na zabezpečenie
rozpočtového programu Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu vynaložila ﬁnančné prostriedky v objeme
864 016-tis. Sk.

5.1. Rozpočtové príjmy
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2007 boli rozpočtové príjmy pre rozpočtovú
kapitolu Kancelárie Národnej rady SR stanovené vo výške 25 100-tis. Sk. K 31. decembru boli rozpočtové príjmy
naplnené vo výške 37 324-tis. Sk, t. j. 148,7 % schváleného rozpočtu.

5.2. Rozpočtové výdavky
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Rozpočet výdavkov na rok 2007 rozpočtovej kapitoly Kancelárie Národnej rady SR bol schválený na program
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu vo výške 917 735-tis. Sk. Deviatimi rozpočtovými opatreniami
ministerstva bol upravený na 861 729-tis. Sk, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 864 016-tis. Sk, t. j. 100,3 %
upraveného rozpočtu.
Rozpočtové výdavky na rok 2007 (v tis. Sk)
Rozpočet

Ukazovateľ
Bežné výdavky

upravený

Plnenie
Index
upraveného
2007/2006
rozpočtu v %

784 235

768 914

771 002

100,3

105,85

01

Všeobecné verejné služby 784 235

768 512

770 600

100,3

105,79

01.1.1

Výdavky verejnej správy

782 235

766 941

769 029

100,3

105,86

01.1.1.1

Kancelária NR SR

400 373

378 718

382 131

100,9

103,68

01.1.1.5

Kancelária NR SR
– poslanci

381 862

388 223

386 898

99,7

108,11

01.1.3

Zahraničná oblasť

2 000

1 571

1 571

100,0

80,56

04.1.2

Všeobecná pracovná
oblasť

402

402

100,0

Kapitálové výdavky

133 500

-

92 815

93 014

100,2

109,38

01

Všeobecné verejné služby 69 035

87 806

88 005

100,2

130,61

01.1.1

Výdavky verejnej správy

69 035

87 806

88 005

100,2

130,61

01.1.1.1

Kancelária NR SR

69 035

87 806

88 005

100,2

130,61

08

Rekreácia, kultúra a
náboženstvo

64 465

5 009

5 009

100,0

28,37

08.2.0

Kultúrne služby

64 465

5 009

5 009

100,0

28,37

08.2.0.7

Pamiatková starostlivosť

64 465

5 009

5 009

100,0

28,37

917 735

861 729

864 016

100,3

106,22

Výdavky spolu
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schválený

Čerpanie k
31.12.2007

Bežné výdavky na rok 2007 boli schválené vo výške 784 235-tis. Sk a upravené na 768 914-tis. Sk. Čerpanie
výdavkov dosiahlo výšku 771 002-tis. Sk, t. j. 100,3 % upraveného rozpočtu.
Na celkovom čerpaní výdavkov v hodnotenom roku sa v najväčšej miere podieľala kategória 630 – Tovary
a služby, a to vo výške 41,2 %. Výdavky boli použité na úhradu cestovného, energií, materiálu, dopravného,
na údržbu, nájomné a služby. Výdavky v kategóriách 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania a 620 – Poistné a príspevok do poisťovní predstavovali podiel na čerpaní výdavkov 58,1 %.
Kategória 640 – Bežné transfery predstavovala príspevky za členstvo Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách, výdavky dispozičného fondu, plat po skončení výkonu funkcie, odstupné, odchodné
a nemocenské dávky zamestnancom a dosiahla 0,7 % z celkových výdavkov.
Kapitálové výdavky na rok 2007 boli schválené vo výške 133 500-tis. Sk a upravené na 92 815-tis Sk.
Kapitálové výdavky v roku 2007 dosiahli výšku 93 014-tis. Sk a boli čerpané vo výške 100,2 % upraveného
rozpočtu a použité predovšetkým na zabezpečenie rekonštrukcií stavieb a realizáciu stavebných úprav,
čo predstavuje z celkových vykazovaných výdavkov 41,3 % a s tým súvisiacu projektovú dokumentáciu 3,6 %
výdavkov. Finančné prostriedky vo výške 36,9 % boli použité na nákup dopravných prostriedkov, prevádzkových
strojov a prístrojov (12,7 %), interiérového vybavenia priestorov kancelárii (5,0%) a softvéru (0,5 %).
Kapitálové výdavky súvisiace so stavbami a stavebnými prácami boli použité predovšetkým
na realizáciu rekonštrukčných prác plochy nádvoria Národnej kultúrnej pamiatky – Bratislavského hradu,
priestorov ubytovacieho zariadenia Národnej rady SR, na doklimatizovanie priestorov na Západnej terase,
strechy v účelovom zariadení Častá Papiernička a na prepojenie trafostaníc druhou linkou.

5.3. Zamestnanosť
Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
za rozpočtovú kapitolu kancelárie celkovo k 31. decembru 2007 bolo takéto:
Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy v roku 2007
Poslanci NR SR a Európskeho parlamentu
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

201 593-tis.Sk

z toho:
- OOV
Priemerný evidenčný počet poslancov
Priemerná mesačná mzda v Sk

123 064-tis. Sk
78 529-tis.Sk
164
62 533

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

158 688-tis.Sk

z toho:
- mzdy, platy
- OOV
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
Priemerná mesačná mzda v Sk

158 306-tis.Sk
382-tis.Sk
412
32 020 Sk

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške
341 067-tis.Sk, upravený na 361 143-tis. Sk, bol v roku 2007 čerpaný vo výške 360 281-tis. Sk, t. j. 99,8 %
upraveného rozpočtu.
Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 268 161-tis. Sk, upraveného na 282 091-tis. Sk, sa čerpalo
281 370-tis. Sk, t. j. 99,7 % upraveného rozpočtu. Zamestnancom kancelárie sa vyplatilo 158 306-tis. Sk
na mzdy, z toho štátnym zamestnancom 77 914-tis. Sk, zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme
80 392-tis. Sk. Poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 104 147-tis. Sk a štrnástim poslancom Európskeho
parlamentu 18 917-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 2007 boli Kanceláriou Národnej rady SR dodržané a splnené.
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- mzdy, platy
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