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Slovo na úvod
V roku 2009 sa vo svete naplno prejavila globálna hospodárska kríza,
ktorá zasiahla aj Slovensko. Na krízu musela reagovať i Národná rada SR, ktorá
schválila viacero vládnych protikrízových opatrení a pomohla tomu, aby slovenskí občania pocítili dosahy krízy v čo najmenšom možnom rozsahu a aby sa ich
životná úroveň a sociálne štandardy neznižovali. Rok 2009 ukázal, aká dôležitá
je politická stabilita, ktorá charakterizovala Národnú radu SR v celom štvrtom
volebnom období. Vďaka stabilnému politickému prostrediu v parlamente mohla vláda Slovenskej republiky promptne a efektívne prijímať opatrenia, ktoré potrebovalo celé Slovensko.
Kríza zároveň ukázala, aký významný je projekt európskej integrácie a začlenenia Slovenskej republiky do
Európskej únie. Globálne ekonomické problémy možno riešiť iba v globálnom meradle a v rámci väčších regionálnych zoskupení. Slovenská republika v koordinácii s Európskou úniou prijala viacero opatrení, ktorých efekty plne
záviseli od európskej spolupráce a solidarity. V tomto kontexte sa potvrdil význam prijatia Lisabonskej zmluvy, ktorú
Národná rada SR ratiﬁkovala ešte v roku 2008. Lisabonská zmluva posilnila spoločný európsky projekt a zároveň
priznala národným parlamentom väčšie právomoci v kontrolných mechanizmoch Európskej únie. Aj preto v roku
2009 na európskych fórach pokračovala diskusia o tom, ako môžu národné parlamenty čo najefektívnejšie využívať
mechanizmus včasného varovania a kontrolu princípov subsidiarity a proporcionality.
Rok 2009 bol pre Slovensko volebným rokom, naši občania v demokratických voľbách volili svojich zástupcov
do Európskeho parlamentu, volili prezidenta Slovenskej republiky a zároveň rozhodovali o výsledku regionálnych
volieb. Národná rada SR si v tejto súvislosti splnila všetky zákonné povinnosti, ktoré jej z hľadiska volebných procedúr vyplývajú z ústavy a príslušných právnych úprav. Prispela tak k bezproblémovému priebehu volieb a k upevneniu
demokratických hodnôt v slovenskej spoločnosti.
Národná rada SR aj v roku 2009 dôsledne plnila všetky funkcie, ktoré jej vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky. Na pôde parlamentu sa prijalo veľké množstvo dôležitých zákonov a vykonalo sa veľa kvalitnej práce v kontrolnej
aj reprezentatívnej činnosti Národnej rady SR, nevynímajúc jej silnú angažovanosť v oblasti parlamentnej diplomacie.
Poďakovanie za to patrí nielen poslancom Národnej rady SR, ale aj zamestnancom Kancelárie Národnej rady SR,
ktorí nezanedbateľnou mierou prispeli k štandardnému chodu parlamentu, ku ktorému nevyhnutne patrí vysoká
odbornosť a efektívnosť. To všetko prispelo k ďalšiemu zvyšovaniu dôveryhodnosti parlamentu v očiach verejnosti.
Národná rada SR si v roku 2009 upevnila svoju pozíciu kľúčovej inštitúcie slovenského politického systému.

Pavol Paška,
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
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1.

Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky

1.1.

Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky

V roku 2009 Národná rada SR (ďalej skratka NR SR) pracovala pod vedením predsedu NR SR Pavla Pašku a
podpredsedov NR SR Anny Belousovovej, Miroslava Číža, Milana Horta. Po úmrtí podpredsedu NR SR Viliama Vetešku 21. apríla 2009 bol na 35. schôdzi NR SR 28. apríla 2009 za podpredsedu NR SR zvolený Tibor Cabaj.
Na začiatku IV. volebného obdobia NR SR mali politické strany a hnutia podľa výsledkov volieb do NR SR konaných 17. júna 2006 nasledovné zastúpenie v NR SR.

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 2009 došlo k viacerým zmenám v poslaneckom zbore:
 21. apríla 2009 zanikol úmrtím mandát poslanca NR SR Viliama Vetešku (ĽS – HZDS), na jeho zaniknutý mandát nastúpil náhradník Marián Haľko (ĽS – HZDS) 27. apríla 2009, sľub poslanca zložil 28. apríla
2009.
 Iveta Radičová (SDKÚ - DS) sa vzdala mandátu poslankyne NR SR 23. apríla 2009, na jej zaniknutý mandát
nastúpil náhradník Ján Golian (SDKÚ – DS) 27. apríla 2009, sľub poslanca zložil 28. apríla 2009.
 Ján Chrbet (SNS) nastúpil 20. mája 2009 na neuplatňovaný mandát poslanca NR SR Jána Slabého (SNS),
ktorý bol vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka na Ministerstve pôdohospodárstva SR 20. mája
2009.
 Poslanci NR SR Eduard Kukan (SDKÚ – DS), Jaroslav Paška (SNS), Monika Smolková (SMER – SD), Boris
Zala (SMER – SD) boli na území Slovenskej republiky 6. júna 2009 zvolení za poslancov Európskeho parlamentu, ich mandát poslanca NR SR zanikol 14. júla 2009 - 1. schôdzou Európskeho parlamentu, ktorou sa
začalo 7. volebné obdobie Európskeho parlamentu.
 Poslanci NR SR Peter Obrimčák (SMER – SD), Marián Kovačócy (SMER –SD), Jozef Líška (SNS), ktorí boli
náhradníkmi na neuplatňované mandáty poslancov NR SR Roberta Fica, Martina Glváča, Jána Mikolaja,
nastúpili na zaniknuté mandáty poslancov NR SR Borisa Zalu, Moniky Smolkovej a Jaroslava Pašku 15. júla
2009. Na zaniknutý mandát poslanca NR SR Eduarda Kukana nastúpil náhradník Ján Rusnák (SDKÚ – DS)
15. júla 2009 a sľub poslanca zložil 8. septembra 2009.
 Na neuplatňované mandáty poslancov NR SR Roberta Fica, Martina Glváča a Jána Mikolaja nastúpili náhradníci Jaroslav Demian (SMER – SD), Milan Géci (SMER – SD) a Jakub Gajdošík (SNS) 15. júla 2009
a sľub poslanca zložili 8. septembra 2009.
Uvedené zmeny v poslaneckom zbore sa premietli i do zloženia klubov poslancov NR SR a vyvolali zmeny
i v zložení výborov NR SR.
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1.1.1. Poslanecké kluby
V NR SR v roku 2009 pôsobilo 6 klubov poslancov NR SR, ktoré boli utvorené na ustanovujúcej schôdzi NR
SR 4. júla 2006. V priebehu roka 2009 došlo k viacerým zmenám v počte členov klubov.
14. apríla 2009

– prestal byť členom Klubu poslancov NR SR za SMK – MKP poslanec Zsolt Simon,

22. apríla 2009

– prestali byť členmi Klubu poslancov NR SR za SMK – MKP poslanci Béla Bugár, Gábor Gál
a László Nagy,

7. júna 2009

– prestal byť členom Klubu poslancov NR SR za SMK – MKP poslanec Tibor Bastrnák.

Uvedení poslanci sa nestali členmi žiadneho iného klubu poslancov NR SR.
Predsedom Klubu poslancov NR SR za Kresťanskodemokratické hnutie sa 19. septembra 2009 stal Pavol
Hrušovský.

Prehľad o počte členov klubov poslancov NR SR k 31. 12. 2009
Klub

Predseda

Počet členov

Miroslav Číž

50

Stanislav Janiš

28

Rafael Rafaj

19

Gyula Bárdos

15

Klub poslancov NR SR za Ľudovú stranu – Hnutie
za demokratické Slovensko

Vladimír Mečiar

15

Klub poslancov NR SR za Kresťanskodemokratické hnutie

Pavol Hrušovský

9

--

14

Klub poslancov NR SR za SMER – sociálnu demokraciu
Klub poslancov NR SR za Slovenskú demokratickú
a kresťanskú úniu – Demokratickú stranu
Klub poslancov NR SR za Slovenskú národnú stranu
Klub poslancov NR SR za Stranu maďarskej koalície –
Magyar Koalíció Pártja

Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckého klubu

Zastúpenie členov klubov poslancov NR SR (k 31. 12. 2009)

14

50

9

SMER–SD
SDKÚ–DS

15

SNS
SMK–MKP
ĽS HZDS
KDH

15

Poslanci, ktorí nie sú členmi
poslaneckého klubu
19

6

28
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1.1.2. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky
Vo IV. volebnom období bolo zriadených 19 výborov NR SR:

Výbory Národnej rady Slovenskej republiky – prehľad k 31. 12. 2009
Výbor

Predseda

Mandátový a imunitný výbor NR SR

Renáta Zmajkovičová (SMER – SD)

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Gábor Gál (SMK – MKP) do 16. 6. 2009
Ágnes Biró (SMK – MKP) od 17. 6. 2009

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Milan Urbáni (ĽS – HZDS) do 9. 12. 2009
Ján Kovarčík (ĽS – HZDS) od 9. 12. 2009

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) do 20. 5. 2009
Jozef Ďuračka (SNS) od 17. 6. 2009

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) do 16. 6. 2009
Juraj Horváth (SMER – SD) od 17. 6. 2009

Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport

Ferdinand Devínsky (SDKÚ – DS) do 18. 4. 2009
Tatiana Rosová (SDKÚ – DS) od 17. 6. 2009

Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Pavol Abrhan (KDH)

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

László Nagy (SMK – MKP) do 16. 6. 2009
József Berényi (SMK – MKP) od 17. 6. 2009

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)
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1.2. Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2009 sa uskutočnilo 13 schôdzí (32. – 44. schôdza), ktoré trvali spolu 56 kalendárnych dní. Z toho 6
schôdzí NR SR bolo zvolaných na základe žiadosti skupiny poslancov, programom ktorých bolo:
 34. schôdza NR SR – návrh uznesenia NR SR na prijatie opatrení eliminujúcich dopady hospodárskej krízy
a na ochranu a tvorbu pracovných miest,
 36. schôdza NR SR – návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Igorovi Štefanovovi, poverenému
riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 37. schôdza NR SR – návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Igorovi Štefanovovi, poverenému
riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 38. schôdza NR SR – návrh Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána, predsedu FIDESZ-MPP a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej
kampane do EP smerujúcich k etnickej separácii, popieraniu suverenity susedných krajín, ako aj k spochybňovaniu územnej celistvosti SR a podnecovaniu nestability v strednej Európe,
 41. schôdza NR SR – návrh na vyslovenie nedôvery podpredsedníčke vlády SR Viere Petríkovej, poverenej
riadením Ministerstva spravodlivosti SR,
 43. schôdza NR SR – návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Igorovi Štefanovovi, poverenému
riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
NR SR nevyslovila nedôveru týmto členom vlády a na 38. schôdzi schválila vyhlásenie. Program 34. schôdze
nebol schválený.
Okrem týchto schôdzí sa dňa 15. júna 2009 uskutočnila slávnostná schôdza NR SR pri príležitosti inaugurácie
prezidenta Slovenskej republiky.

1.3. Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.3.1. Zhodnotenie legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky
NR SR bolo v roku 2009 predložených celkovo 329 návrhov zákonov. Vláda ich iniciovala 138, poslanci 186
a 5 návrhov zákonov predložili výbory NR SR. Z nich NR SR schválila 147 návrhov zákonov, z ktorých 129 bolo vládnych a 18 poslaneckých.
V skrátenom legislatívnom konaní NR SR schválila 25 návrhov zákonov.
Prezident SR vrátil NR SR na opätovné prerokovanie 7 zákonov, ktoré opätovne schválila, a to zákon o cenných papieroch a investičných službách, Trestný zákon, zákon o majetku obcí, o poľovníctve, o vodách, o odpadoch
a o strelných zbraniach a strelive. V roku 2009 opätovne schválila aj 2 ďalšie zákony, ktoré jej prezident SR vrátil koncom roka 2008. Bol to zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
NR SR v roku 2009 neschválila ani jeden ústavný zákon, aj keď poslanci podali 15 takýchto návrhov a výbor
pre európske záležitosti podal 1 návrh.
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Stručný prehľad legislatívnej činnosti NR SR v roku 2009

Počet schválených
návrhov zákonov

predložených vládou SR

129

predložených poslancami NR SR

18

predložených výbormi NR SR

0

spolu

147

Počet schválených ústavných zákonov

0

Počet opätovne schválených zákonov vrátených prezidentom SR

9

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní

25

1.3.2. Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory
NR SR v roku 2009 vyslovila súhlas s 35 medzinárodnými zmluvami, dohodami a dohovormi. Z nich 26 má
prednosť pred zákonmi, z ktorých 1 bola prijatá s uplatnením vyhlásenia SR.

1.4. Kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.4.1. Správy, informácie a iné materiály
V rámci svojej kontrolnej činnosti NR SR v roku 2009 prerokovala 57 správ, informácií a iných materiálov.
Z toho v jednom prípade NR SR prerokovala správu, o predloženie ktorej požiadala svojím uznesením vládu
SR. Išlo o správu o realizovaných a plánovaných predajoch emisií, spôsobe výberu kupca a procese uzatvárania
zmluvy.

1.4.2. Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
NR SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, zo zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR a z ďalších zákonov v roku 2009
zvolila:
 Dušana Kováčika do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry
Generálnej prokuratúry SR,
 Arpáda Tarnóczyho za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa,
 Juraja Hamuľáka a Ladislava Bukovszkého za členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa,
 na návrh vlády SR Imricha Hugyivára do funkcie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou,
 Petra Kubicu za člena Rady Slovenskej televízie,
 Branislava Masára za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne,
 Kornéliu Beličkovú za členku Dozornej komisie Slovenského rozhlasu;
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odvolala:
 členov Rady Slovenského pozemkového fondu:
1. na návrh vlády Slovenskej republiky – Jozefa Kolesára, Miloslava Šebeka, Mariána Čakajdu, Slavomíra Eliaša, Ľubomíra Řeháka, Máriu Gajdošovú,
2. na návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie
a ochranu prírody – Jána Bodnára, Štefana Hermana a Petra Marčulinca;

navrhla:
 Súdnej rade SR kandidátov na sudcov disciplinárneho súdu: Ľubomíra Hrežďoviča, Štefana Ábelovského,
Janu Burešovú, Juditu Dubjelovú, Mariána Furmana, Renátu Janákovú, Juraja Juríčka, Danu Kálnayovú,
Jozefa Kolcúna, Viliama Pohančeníka, Pavla Sabola, Danielu Šikutovú a Martina Vladika.
 prezidentovi SR kandidátov na členov Rady pre reguláciu: Augustína Arnolda a Jána Hijja,

schválila:
 návrh vlády SR na vymenovanie Jozefa Makúcha za guvernéra Národnej banky Slovenska.

1.4.3. Hodina otázok
V roku 2009 bola hodina otázok zaradená do programu schôdze 12 krát, poslanci celkom položili 609 otázok,
z toho predsedovi vlády Slovenskej republiky 252 otázok.
Obsah položených otázok bol zameraný na aktuálne dianie v spoločnosti. V sociálnej oblasti rezonovali otázky
týkajúce sa sociálnych podnikov, úpravy poskytovania sociálnych služieb a Sociálnej poisťovne, v oblasti zdravotníctva otázky súvisiace s lekárskou službou prvej pomoci, záchrannými zdravotnými službami, prípravou katalógu
výkonov v zdravotníctve, nákupom vakcín proti chrípke a iné aktuálne otázky. V školstve vyvolávala záujem problematika celoživotného vzdelávania, škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín, vydávania učebníc, používania
geografických názvov v učebniciach a odmeňovania pedagógov. V oblasti kultúry boli nastolené otázky súvisiace
s vysielaním Slovenského rozhlasu v jazyku národnostných menšín, s vysielaním Slovenskej televízie, s projektom
mediálneho centra, s novelizáciou zákona o štátnom jazyku a jeho uplatňovania v praxi. V oblasti financií sa väčšina
otázok zamerala na šetrenie verejných financií a úsporné opatrenia, jednotný výber odvodov, v oblasti hospodárstva
to boli otázky zvýšenia energetickej nezávislosti, možnosti čerpania fondov EÚ pre podnikateľov, riešenia nepriaznivej
situácie v papierňach v Štúrove, výstavby ropovodu a iné. Oblasti výstavby dominovali otázky čerpania fondov EÚ,
v oblasti dopravy rezonovala predovšetkým výstavba diaľnic a rýchlostných komunikácií z hľadiska časovej náročnosti, trás, ale i výstavba obchvatov miest. Nastolené boli i otázky týkajúce sa bezpečnosti, práva, zahraničných vzťahov
a iné.
Viaceré otázky, na ktoré sa neodpovedalo v rámci hodiny otázok, boli podané formou interpelácií na členov
vlády SR. Poslanci opozície iniciovali 53,04 % otázok a poslanci koalície 46,96 % otázok z celkového počtu položených otázok v roku 2009.

10

Výročná správa Národnej rady Slovenskej republiky 2009

Prehľad o počte otázok položených poslancami podľa poslaneckých klubov v roku 2009
Počet poslancov
v poslaneckom klube

Počet podaných otázok
členom vlády

SMER – SD

50

270

SDKÚ – DS

28

95

SNS

19

5

SMK – MKP

15

161

ĽS – HZDS

15

11

KDH

9

54

Poslanci, ktorí nie sú členmi
žiadneho posl. klubu

14

13

150

609

Poslanecký klub

Spolu

Prehľad o počte otázok položených poslancami podľa poslaneckých klubov v roku 2009
54

13
270

11

SMER–SD
SDKÚ–DS
SNS
SMK–MKP
ĽS HZDS

161

KDH
Poslanci, ktorí nie sú členmi
poslaneckého klubu
5
95
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Prehľad o počte položených otázok v roku 2009
Predseda vlády, členovia vlády SR, generálny prokurátor SR a predseda NKÚ SR
R. Fico, predseda vlády SR

252

D. Čaplovič, podpredseda vlády

13

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR

23

J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR

24

V. Petríková, podpred. vlády a min. sprav. SR od 3.7.2009

2

J. Počiatek, minister financií SR

34

M. Lajčák, minister zahraničných vecí SR od 26.1. 2009

4

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR

34

J. Baška, minister obrany SR od 30.1.2008

7

M. Maďarič, minister kultúry SR

31

R. Raši, minister zdravotníctva SR od 3.6.2008

41

V. Chovan, minister pôdohospodárstva SR od 16.9.2009

14

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekom. SR

52

I. Štefanov, minister výstavby a region. rozvoja SR od 15.4.2009

5

V. Tomanová, ministerka práce, soc. vecí a rodiny SR

32

J. Medveď, minister životného prostredia SR od 28.10.2009

11

D. Trnka, generálny prokurátor

-

J. Jasovský, predseda Najvyššieho kontrolného úradu

-

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR do 27.11.2007

-

F. Kašický , minister obrany SR do 30.1.2008

-

I. Valentovič, minister zdravotníctva SR do 3.6.2008

-

J. Izák, minister životného prostredia SR do 18.8.2008

-

Z. Kramplová, ministerka pôdohospodárstva SR od 27.11.2007 do 18.8.2008

-

J. Kubiš, minister zahraničných vecí SR do 26.1.2009

-

M. Janušek, minister výstavby a region. rozvoja SR do 15.4.2008

4

J. Chrbet, minister životného prostredia SR od 18.8. 2008 do 5.5.2009

6

Š. Harabin, podpred. vlády a minister spravodlivosti SR do 23.6.2009

-

V. Turský, minister životného prostredia SR od 20.5. 2009 do 28.8.2009

3

S. Becík, minister pôdohospodárstva SR od 18.8.2008 do 16.9.2009

17

Spolu

12

Rok 2009

609
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Prehľad o počte zodpovedaných otázok v roku 2009
Predseda vlády, členovia vlády SR, generálny prokurátor SR a predseda NKÚ SR

Rok 2009

R. Fico, predseda vlády SR

18

D. Čaplovič, podpredseda vlády

5

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR

4

J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR

8

V. Petríková, podpred. vlády a min. sprav. SR od 3.7.2009

1

J. Počiatek, minister financií SR

12

M. Lajčák, minister zahraničných vecí SR od 26.1. 2009

-

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR

4

J. Baška, minister obrany SR od 30.1.2008

2

M. Maďarič, minister kultúry SR

8

R. Raši, minister zdravotníctva SR od 3.6.2008

10

V. Chovan, minister pôdohospodárstva SR od 16.9.2009

3

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekom. SR

11

I. Štefanov, minister výstavby a region. rozvoja SR od 15.4.2009

1

V. Tomanová, ministerka práce, soc. vecí a rodiny SR

14

J. Medveď, minister životného prostredia SR od 28.10.2009

-

D. Trnka, generálny prokurátor

-

J. Jasovský, predseda Najvyššieho kontrolného úradu

-

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR do 27.11.2007

-

F. Kašický , minister obrany SR do 30.1.2008

-

I. Valentovič, minister zdravotníctva SR do 3.6.2008

-

J. Izák, minister životného prostredia SR do 18.8.2008

-

Z. Kramplová, ministerka pôdohospodárstva SR od 27.11.2007 do 18.8.2008

-

J. Kubiš, minister zahraničných vecí SR do 26.1.2009

-

M. Janušek, minister výstavby a region. rozvoja SR do 15.4.2008

-

J. Chrbet, minister životného prostredia SR od 18.8. 2008 do 5.5.2009

3

Š. Harabin, podpred. vlády a minister spravodlivosti SR do 23.6.2009

-

V. Turský, minister životného prostredia SR od 20.5. 2009 do 28.8.2009

2

S. Becík, minister pôdohospodárstva SR od 18.8.2008 do 16.9.2009

3

Spolu

109
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1.4.4. Interpelácie
V roku 2009 bolo podaných 110 interpelácií, z toho 9 interpelácií bolo adresovaných predsedovi vlády Slovenskej republiky a 100 interpelácií členom vlády Slovenskej republiky a jedna vedúcemu ústredného orgánu štátnej
správy.
Z vecného hľadiska sa interpelácie poslancov zamerali na rozličné oblasti spoločenského a verejného života.
V centre pozornosti bola sociálna oblasť - najmä vyplácanie dávok v nezamestnanosti, legislatívne zmeny vzniku
nároku na dávku v nezamestnanosti, hospodárenie Sociálnej poisťovne, problematika otvorenia II. dôchodkového
piliera, rovnako i oblasť zdravotníctva, kde sa najviac pertraktovalo rušenie zdravotníckych zariadení, poskytovanie
lekárskych služieb prvej pomoci, centrálne hodnotenie kvality služieb nemocníc. V školstve rezonovali otázky akreditácie vysokých škôl a dopady straty akreditácie vysokých škôl na študentov, problematika škôl s vyučovacím jazykom
národnostných menšín, vydávanie nových učebníc, odmeňovanie pedagogických zamestnancov a iné. V oblasti dopravy to bolo zvyšovanie kvality a rýchlosti prepravy železničnej dopravy, usporiadanie pozemkov v správe ŽSR a ich
prípadný odpredaj fyzickým osobám, budovanie rýchlostných komunikácií, v pôdohospodárstve otázky súvisiace
s Programom rozvoja vidieka, s usporiadaním pozemkov i pozemkov v záhradkových osadách, s problematikou trhu
s mliekom, so štátnym podnikom LESY SR, s nájmom poľovných revírov. V oblasti hospodárstva záujem vyvolávalo
najmä prideľovanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, investičné aktivity a stimuly
pre málo rozvinuté regióny, otázky ropovodu Bratislava – Schwechat a iné. Z hľadiska životného prostredia to bola
problematika zberu separovaného odpadu, skládok odpadu a spaľovní nebezpečných odpadov, a iné.
Z celkového počtu interpelácií v roku 2009 poslanci opozície podali 86,36 % interpelácií.
Prehľad o počte podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov v roku 2009
Počet poslancov
v poslaneckom klube

Počet podaných interpelácií
členom vlády

SMER – SD

50

1

SDKÚ – DS

28

25

SNS

19

2

SMK – MKP

15

40

ĽS – HZDS

15

12

KDH

9

29

Poslanci, ktorí nie sú členmi
žiadneho posl. klubu

14

1

150

110

Poslanecký klub

Spolu

Podanie interpelácií
Poslanci koalície

15

Poslanci opozície

94

Poslanci, ktorí nie sú členmi
žiadneho posl. klubu

1

Spolu
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Počet podaných interpelácií
v roku 2009

110
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Prehľad o počte podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov v roku 2009

1

1

25

29

SMER–SD
SDKÚ–DS
2

SNS
SMK–MKP
ĽS HZDS
KDH
Poslanci, ktorí nie sú členmi
poslaneckého klubu

12
40

Prehľad o počte podaných interpelácií v roku 2009
Predseda vlády a členovia vlády SR

Počet podaných
interpelácií

R. Fico, predseda vlády SR

9

D. Čaplovič, podpredseda vlády

2

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR

15

J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR

20

V. Petríková, podpred. vlády a min. spravodlivosti SR od 3.7.2009

1

J. Počiatek, minister financií SR

5

M. Lajčák, minister zahraničných vecí SR od 26.1.2009

-

Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR

4

J. Baška, minister obrany SR od 30. 1. 2008

1

M. Maďarič, minister kultúry SR

4

R. Raši, minister zdravotníctva SR od 3. 6. 2008

13

V. Chovan, minister pôdohospodárstva SR od 16.9.2009

3

Ľ. Vážny, minister dopravy, pôšt a telekom. SR

10

I. Štefanov, minister výstavby a region. rozvoja SR od 15.4.2009

3

J. Medveď, minister životného prostredia SR od 28.10.2009

2

V. Tomanová, ministerka práce, soc. vecí a rodiny SR

8

Š. Moyzes, predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

1

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR do 27. 11. 2007

-

F. Kašický , minister obrany SR do 30. 1. 2008

-

I. Valentovič, minister zdravotníctva SR do 3. 6. 2008

-

J. Izák, minister životného prostredia SR do 18. 8. 2008

-

Z. Kramplová, ministerka pôdohospodárstva SR od 27. 11. 2007 do 18. 8. 2008

-
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J. Kubiš, minister zahraničných vecí SR do 26.1.2009

-

M. Janušek, minister výstavby a region. rozvoja SR do 15.4.2009

-

J. Chrbet, minister životného prostredia SR od 18. 8. 2008 do 5.5.2009

2

Š. Harabin, podpred. vlády a minister spravodlivosti SR do 23.6.2009

1

V. Turský, minister životného prostredia SR od 20. 5. 2009 do 28.8.2009

-

S. Becík, minister pôdohospodárstva SR od 18. 8. 2008 do 16.9.2009

6

Spolu

110

1.5. Pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky
NR SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky schválila dva návrhy, týkajúce sa
vyslaní a zmeny mandátu príslušníkov ozbrojených síl SR mimo územia SR:
 Návrh na vyslanie vrtuľníkovej jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie EUFOR
– ALTHEA v Bosne a Hercegovine a
 Návrh na vyslanie strážneho družstva a zdravotníckeho tímu do vojenskej operácie ISAF v Afganistane a na
zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane.

1.6. Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2009 NR SR schválila 2 vyhlásenia, a to:
 Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k opakovaným nacionalistickým výrokom Viktora Orbána,
predsedu FIDESZ-MPP a niektorých ďalších predstaviteľov počas volebnej kampane do EP smerujúcich
k etnickej separácii, popieraniu suverenity susedných krajín, ako aj k spochybňovaniu územnej celistvosti
SR a podnecovaniu nestability v strednej Európe a
 Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky o umiestňovaní náboženských symbolov v školách a vo
verejných inštitúciách v súlade s kultúrnou tradíciou krajiny.

1.7.

Petícia prerokovaná na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

NR SR v roku 2009 prerokovala a svojím uznesením zobrala na vedomie jednu petíciu, ktorú podpísalo viac
ako 100 000 občanov SR, a to petíciu občanov Slovenskej republiky Stop uránu na Slovensku.
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2. Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej republiky
Dvadsiate výročie Nežnej revolúcie, ktorá viedla k zásadným politickým, hospodárskym a spoločenským zmenám v celom priestore strednej a východnej Európy, a s ním spojené oslavy organizované NR SR mali v roku 2009
azda najvýznamnejšie miesto v rámci zahraničnopolitických aktivít parlamentu. Rok 2009, ktorý bol prvým rokom
používania spoločnej európskej meny a ktorý ovplyvňovali dopady celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy, čo sa
odrazilo i na rozsahu zahraničnopolitických aktivít NR SR, možno celkovo charakterizovať ako veľmi úspešný.
Zástupcovia slovenského parlamentu participovali na mnohých medzinárodných mnohostranných i spomienkových stretnutiach – či už to bolo jarné zasadnutie Medziparlamentnej únie v Addis Abebe, Regionálneho partnerstva v Moravských Topliciach v Slovinsku, oslavy oslobodenia spod totalitnej diktatúry v Poľsku alebo pádu Železnej
opony v Budapešti. Naopak, na Slovensko zavítali početné delegácie partnerských parlamentov, ktoré sa zúčastnili
bilaterálnych alebo multilaterálnych stretnutí. Napríklad zástupcovia tureckej a gréckej komunity na Cypre boli prijatí
v NR SR pri príležitosti 20. výročia Bikomunitného dialógu. V Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo zasadnutie výborov
pre európske záležitosti parlamentov V4 a prvý raz sa na dvojstrannom pracovnom stretnutí zišli vedenia NR SR
a poľského Sejmu.
Pokračovali aj vzájomné stretnutia predsedov a vybraných výborov slovenského a maďarského parlamentu.
V tejto súvislosti treba spomenúť najmä stretnutie predsedu NR SR Pavla Pašku s predsedníčkou maďarského národného zhromaždenia Katalin Szili na zámku Belá.

Po zvolení nového Európskeho parlamentu bol predseda NR SR jedným z prvých predsedov národných parlamentov, prijatých jeho novozvoleným predsedom Jerzym Buzekom. Toto veľmi úspešné stretnutie vyústilo do pozvania Jerzyho Buzeka na novembrové oslavy 20. výročia Nežnej revolúcie, ktoré začalo slávnostnou spomienkou
v Senáte Parlamentu Českej republiky a vyvrcholilo galavečerom v Slovenskom národnom divadle a spomienkovým
stretnutím v historickej budove NR SR.
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2.1. Zahraničnopolitické aktivity predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
Medzi najvýznamnejšie zahraničnopolitické aktivity na úrovni predsedu parlamentu patrili tri recipročné oficiálne návštevy - Cyperskej republiky (16. - 18. marca), Holandského kráľovstva (13. - 14. mája) a Chorvátskej republiky
(6. - 7. septembra), ako i pracovná návšteva Belgického kráľovstva (22. - 23. septembra). Pracovná návšteva predsedu
parlamentu Belgického kráľovstva bola osobitá tým, že sa počas nej delegácia stretla nielen s najvyššími predstaviteľmi Belgicka, ale i s najvyššími predstaviteľmi inštitúcií Európskej únie: prezidentom Európskeho parlamentu Jerzy
Buzekom a podpredsedom Európskej komisie pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť Jacquesom Barrotom. Počas
návštevy Európskeho parlamentu Pavol Paška prezentoval dar NR SR pre Európsky parlament v podobe faksimile
listu pápeža Jána VIII. kráľovi Svätoplukovi, napísaný v Ríme 14. júna 879. Ide o privilégium medzinárodno-právneho charakteru, ktoré stanovuje politické postavenie Veľkomoravského štátu medzi kresťanskými štátmi ostatnej
katolíckej Európy. Dar má stále miesto v budove Altiero Spinelli Európskeho parlamentu v Bruseli. Po
V súvislosti s oslavami 20. výročia pádu komunizmu v strednej Európe sa predseda NR SR v júni 2009 zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli vo Varšave pri príležitosti 20. výročia prvých slobodných volieb v povojnovom
Poľsku a v dňoch 16. - 17. novembra 2009 na oslavách Sametovej revolúcie a Konferencii predsedov parlamentov
európskych postkomunistických krajín „Cesta z okov“. Oslavy sa 17. novembra presunuli z Prahy do Bratislavy, kde
sa pod záštitou predsedu NR SR uskutočnil slávnostný galavečer a spomienkové stretnutie pri príležitosti 20. výročia
Nežnej revolúcie za osobnej účasti slovenských osobností Nežnej revolúcie a významných zahraničných predstaviteľov, vrátane predsedov oboch komôr parlamentov Českej republiky a Poľskej republiky, predsedu Spolkovej rady
Rakúskej republiky, predsedu parlamentu Švédskeho kráľovstva a prezidenta Európskeho parlamentu.
S partnermi z parlamentov susediacich krajín sa predseda NR SR v priebehu roka 2009 stretol i na bilaterálnej úrovni. V snahe prispieť k riešeniu existujúcich otvorených otázok dvojstranných vzťahov Slovenska a Maďarska
sa stretol s predsedníčkou Národného zhromaždenia Maďarskej republiky Katalin Szili v Château Belá pri Štúrove v
marci 2009. Medziparlamentné stretnutie na najvyššej úrovni zavŕšilo sériu stretnutí, ktoré sa uskutočnili od začiatku
roka 2009 na úrovni parlamentných výborov. V apríli 2009 prijal predseda NR SR na pôde slovenského parlamentu
predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Miloslava Vlčeka a v júli 2009 vicemaršálka Sejmu
Poľskej republiky Jerzyho Szmajdzińskieho. Koncom septembra 2009 sa na Štrbskom plese uskutočnilo prvé spoločné rokovanie predsedníctiev NR SR a Sejmu Poľskej republiky.
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Na pôde slovenského parlamentu prijal predseda NR SR i predsedu parlamentu Nórskeho kráľovstva a prezidenta Európskeho parlamentu, predsedu Spolkového ústavného súdu Nemecko, predsedu vlády Srbskej republiky,
Generálneho tajomníka NATO, kráľa Jordánskeho hášimovského kráľovstva a prezidentov Sýrskej arabskej republiky,
Čínskej ľudovej republiky, Chorvátskej republiky a Vietnamskej socialistickej republiky.
Ďalšími aktivitami predsedu NR SR bola účasť na multilaterálnych medziparlamentných fórach: vo februári
2009 na výročnej Konferencii predsedov parlamentov Európskej únie v Paríži, v októbri 2009 na Stretnutí predsedov
parlamentov krajín Regionálneho partnerstva v slovinskej Ľubľane a v decembri 2009 na mimoriadnej Konferencii
predsedov parlamentov Európskej únie v švédskom Štokholme.

Prijatia zahraničných návštev predsedom Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2009
Dátum

Názov prijatia

Miesto

24. 3.

Prijatie predsedu parlamentu Nórskeho kráľovstva a kandidáta na post
generálneho tajomníka Rady Európy Thornbjörna Jaglanda

NR SR, Bratislava

2. 4.

Prijatie predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky
J. E. Miloslava Vlčeka

NR SR, Bratislava

7. 4.

Prijatie kráľa Jordánskeho hášimovského kráľovstva J. E. Abdullaha II.
Ibn Al Husseina

NR SR, Bratislava

29. 4.

Prijatie prezidenta Sýrskej arabskej republiky J. E. Basharom Al-Assadom

NR SR, Bratislava

15. 5.

Prijatie lídrov politických strán z grécko-cyperskej a turecko-cyperskej
komunity pri príležitosti 20. výročia bikomunitného dialógu na Cypre

NR SR, Bratislava

19. 6.

Prijatie prezidenta Čínskej ľudovej republiky J. E. Hu Jintaoa

NR SR, Bratislava

7. 7.

Prijatie vicemaršálka Sejmu Poľskej republiky Jerzy Szmajdzińskieho

NR SR, Bratislava

14. 7.

Prijatie predsedu Spolkového ústavného súdu Nemecko J. E. Hans-Jürgen
Papiera

NR SR, Bratislava

21. 9.

Prijatie predsedu vlády Srbskej republiky J. E. Mirka Cvetkoviča

NR SR, Bratislava

30. 9.

Spoločné rokovanie predsedníctiev Národnej rady Slovenskej republiky
a Sejmu Poľskej republiky

Hotel Kempinski,
Štrbské pleso

22. 10.

Prijatie Generálneho tajomníka NATO A.F. Rasmussena

NR SR, Bratislava

17. 11.

Prijatie prezidenta Európskeho parlamentu J. E. Jerzyho Buzeka

NR SR, Bratislava

1. 12.

Oficiálny obed na počesť prezidenta Chorvátskej republiky J. E. Stjepana Mesica

NR SR, Bratislava

17. 12.

Prijatie prezidenta Vietnamskej socialistickej republiky J. E. Nguyen Minh Trieta

NR SR, Bratislava
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Konferencia predsedov parlamentov Európskej únie
Výročná konferencia predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie sa uskutočnila v dňoch 26.
- 28. februára 2009 v Paríži pod vedením predsedu Národného zhromaždenia Bernarda Accoyera a predsedu Senátu Parlamentu Francúzskej republiky Gérarda Larchera. Medzi hlavné témy stretnutia patrili budúcnosť inštitúcií
EÚ a implementácia ustanovení Lisabonskej zmluvy národnými parlamentmi v prípade vstupu zmluvy do platnosti,
manažment hospodárskej krízy a jej dôsledky pre parlamenty, príprava parlamentnej dimenzie predsedníctva EÚ
a budúcnosť Európy v horizonte rokov 2030.
Predsedníctvo v Konferencii predsedov parlamentov EÚ po Parlamente Francúzskej republiky prevzal Parlament (Riksdag) Švédskeho kráľovstva. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy (od 1. decembra)
zvolal predseda Riksdagu Per Westergerg na 11. - 12. decembra 2009 do Štokholmu mimoriadnu Konferenciu predsedov parlamentov EÚ s cieľom neodkladne prerokovať praktické dôsledky tejto zmluvy pre národné parlamenty
a pre spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi členských štátov EÚ. Účastníci stretnutia
sa zhodli v názore, že kontrola princípu subsidiarity parlamentmi v zmysle čl. 6 Protokolu o uplatňovaní princípov
subsidiarity a proporcionality je hodnotným novým inštrumentom a dohodli sa na pokračovaní v diskusii o dôležitých
technických aspektoch implementácie zmluvy vo vzťahu k práci parlamentu.
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2.2. Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej republiky
Zahraničnopolitické aktivity výborov NR SR sa i v uplynulom roku orientovali tradične na kontakty s partnerskými výbormi predovšetkým v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a krajín Európskej únie.
V roku 2009 sa uskutočnili tri stretnutia na úrovni výborov parlamentov krajín V4. V apríli sa vo Varšave stretli
výbory pre európske záležitosti; hlavnými témami stretnutia boli boj proti globálnej recesii, európska energetická
a klimatická politika v kontexte globálnej ekonomickej krízy, perspektívy vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti a Východné partnerstvo. V septembri sa stretli výbory pre európske záležitosti v Liptovskom Mikuláši s cieľom prerokovať
problematiku klimatických zmien pred decembrovou globálnou klimatickou konferenciou v Kodani, ako i aktuálne
otázky reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky s osobitným dôrazom na situáciu v sektore mlieka. Tretím bolo
októbrové stretnutie mandátových a imunitných výborov členských krajín V4 v Častej Papierničke, ktoré sa zameralo
na problematiku poslaneckého mandátu, poslaneckej imunity a ochrany verejného záujmu.

Medziparlamentná spolupráca v rámci EÚ sa i v roku 2009 počas českého a švédskeho predsedníctva EÚ
rozvíjala intenzívne a parlamenty Českej republiky a Švédskeho kráľovstva zorganizovali množstvo medziparlamentných stretnutí, vrátane stretnutí na úrovni výborov - tzv. spoločných stretnutí výborov. (Pozri: 2.4. Pôsobenie v rámci
Európskej únie).
V roku 2009 sa uskutočnili i viaceré bilaterálne stretnutia. Popri mnohých ďalších treba vyzdvihnúť najmä sériu bilaterálnych stretnutí parlamentných výborov NR SR a Národného zhromaždenia Maďarskej republiky, ktorá sa uskutočnila v prvom štvrťroku 2009. Uskutočnené rokovania, ktoré išli nad rámec dohody
z decembra 2008, potvrdili, že dobre zacielenou a otvorenou komunikáciou možno dosiahnuť viac v oblasti hľadania
konsenzu než jednostrannými deklaráciami či absenciou dialógu a spolupráce.
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Tabuľka: Pracovné návštevy výborov NR SR v zahraničí v roku 2009
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Dátum

Výbor NR SR

Účasť za NR SR

Miesto konania

21. - 23. 1.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

R. Pučík, J. Kovarčík, V. Jasaň,
M. Kovačócy, E. Vestenický,

Varšava,
Poľská republika

30. 1.

Výbor NR SR pre hospodársku politiku

M. Kondrót, M. Rehák,
G. Juhász, P. Pelegrini, S. Janiš

Budapešť,
Maďarská republika

2. 2.

Výbor NR SR pre ľudské práva,
národnosti a postavenie žien

L. Nagy, V. Mazúrová,
F. Mikloško, M. Duray, P. Obrimčák,

Budapešť,
Maďarská republika

24. 2.

Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež,
vedu a šport

F. Devínsky, L. Szigeti, I. Andruskó,
M. Smolková, J. Tarčák, T. Rosová,
V. Švidroň,

Budapešť,
Maďarská republika

25. 2.

Zahraničný výbor NR SR

B. Zala, Z. Kramplová, J. Rydlo,
P. Csáky, J. Horváth, P. Hrušovský,
P. Kubovič

Ostrihom,
Maďarská republika

11. - 13. 5.

Výbor NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj

T. Cabaj, I. Šaško, B. Bačík,
P. Goga

Krakov, Nový Targ,
Zakopané;
Poľská republika

25. 5.

Zahraničný výbor NR SR

Z. Kramplová, J. Rydlo,
M. Krajkovič

Viedeň,
Rakúska republika

25. - 27. 5.

Ústavnoprávny výbor NR SR

M. Mamojka, P. Miššík,
J. Laššáková, Ľ. Petrák

Praha,
Česká republika

4. 6.

Výbor NR SR pre kultúru a médiá

P. Abrhan, D. Jarjabek, Gy. Bárdos,
T. Galbavý, J. Podmanický,
R. Rafaj, J. Senko

Viedeň,
Rakúska republika

28. 9. - 2. 10.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

R. Pučík, J. Richter, V. Jasaň

Moskva,
Ruská federácia

12. - 13. 10.

Výbor NR SR pre európske záležitosti

M. Urbáni, B. Hradecký

Nikózia,
Cyperská republika
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Tabuľka: Pracovné návštevy zahraničných parlamentných výborov v SR v roku 2009
Dátum

Výbor

Parlament

Miesto rokovania

19. - 20. 1.

Mandátový a imunitný výbor

Národné zhromaždenie
Maďarskej republiky

Bratislava

21. - 22. 1.

Rozpočtový výbor

Poslanecká snemovňa
Parlamentu ČR

Bratislava

16. 2.

Výbor pre záležitosti Európskej únie

Nemecký spolkový snem

Bratislava

16. - 18. 2.

Výbory pre verejnú správu

Snemovňa reprezentantov a Senát
Parlamentu Rumunskej republiky

Bratislava, Trenčín

17. - 18. 2.

Výbor pre európske záležitosti

Národné zhromaždenie
Maďarskej republiky

Bratislava

24. 2.

Ústavnoprávny výbor

Národné zhromaždenie
Maďarskej republiky

Bratislava

4. 3.

Výbor pre ľudské práva, národnosti
a náboženské otázky

Národné zhromaždenie
Maďarskej republiky

Bratislava

5. - 6. 3.

Výbor pre výrobné činnosti

Poslanecká snemovňa
Parlamentu Talianskej republiky

Bratislava, Mochovce

24. - 27. 3.

Zahraničný výbor

Parlament Mexika

Bratislava, Piešťany

23. 4.

Výbor pre európske záležitosti

Parlament Rakúska

Bratislava

18. 5.

Mandátový a imunitný výbor

Poslanecká snemovňa
Parlamentu ČR

Bratislava

3. 6.

Stála komisia pre oznamovacie
prostriedky

Poslanecká snemovňa
Parlamentu ČR

Bratislava

6. - 8. 7.

Výbory pre verejnú správu
a regionálny rozvoj

Poslanecká snemovňa
Parlamentu ČR

Bratislava, Orava

19. 8.

Výbor pre hospodársku politiku

Parlament, Kórejská republika

3. - 5. 9.

Rozpočtový výbor

Poslanecká snemovňa
Parlamentu ČR

Bratislava, Trnava,
Smolenice

13. 10.

Výbor pre vzdelanie, vedu,
mládež a šport

Parlament, Austrália

Bratislava

2.3. Stále parlamentné delegácie
Rovnako ako v minulých rokoch predstavitelia NR SR prostredníctvom stálych delegácií participovali v roku
2009 na aktivitách parlamentných zhromaždení medzinárodných organizácií. Naša účasť na stretnutiach bola však
obmedzenejšia v dôsledku hospodárskej krízy a úsporných rozpočtových opatrení.
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Parlamentné zhromaždenie Rady Európy
Poslanci NR SR sa zúčastnili všetkých štyroch riadnych zasadnutí Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
(PZ RE), ktoré sa v priebehu roka 2009 uskutočnili v Štrasburgu, a tiež troch zasadnutí podvýborov PZ RE. NR SR
mala zastúpenie i na konferencii o Európskej charte regionálnych a menšinových jazykov, ktorú PZ RE zorganizovalo
v španielskom Bilbao.
V marci a v apríli 2009 prijali členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE na pôde NR SR dvoch kandidátov na
post generálneho tajomníka Rady Európy - predsedu parlamentu Nórskeho kráľovstva Thornbjörna Jaglanda a poľského senátora Wlodzimierza Cimoszewicza. Voľba nového generálneho tajomníka sa uskutočnila na 4. riadnom
zasadnutí PZ RE v septembri a novým generálnym tajomníkom sa na päťročné funkčné obdobie stal Nór Thornbjörn
Jagland.
Tabuľka: Zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v roku 2009
Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť za NR SR

26. - 30. 1.

1. časť riadneho zasadnutia PZ RE

Štrasburg,
Francúzska republika

členovia Stálej delegácie
NR SR v PZ RE

10. - 11. 3.

Zasadnutie podvýboru pre práva národnostných
menšín PZ RE

Monacké kniežatstvo

J. Berényi

16. - 17. 3.

Zasadnutie Výboru pre politické otázky PZ RE

Paríž,
Francúzska republika

B. Zala

23. - 24. 3.

Zasadnutie Výboru pre právne otázky a ľudské
práva PZ RE

Berlín, SRN

J. Berényi

20. - 21. 4.

Konferencia PZ RE: Európska charta regionálnych
alebo menšinových jazykov: úspechy a výzvy

Bilbao, Španielske
kráľovstvo

J. Berényi

27. - 30. 4.

2. časť riadneho zasadnutia PZ RE

Štrasburg, Francúzska
republika

J. Berényi

22. - 24. 6.

3. časť riadneho zasadnutia PZ RE

Štrasburg, Francúzska
republika

členovia Stálej delegácie
NR SR v PZ RE

28. 9. - 2. 10.

4. časť riadneho zasadnutia PZ RE

Štrasburg, Francúzska
republika

členovia Stálej delegácie
NR SR v PZ RE

Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Kontakty medzi NR SR a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe sa v roku 2009 realizovali nielen
na úrovni zasadnutí Parlamentného zhromaždenia OBSE, ale i formou stretnutí na domácej parlamentnej pôde. Členovia Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE sa v roku 2009 zúčastnili iba dvoch z troch pravidelných stretnutí PZ OBSE,
keďže výročné zasadnutie organizované na prelome júna a júla kolidovalo s dátumom plenárnej schôdze NR SR.
Vo februári NR SR navštívila talianska parlamentná delegácia do PZ OBSE a okrem predstaviteľov stálej delegácie NR SR do PZ OBSE sa stretla i s podpredsedom NR SR Miroslavom Čížom. V priebehu roka sa uskutočnili v slovenskom parlamente i dve významné návštevy Vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín Knuta
Vollebaeka, ktorého začiatkom februára prijali na pôde Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
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a v septembri členovia Zahraničného výboru NR SR, ktorí s ním spoločne diskutovali o zákone o štátnom jazyku
a jeho mieste vo vývoji slovensko-maďarských vzťahoch.
Tabuľka: Zasadnutia Parlamentného zhromaždenia OBSE v roku 2009
Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť za NR SR

19. - 20. 2.

Zimné zasadnutie PZ OBSE

Viedeň, Rakúska republika

J. Zvonár, M. Vášáryová, P. Csáky

9. - 11. 10.

Jesenné zasadnutie PZ OBSE

Atény, Helénska republika

J. Zvonár, J. Ďuračka

Parlamentné zhromaždenie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)
V roku 2009 sa uskutočnili dve zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Organizácie Severoatlantickej
zmluvy (NATO); na jarnom i na jesennom zasadnutí NR SR reprezentoval vedúci a členovia stálej delegácie NR SR
do PZ NATO. Jednou z dôležitých tém rokovaní bola príprava Novej strategickej koncepcie NATO, ku ktorej mali možnosť prispieť svojimi pripomienkami a podnetmi aj členovia slovenskej delegácie. Okrem týchto riadnych stretnutí sa
predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a člen Stálej delegácie NR SR do PZ NATO Rudolf Pučík v januári
zúčastnil zasadnutia Výboru pre obranu a bezpečnosť PZ NATO v USA.
Pri príležitosti neformálneho zasadnutia ministrov obrany členských krajín NATO, ktoré sa konalo 22. - 23.
októbra v Bratislave, sa uskutočnili i dve významné prijatia vrcholných predstaviteľov Organizácie Severoatlantickej
zmluvy na pôde NR SR: 22. októbra prijal predseda NR SR Pavol Paška Generálneho tajomníka NATO Andersa Fogha Rasmussena a 24. októbra predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Rudolf Pučík delegáciu vrchného
veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe admirála Jamesa G. Stavridisa.
Tabuľka: Zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO v roku 2009
Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť za NR SR

22. - 26. 5.

Jarné zasadnutie PZ NATO

Oslo, Nórske kráľovstvo

J. Kovarčík, R. Pučík, M. Kondrót,
G. Juhász, M. Fedor

13. - 18. 11.

Jesenné / Výročné zasadnutie
PZ NATO

Edinburgh, Veľká Británia

J. Kovarčík, R. Pučík, G. Juhász

Medziparlamentná únia (MPÚ)
Medziparlamentná únia je svetovou organizáciou združujúcou parlamenty suverénnych štátov. Bola založená
v roku 1889 s cieľom šíriť mier a spoluprácu medzi národmi. NR SR je jej členom od roku 1993. Spolupráca v MPÚ
prebieha v rámci pravidelných zasadnutí Zhromaždenia MPÚ, ale i na úrovni parlamentných regionálne zameraných
skupín priateľstva MPÚ.
V roku 2009 sa uskutočnilo 120. a 121. zasadnutie Zhromaždenie MPÚ.
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Tabuľka: Zasadnutia Zhromaždenia MPÚ v roku 2009
Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

Účasť za NR SR

5. - 10. 4.

120. Zhromaždenie MPÚ

Addis Abeba, Etiópia

T. Cabaj

19. - 21. 10.

121. Zhromaždenie MPÚ

Ženeva, Švajčiarska
konfederácia

M. Číž, A. Belousovová, T. Cabaj,
M. Hort, G. Bárdos, J. Horváth

V septembri 2009 prišla na recipročnú návštevu Slovenska delegácia skupín priateľstva MPÚ Národného
zhromaždenia a Senátu Parlamentu Francúzskej republiky. V októbri sa predstavitelia skupiny priateľstva NR SR
s Austráliou stretli s delegáciou austrálskeho parlamentu a koncom novembra sa v maďarskom Komárome uskutočnilo pracovné stretnutie predsedov národných skupín MPÚ parlamentov Maďarskej republiky a Slovenskej republiky
a skupín priateľstva oboch parlamentov.

2.4. Medziparlamentná spolupráca
Kancelária NR SR bola rovnako ako v predchádzajúcich rokoch i v roku 2009 aktívna v oblasti zahraničnej
technickej pomoci, ktorá sa realizuje formou študijno-pracovných návštev, seminárov, tréningov či školení pre poslancov a zamestnancov parlamentov alebo predstaviteľov občianskej spoločnosti, či twinningových projektov EÚ
zameraných na budovanie a rozvoj kapacít parlamentu.
Najmä prvý polrok 2009 bol z hľadiska medziparlamentnej spolupráce na administratívnej úrovni mimoriadne
plodný. V Účelovom zariadení Častá Papiernička sa 21. – 24. januára uskutočnil regionálny seminár pre poslancov
a zamestnancov parlamentov západného Balkánu zameraný na problematiku rozpočtu a rozpočtových procedúr vo
vzťahu k parlamentom, ktorý organizoval Národný demokratický inštitút pre medzinárodné vzťahy (NDI) s podporou
Kancelárie NR SR. Poslanci i zamestnanci parlamentov krajín západného Balkánu si mohli vymeniť skúsenosti z práce parlamentných výborov pre rozpočet s predstaviteľmi NR SR a Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, keďže hlavnými prednášajúcimi boli predstavitelia Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu: predseda výboru
Jozef Burian a člen výboru Ivan Štefanec a predstavitelia Rozpočtového výboru PSP ČR: predseda výboru Bohuslav
Sobotka a podpredseda výboru Pavel Suchánek.
Vo februári k nám na študijnú návštevu prišli poslanci Národného zhromaždenia Srbskej republiky
(10. - 13. 2.) a o týždeň neskôr (22. - 25. 2.), v rámci programu technickej asistencie a výmeny informácií Európskej únie
(tzv. TAIEX), i vedúci pracovníci Národného zhromaždenia Republiky srbskej (Bosna a Hercegovina).
V marci sa uskutočnili opäť dve študijné návštevy. Prvú (9. - 11. 3. ) organizovala Misia OBSE v Bosne a Hercegovine a jej účastníkmi boli členovia Pracovnej skupiny pre stratégiu rozvoja informačných technológií Parlamentu
Bosny a Hercegoviny, ktorí sa zaujímali najmä o využitie informačných technológií pri práci NR SR, konkrétne o náš
systém sledovania legislatívneho procesu, internetovú a intranetovú stránku a komunikačnú stratégiu. Druhá návšteva
(17. - 18. 3.) sa uskutočnila v spolupráci s organizáciou NISPAcee a jej účastníkmi boli predstavitelia parlamentu, exekutívy a občianskej spoločnosti z Kirgizska.
V apríli sa v historickej budove NR SR na Župnom námestí uskutočnili študijná návšteva a plánovací seminár
predstaviteľov parlamentov Macedónskej republiky a Švajčiarskej konfederácie a Švajčiarskej agentúry pre rozvoj
a spoluprácu, ktoré zorganizoval Národný demokratický inštitút pre medzinárodné vzťahy (NDI) s podporou Kancelárie NR SR. Seminár bol zameraný na vypracovanie misie, mandátu a organizačnej štruktúry budúceho macedónskeho Parlamentného výskumného inštitútu (MPI), ktorý by mal byť vytvorený po vzore Parlamentných inštitútov NR
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SR a Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Seminár moderoval emeritný prezident a senior poradca
projektu etnických vzťahov z Univerzity Princeton Allen H. Kassof a účastníkmi seminára boli podpredsedovia parlamentu, predsedovia poslaneckých klubov a generálny tajomník macedónskeho parlamentu.
Dôkazom, že expertíza a skúsenosti pracovníkov Kancelárie NR SR najmä v oblasti využitia informačných technológií pri práci parlamentu neoslovujú len parlamenty východne od Slovenka bola júnová študijná návšteva predstaviteľov nemeckého Bundestagu.
Po odbornej stránke na organizácii návštev intenzívne participovali predstavitelia parlamentného úseku, úseku legislatívy a aproximácie práva, úseku Parlamentného inštitútu, ako i odboru pre európske záležitosti, oddelenia
komunikácie s médiami a verejnosťou a odboru informačných technológií.
Pokiaľ ide o výzvy na predkladanie tzv. twinningových projektov zverejňované Európskou komisiou prostredníctvom jej zastúpení v členských štátoch a kandidátskych krajinách, Kancelária NR SR predložila vlastný projekt:
výzva na predkladanie projektov (TWINNING HR/2007/IB/OT/01TL) bola zameraná na podporu Parlamentu Chorvátskej republiky v prípravách na vstup do Európskej únie. Žiaľ, náš projekt neuspel, víťazným bol projekt Národného
zhromaždenia Maďarskej republiky, ktoré dokázalo zužitkovať existujúce vzájomné intenzívne pracovné kontakty
s chorvátskym parlamentom.
Okrem už spomínaných aktivít technickej asistencie boli pracovníci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky opakovane oslovovaní parlamentmi krajín západného Balkánu a miestnymi pobočkami medzinárodných mimovládnych organizácií, aby prezentovali svoje vedomosti a skúsenosti na viacerých seminároch či prostredníctvom
individuálnych odborných konzultácií a hodnotení v Macedónsku a Srbsku.
V priebehu roka 15-ti predstavitelia Kancelárie NR SR navštívili Európsky parlament v Bruseli prostredníctvom
programu tematických študijných návštev, ktoré pre zamestnancov národných parlamentov organizoval Direktorát
EP pre vzťahy s národnými parlamentmi, a ktoré boli vo veľkej miere hradené z prostriedkov Európskeho parlamentu. Študijné návštevy boli zamerané na rôznorodé otázky: administráciu webovej stránky parlamentu, ľudské zdroje
a vzdelávanie zamestnancov parlamentu, výskumné služby parlamentov v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí, práca inštitúcií EÚ, nový štatút poslancov Európskeho parlamentu, oblasť slobody, spravodlivosti a bezpečnosti,
procedúru spolurozhodovania a skrutínia európskych záležitostí v národných parlamentoch, parlamentnú dimenziu
vzťahov v rámci EUROMEDu a medziparlamentnú spoluprácu v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.
Jedným z najvýznamnejších podujatí medziparlamentnej spolupráce na úrovni administratív parlamentov bolo
Výročné stretnutie korešpondentov Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD), ktoré sa
uskutočnilo 8. - 10. októbra 2009 v budove NR SR na Župnom námestí. (Európske centrum pre parlamentný výskum
a dokumentáciu (ECPRD) je organizácia fungujúca pod záštitou Európskeho parlamentu a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. ECPRD pôsobí primárne ako medzinárodná sieť výskumných a dokumentačných oddelení
parlamentov, spájajúca odborníkov pripravujúcich informácie a analýzy pre potreby zákonodarných orgánov. Jej hlavným cieľom je udržiavanie kontaktu a výmeny informácií medzi odbornými zamestnancami a členmi parlamentov.)
Hlavnou témou bratislavského stretnutia boli volebné systémy a volebná účasť v Európe.

2.5. Pôsobenie v rámci Európskej únie
V roku 2009 sa slovenský parlament aktívne zapájal do kontrolného procesu tvorby európskej legislatívy
prostredníctvom Výboru NR SR pre európske záležitosti. Okrem štandardnej agendy preskúmavania a schvaľovania
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návrhov stanovísk Slovenskej republiky pre zástupcov exekutívy na rokovania v orgánoch EÚ sa výbor sústredil na
priority Slovenskej republiky v rámci programov českého a švédskeho predsedníctva EÚ.
Najdôležitejšími témami boli proces rozširovania Európskej únie s dôrazom na krajiny západného Balkánu, zavŕšenie inštitucionálnej reformy EÚ prostredníctvom nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009,
praktické napĺňanie východného rámca tzv. Európskej susedskej politiky, konkrétne Východného partnerstva. Ďalšími významnými témami bolo prijatie nových legislatívnych aktov v oblasti finančnej stability v súvislosti s celosvetovou
finančnou krízou, legislatívne návrhy v oblasti daňovej politiky ako aj otázka všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2010.
V oblasti poľnohospodárstva dominovala problematika situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami. O prioritných legislatívnych návrhoch rokoval výbor aj v rámci dopravnej a energetickej politiky EÚ s dôrazom na otázky energetickej bezpečnosti a efektívnosti. Výbor NR SR pre európske záležitosti sa zaoberal aj sledovaním legislatívnych
návrhov v oblasti spoločnej migračnej politiky a budovania spoločného azylového systému. Na svojich rokovaniach
sa zaoberal aj viacročným strategickým pracovným programom v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti –
Štokholmským programom, ktorý nahrádza Haagsky program. V oblasti životného prostredia sa naďalej venoval
problematike boja proti klimatickým zmenám, osobitne v súvislosti s konaním decembrovej celosvetovej konferencie
v Kodani. Vo výbore sa diskutovalo aj o dokumentoch prevažne prierezového charakteru, a to najmä v súvislosti s prípravou novej stratégie Európa 2020, ktorá nahradí Lisabonskú stratégiu po roku 2010. Medzi ďalšie dokumenty patril
i Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008 – 2010 – Implementačná správa za rok 2009, ktorá je
priebežným vyhodnotením plnenia opatrení definovaných v Národnom programe reforiem.
Výbor sa súčasne zapojil do dvoch projektov testov subsidiarity a proporcionality v rámci Konferencie výborov
pre európske a komunitárne záležitosti národných parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC).

Spoločné medziparlamentné schôdze, spoločné schôdze výborov a ďalšie medziparlamentné
schôdze /stretnutia
Plnohodnotnou súčasťou predsedníctva v Rade Európskej únie sa v priebehu posledných rokov stala i parlamentná dimenzia predsedníctva. Počas českého a švédskeho predsedníctva EÚ zorganizovali Parlamentná snemovňa a Senát Parlamentu Českej republiky a Parlament (Riksdag) Švédskeho kráľovstva množstvo medziparlamentných
stretnutí. Okrem pravidelných stretnutí Konferencie výborov pre európske záležitosti (COSAC) a stretnutí predsedov
výborov pre zahraničné veci (COFACC), na ktorých NR SR reprezentovali členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti, resp. Zahraničného výboru NR SR, sa uskutočnili i dve spoločné parlamentné schôdze (tzv. Joint Parliamentary Meetings) v Bruseli, šestnásť spoločných schôdzí výborov (tzv. Joint Committee Meetings) v Prahe a Štokholme,
a vyše desať ďalších medziparlamentných stretnutí, konferencií, okrúhlych stolov či seminárov organizovaných výbormi Európskeho parlamentu v Bruseli.
Účasť poslancov NR SR na týchto stretnutiach bola v roku 2009 obmedzená v dôsledku úsporných opatrení
a prekrývajúcich sa termínov ich konania s agendou plenárnych schôdzí NR SR. Z vyše tridsiatich stretnutí sa poslanci NR SR zúčastnili ôsmich, a to vrátane stretnutí Konferencie COSAC.
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Tabuľka: Účasť poslancov NR SR na medziparlamentných stretnutiach v rámci EÚ v roku 2009
Dátum

Názov/Zameranie stretnutia

Miesto stretnutia

Účasť za NR SR

25. - 26. 1.

Stretnutie predsedov výborov
pre životné prostredie

Senát Parlamentu ČR,
Praha

Ján Slabý, predseda Výboru NR SR
pre pôdohospodárstvo, životné
prostredie a ochranu prírody

9. - 10. 2.

Stretnutie predsedov výborov pre európske
záležitosti (COSACC) a stretnutie Trojky

Senát Parlamentu ČR,
Praha

Milan Urbáni, predseda Výboru NR SR
pre európske záležitosti

9. - 10. 3.

Stretnutie predsedov výborov
pre zahraničné veci (COFACC)

Poslanecká snemovňa
Parlamentu ČR, Praha

Zdenka Kramplová, podpredsedníčka
Zahraničného výboru NR SR

10. - 12. 5.

Plenárne XLI. zasadnutie výborov
pre európske záležitosti (COSAC)

Parlament ČR, Praha

Milan Urbáni, predseda Výboru NR SR
pre európske záležitosti

5. - 6. 7.

Stretnutie predsedov výborov pre európske
záležitosti (COSACC) a stretnutie Trojky

Riksdagen, Štokholm

Maroš Kondrót, podpredseda Výboru
NR SR pre európske záležitosti

27. - 28. 9.

Stretnutie predsedov výborov pre životné
prostredie a poľnohospodárstvo

Riksdagen, Štokholm

Tibor Lebocký, podpredseda Výboru
NR SR pre pôdohospodárstvo, životné
prostredie a ochranu prírody

4. - 6. 10.

Stretnutie výborov pre európske záležitosti
(XLII COSAC Meeting)

Riksdagen, Štokholm

Milan Urbáni, predseda Výboru NR SR
pre európske záležitosti

8. - 9. 11.

Stretnutie predsedov výborov
pre obranu a bezpečnosť

Riksdagen, Štokholm

Rudolf Pučík, predseda Výboru NR SR
pre obranu a bezpečnosť

Aktivity Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej komisii a ďalším inštitúciám EÚ
V septembri 2006 začala Európska komisia z vlastnej iniciatívy (tzv. Barrossova iniciatíva) zasielať všetky svoje
legislatívne návrhy a iné konzultačné dokumenty priamo národným parlamentom s cieľom zlepšiť proces formulácie
politík EÚ.
Okrem tejto formy komunikácie a interakcie sa v priebehu roka 2009 uskutočnilo už tradičné stretnutie so
slovenským predstaviteľom Európskej komisie na pôde NR SR; v priebehu 32. plenárnej schôdze NR SR (10. februára 2009) uviedol člen Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ informáciu
o Legislatívnom a pracovnom programe Európskej komisie na rok 2009.
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Medzi ďalšie dôležité aktivity NR SR vo vzťahu k Európskej únii a jej inštitúciám patrilo 12. februára prijatie
predsedu Vojenského výboru EÚ Henriho Bentegeata predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Rudolfom Pučíkom, 5. júna prijatie generálneho riaditeľa Európskej komisie pre informačnú spoločnosť a médiá p. Fabia
Colasantiho vo Výbore NR SR pre hospodársku politiku a 24. septembra prijatie Európskeho dozorného úradníka
pre ochranu údajov Petra Johanna Hustinxa predstaviteľmi Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie
žien.
Nemenej významným bolo i prijatie predsedu a všetkých členov Európskeho dvora audítorov poslancami NR
SR pod vedením predsedu Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu Jozefa Buriana, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave 29. septembra pri príležitosti výročného seminára Európskeho dvora audítorov.

Členovia Európskeho parlamentu zvolení v SR
Neopomenuteľnú väzbu s Európskou úniou predstavujú i členovia Európskeho parlamentu zvolení v Slovenskej republike vo voľbách do Európskeho parlamentu. Rok 2009 znamenal koniec funkčného obdobia prvých štrnástich slovenských poslancov v Európskom parlamente (boli zvolení 13. júna 2004) a začiatok nového funkčného
obdobia pre našich trinástich poslancov zvolených do Európskeho parlamentu 6. júna 2009, ktorým predseda NR SR
Pavol Paška 9. júna slávnostne odovzdal osvedčenia o zvolení.

Jedným z prvých úspechov pôsobenia nových slovenských europoslancov v 7. volebnom období Európskeho
parlamentu bolo získanie postu podpredsedu druhej najväčšej politickej frakcie v EP – v Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D) slovenskou europoslankyňou Monikou Flašíkovou-Beňovou. Aj slovenský europoslanec Jaroslav Paška po júnových voľbách získal kreslo podpredsedu v novovytvorenej
politickej skupine Európa slobody a demokracie (EFD). Nový europoslanec Eduard Kukan ako jediný slovenský zástupca v Európskom parlamente získal významnú pozíciu v parlamentnej delegácii, keďže sa stal vedúcim Delegácie
EP pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom.
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Tabuľka: Slovenskí poslanci v Európskom parlamente a ich politická príslušnosť
v roku 2009 – 6. volebné obdobie
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

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

KDH

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
a Európskych demokratov

Miroslav Mikolášik

Anna Záborská

31

Výročná správa Národnej rady Slovenskej republiky 2009

Tabuľka: Slovenskí poslanci v Európskom parlamente a ich politická príslušnosť
v roku 2009 – 7. volebné obdobie
Poslanec

Politická strana v SR

Edit Bauer

SMK-MKP

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov),
(členka predsedníctva)

Monika Flašíková-Beňová

SMER-SD

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov
v Európskom parlamente (podpredsedníčka)

Sergej Kozlík

ĽS-HZDS

Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu (člen
predsedníctva)

Eduard Kukan

SDKÚ-DS

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Vladimír Maňka

SMER-SD

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov
v Európskom parlamente

Alajos Mészáros

SMK-MKP

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

KDH

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Miroslav Mikolášik

SMER-SD

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov
v Európskom parlamente

SNS

Skupina Európa slobody a demokracie (podpredseda)

Monika Smolková

SMER-SD

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov
v Európskom parlamente

Peter Šťastný

SDKÚ-DS

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

KDH

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov),
(členka predsedníctva)

Katarína Neveďalová
Jaroslav Paška

Anna Záborská
Boris Zala
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Tabuľka: Členstvo slovenských poslancov vo výboroch a delegáciách Európskeho parlamentu
v roku 2009 – 6. volebné obdobie
Poslanec

Výbor EP

Delegácia EP

Peter Baco

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka (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)

Irena Belohorská

Výbor pre životné prostredie, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín (členka)
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 Flašíková-Beňová

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

Delegácia pre vzťahy s Izraelom
(podpredsedníčka)

Árpád Duka-Zólyomi

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

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

Delegácia pre vzťahy so štátmi Perzského
zálivu vrátane Jemenu (člen)
Delegácia pri parlamentnom výbore pre
spoluprácu EÚ - Rusko (náhradník)

Ján Hudacký

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

Delegácia pre vzťahy s krajinami
MERCOSUR-u (člen)
Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom,
Islandom a Nórskom a pri Spoločnom
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)
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Miroslav Mikolášik

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

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

Zita Pleštinská

Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa (členka)
Výbor pre 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)

Tabuľka: Členstvo slovenských poslancov vo výboroch a delegáciách Európskeho parlamentu
v roku 2009 – 7. volebné obdobie
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Poslanec

Výbor EP

Delegácia EP

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 pri Spoločnom parlamentnom
zhromaždení AKT - EÚ (členka)
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom
výbore EÚ - Bývalá juhoslovanská republika
Macedónsko (náhradníčka)
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení
EURONEST (náhradníčka)

Monika Flašíková-Beňová

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

Delegácia pre vzťahy s Izraelom (členka)

Sergej Kozlík

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

Delegácia pri parlamentnom výbore pre
spoluprácu EÚ - Rusko (člen)

Eduard Kukan

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

Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou
a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou
a Kosovom (predseda)
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom
zhromaždení AKT - EÚ (náhradník)

Vladimír Maňka

Výbor pre rozpočet (člen)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
(náhradník)
Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku
a sociálnu krízu (náhradník)

Delegácia pre vzťahy s Kórejským
polostrovom (náhradník)
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Alajos Mészáros

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

Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým
Zélandom (člen)
Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej
Ameriky (náhradník)

Miroslav Mikolášik

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

Delegácia pre vzťahy s Kórejským
polostrovom (člen)
Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
(náhradník)
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom
parlamentnom zhromaždení (náhradník)

Katarína Neveďalová

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

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre
spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko
a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy
s Tadžikistanom, Turkménskom
a Mongolskom (členka)
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom
zhromaždení AKT – EÚ (náhradníčka)
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení
EURONEST (náhradníčka)

Jaroslav Paška

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
(člen)
Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku
a sociálnu krízu (náhradník)
Výbor pre regionálny rozvoj (náhradník)
Výbor pre životné prostredie, verejné
zdravie a bezpečnosť potravín (náhradník)

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom
výbore EÚ – Chorvátsko (člen)
Delegácia pri Parlamentných výboroch
pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ –
Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko (náhradník)
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení
EURONEST (náhradník)

Monika Smolková

Výbor pre regionálny rozvoj (členka)
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
(náhradníčka)

Delegácia pri Parlamentnom výbore
pre spoluprácu EÚ – Ukrajina (členka)

Peter Šťastný

Výbor pre medzinárodný obchod (člen)
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu (člen)
Výbor pre rozpočet (náhradník)

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom
zhromaždení AKT – EÚ (podpredseda)
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi
americkými (náhradník)

Anna Záborská

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
(členka)
Výbor pre rozvoj (členka)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie
a bezpečnosť potravín (náhradníčka)

Delegácia pre vzťahy s Kanadou (členka)
Delegácia pre vzťahy s Panafrickým
parlamentom (náhradníčka)
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom
zhromaždení AKT – EÚ (náhradníčka)

Boris Zala

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

Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou
republikou (náhradník)
Delegácia pre vzťahy s Panafrickým
parlamentom (náhradník)

Aktivity slovenských europoslancov v roku 2009 vyplývali najmä z ich členstva v pracovných orgánoch Európskeho parlamentu - v jeho výboroch a delegáciách, ale všeobecný záujem bez ohľadu na odbornú špecializáciu europoslancov pritiahli i rozpravy o návrhoch uznesení Európskeho parlamentu či strategických dokumentoch Komisie.
Napr. Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. januára o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu,
Rady a Komisie; Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára o transpozícii a uplatňovaní smernice 2002/73/
ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo vzťahu k prístupu k zamestnaniu, odbornej
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príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky; Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola
znečisťovania životného prostredia); Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. marca o viacjazyčnosti: devíza pre Európu a spoločný záväzok; Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája o novej úlohe a kompetenciách Európskeho
parlamentu pri vykonávaní Lisabonskej zmluvy; Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája o vplyve Lisabonskej
zmluvy na zvyšovanie inštitucionálnej rovnováhy Európskej únie; Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája o
rozvoji vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi podľa Lisabonskej zmluvy a pod.
Nepochybne najvýznamnejšou udalosťou boli júnové voľby do Európskeho parlamentu a následná slávnostná
ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu, ktorá sa uskutočnila 14. júla.
Novým predsedom Európskeho parlamentu - prvým predsedom z bývalého východného bloku - sa na obdobie dva
a pol roka stal poľský europoslanec Jerzy Buzek. Ďalšími kľúčovými momentmi v 7. volebnom období boli okrem
formovania orgánov nového európskeho parlamentu aj formovanie novej Európskej komisie – od znovuzvolenia Portugalca Josého Manuela Barrosa za predsedu Európskej komisie, cez nástup nášho bývalého stáleho zástupcu pri
EÚ Maroša Šefčoviča na miesto eurokomisára pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť až po jeho
nomináciu na eurokomisára v novom kolégiu Európskej komisie v období 2010 – 2014; ďalej zvolenie Hermana Van
Rompuya za prvého stáleho predsedu Európskej Rady, ktorý bude podľa Lisabonskej zmluvy vykonávať mandát dva
a pol roka; zriadenie Osobitného výboru pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu; uznesenie Európskeho parlamentu o inštitucionálnych aspektoch zriadenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť; prispôsobenie rokovacieho
poriadku Európskeho parlamentu Lisabonskej zmluve; viacročný program na roky 2010-2014 týkajúci sa priestoru
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (tzv. Štokholmský program); uznesenie Európskeho parlamentu o strategickom
dokumente Komisie o rozšírení z roku 2009, ktorý sa týka krajín západného Balkánu, Islandu a Turecka; a napokon
i nadobudnutie účinnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009.
Za osobitnú zmienku stoja štyri správy spravodajcu Vladimíra Maňku, člena Výboru pre rozpočet: správa
o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2010, správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu
na rozpočtový rok 2010, a dve správy o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010; ďalej
správa Miroslava Mikolášika, spravodajcu Výboru pre regionálny rozvoj, o vykonávaní nariadenia o štrukturálnych fondoch v rokoch 2007 až 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch; ako
i správa europoslankyne Anny Záborskej, spravodajkyne Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, o integrovanom
prístupe k rovnosti mužov a žien, v rámci práce výborov a delegácií.
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Tabuľka: Parlamentná činnosť slovenských poslancov v Európskom parlamente
v roku 2009 – 6. a 7. volebné obdobie
Poslanec
6. volebné obdobie

Správy

Vystúpenia na
plenárnej schôdzi

Otázky

(z toho 1, 2)

Návrhy
uznesení

Písomné
vyhlásenia

Stanoviská

(z toho 3)

Peter Baco

-

3 (-, 2)

-

-

-

-

Edit Bauer

-

7 ( 1, -)

1

-

-

-

Irena Belohorská

-

9 (-, 1)

-

2

-

-

Monika Flašíková-Beňová

-

2 (-, -)

-

-

-

-

Árpád Duka-Zólyomi

-

5 (1, 1)

-

-

-

-

Milan Gaľa

-

3 (-, 2)

-

-

-

-

Ján Hudacký

-

1 (-, -)

-

-

-

-

Miloš Koterec

-

5 (1, -)

-

-

-

-

Sergej Kozlík

-

7 (-, -)

-

-

-

-

Vladimír Maňka

2

4 (-, -)

-

-

-

-

Miroslav Mikolášik

1

15 (1, 10)

-

-

-

-

Zita Pleštinská

-

46 (4, 13)

2

-

-

-

Peter Šťastný

-

2 (-, -)

1

-

-

-

Anna Záborská

1

27 (2, 17)

-

-

2

2

Správy

Vystúpenia na
plenárnej schôdzi

Otázky

Návrhy
uznesení

Písomné
vyhlásenia

Stanoviská

Poslanec
7. volebné obdobie

(z toho 1, 2)

(z toho 3)

Edit Bauer

-

6 (2, -)

5

-

1

1

Monika Flašíková-Beňová

-

12 (1, -)

-

5

-

-

Sergej Kozlík

-

4 (3, -)

-

-

-

-

Eduard Kukan

-

2 (2, -)

4

6

-

-

Vladimír Maňka

2

7 (1, 1)

-

-

-

-

Alajos Mészáros

-

3 (2, -)

1

-

-

-

Miroslav Mikolášik

-

7 (-, 3)

2

-

-

-

Katarína Neveďalová

-

1 (-, -)

1

-

-

-

Jaroslav Paška

-

6 (-, -)

1

-

-

-

Monika Smolková

-

1 (-, -)

-

-

-

-

Peter Šťastný

-

3 (-, -)

3

-

-

2

Anna Záborská

-

8 (1, 2)

9

-

-

-

Boris Zala

-

2 (1,-)

-

-

-

-

1

Pozn: Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

2

Pozn: Vysvetlenia hlasovania

3

Pozn: Prijaté písomné vyhlásenie
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3.

Aktivity Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k verejnosti

3.1. Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky
Pri príležitosti Dňa ústavy sa v aktuálnom volebnom období uskutočnil už tretí Deň otvorených dverí. Prah
hlavnej budovy NR SR na Námestí Alexandra Dubčeka v Bratislave, kde zasadajú poslanci, ale aj historickej budovy
parlamentu na Župnom námestí, kde bola otvorená Sála Ústavy SR, Štúrov salón, Hnedý salón, Modrý salón a trakt
predsedu parlamentu Pavla Pašku, prekročilo niekoľko tisíc návštevníkov. Tí uvítali najmä možnosť diskutovať s poslancami a prezrieť si rokovaciu sálu, trakt predsedu a podpredsedov parlamentu, ale aj poslanecké kluby, ktoré
využili tento deň na vlastnú prezentáciu. Prepravu medzi oboma budovami parlamentu a areálom hradu zabezpečovali vyhliadkové vláčiky. Prvý raz sa naši i zahraniční hostia mohli oboznámiť aj s rekonštruovanou časťou hradného
paláca a prejsť dosiaľ neprístupnou rekonštruovanou chodbou, o čo bol mimoriadny záujem. Aj preto sa práve tu Deň
otvorených dverí predĺžil až do 18:00 h.

3.2. Žiadosti o informácie
Oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou sa usilovalo všetkými svojimi aktivitami maximálne priblížiť
verejnosti činnosť NR SR. Pracovníci odpovedali na stovky ústnych, telefonických či e-mailových žiadostí, ktoré sa
týkali aktuálneho diania v NR SR. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo vlani podaných 375 žiadostí. Verejnosť sa najviac zaujímala o dokumenty súvisiace priamo s legislatívnym konaním, ako sú návrhy zákonov,
dôvodové správy, medzinárodné zmluvy, hlasovania. Početnou skupinou boli žiadosti týkajúce sa hospodárenia Kan-
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celárie NR SR. Žiadatelia získali aj dokumenty z Uhorského snemu a prvej Československej republiky. Všetky žiadosti
vybavilo oddelenie v zákonnej lehote. V jednom prípade obmedzilo žiadateľovi prístup k informáciám v zmysle § 11
ods. 1 písm. a) a ustanovením § 3 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe a v jednom prípade nevyhovelo žiadateľovi
podľa § 15 ods. 1 cit. zákona.

3.3. Prehliadky
V roku 2009 pokračovala Kancelária NR SR v projekte Otvorený parlament a jednou z jej priorít bolo sprístupniť parlamentné priestory čo najväčšiemu počtu záujemcov. Vďaka tomu do NR SR zavítalo viac ako 15 000 návštevníkov, čo je najvyšší počet od začiatku projektu organizovaných prehliadok a nárast oproti roku 2008 o vyše 1000
záujemcov. Prvenstvo v počte návštevníkov zostalo študentom stredných a základných škôl. Súčasťou exkurzií pre
organizované skupiny je aj možnosť diskutovať s poslancami NR SR. Takýchto stretnutí sa uskutočnilo 164.
Príležitosť pozrieť si slovenský parlament využilo aj veľa turistov zo zahraničia. Zaujímavý je nárast organizovaných skupín zahraničných vysokoškolských študentov. Na parlamentnú pôdu prichádzali nielen hostia z blízkeho
zahraničia či krajín Európskej únie. Boli medzi nimi napr. aj záujemcovia z niekoľkých tichomorských ostrovov, Grónska či afrických krajín.
Zamestnanci Kancelárie NR SR neodmietali ani záujemcov, ktorí prišli do parlamentu bez predchádzajúceho
ohlásenia. Každý deň o 14:00 hod. bola pre takýchto hostí pripravená prehliadka s odborným výkladom. Túto možnosť využilo v minulom roku takmer 250 zvedavcov.
Prehliadky budovy NR SR v roku 2009
Počet
návštevníkov

Počet prehliadok

Diskusie s poslancami

Základné školy

4 301

104

29

Stredné školy a gymnáziá

5 833

142

62

571

22

21

Iné inštitúcie a združenia

3 305

93

32

Zahraniční návštevníci

1 016

74

20

245

72

0

15 271

507

164

Štruktúra

Vysoké školy

Garantované prehliadky
Spolu

3.4. Výstavy a ďalšie podujatia
Oddelenie komunikácie s médiami a verejnosťou rozšírilo škálu aktivít, prostredníctvom ktorých komunikuje
s verejnosťou. Po rokoch úspešnej spolupráce s viacerými vzdelávacími, mimovládnymi, neziskovými dobrovoľnými organizáciami a združeniami pripravilo a zorganizovalo projekty, ktoré aktuálnymi témami oslovili verejnosť. Táto
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spolupráca sa realizovala na dvoch úrovniach; prostredníctvom výstav i participáciou na projektoch a iných podujatiach.
Počas roka 2009 zorganizovalo celkovo 14 výstav v priestoroch budovy NR SR na Západnej terase v areáli
Bratislavského hradu. Vo foyeri budovy NR SR na Námestí Alexandra Dubčeka pripravilo aj výstavu k 5. výročiu
vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Výber výstav prispel k zlepšeniu komunikácie s rôznymi skupinami
návštevníkov. Priestor na prezentáciu činnosti tu nachádzajú slovenskí výtvarníci, architekti, vedeckí pracovníci či
predstavitelia regiónov Slovenska. Milovníci ilustrovanej knihy ocenili výstavu výtvarníka Ladislava Vanča, päť regiónov Slovenska priblížilo život počas výstavy Euroregióny Slovenska. Výstava Geologické mapy Slovenska zaujala
nielen odbornú verejnosť unikátnou edíciou prehľadných geologických máp, ktorá opäť vyšla po 45 rokoch. Verejnosť
vysoko hodnotila výstavu obrazov Uľjany Zmetákovej, a tiež spomienkovú výstavu významného výtvarníka, sochára,
reštaurátora a milovníka slovenských tradícií Bohumíra Prihela. Najdôležitejšie udalosti Nežnej revolúcie pri príležitosti jej 20. výročia dokumentovala výstava November '89, ktorá prispela k zvýšenej návštevnosti NR SR. Jej anglickú
verziu ocenili i zahraniční návštevníci.
Oddelenie komunikácie sa aj v roku 2009 podieľalo na organizovaní ďalších aktivít jednak v spolupráci s výbormi NR SR, ale aj v spolupráci s viacerými organizáciami a združeniami. Úspešne sa napr. zúčastnilo na príprave projektov Debatná liga, Abilympiáda, na 9. ročníku ktorej sa predstavili účastníci celosvetových abilympiád v Čechách,
Indii a Japonsku, ďalej Detskej univerzity Komenského, Národného zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu
či Dňa zdravotne postihnutých v NR SR. Prvýkrát sa na pôde NR SR uskutočnilo aj Modelové zasadnutie Organizácie
spojených národov organizované v spolupráci s Gymnáziom Jura Hronca a nadáciou Novohradská. Hlavným cieľom
podujatia bolo oboznámiť študentov stredných škôl s fungovaním OSN, naučiť ich vnímať problémy sveta a viesť ich
k snahe pomôcť ich riešeniu. Významným podujatím v NR SR bola tiež Konferencia venovaná 20. výročiu prijatia
Dohovoru o právach dieťaťa Valným zhromaždením OSN dňa 20. novembra 1989. Konferencia mapovala, čo sa za
uplynulých dvadsať rokov na Slovensku v prospech detí urobilo a čo je ešte potrebné urobiť.
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3.5. Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky
V roku 2008 bolo NR SR, jej výborom, funkcionárom a Kancelárii NR SR doručených 11 petícií a 108 sťažností
a iných podnetov občanov, ktoré sú evidované v ústrednej evidencii petícií a sťažností na referáte pre petície a sťažnosti pri oddelení komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
3.5.1. Petície
Predsedovi NR SR bolo v roku 2009 predložených 7 petícií podporujúcich návrh na kandidáta na funkciu
prezidenta. Všetkých 9 petícií na podporu kandidatúry splnili zákonom stanovené podmienky. Pavol Paška svojimi rozhodnutiami prijal návrhy na kandidátov na funkciu prezidenta nasledovných občanov SR: PaedDr. Dagmary
Bollovej, RNDr. Františka Mikloška, doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, Csc., prof. RNDr. Milana Melníka, DrSc., Zuzany
Martinákovej, PhDr. Milana Sidora a prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD.
Jedna petícia doručená Kancelárii NR SR v roku 2009 spĺňala ustanovenie § 133 ods. 3 zákona č. 350/1996
Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, podľa ktorého petíciu, ktorú podpísalo
aspoň 100 000 občanov, prerokuje NR SR. Išlo o petíciu občanov SR „Stop uránu na Slovensku“, ktorú platným spôsobom podpísalo 108 815 osôb. NR SR ju prerokovala a prijala na vedomie 10. decembra 2009 na 44. schôdzi.
V ďalších doručených petíciách občania žiadali prijatie legislatívnej úpravy ochrany mestskej zelene a nedotknuteľnosti prírodných rezervácií, zmenu zákona o lekárskej službe prvej pomoci, riešenie majetkovo-právneho
vysporiadania pozemkov v zastavanom území obce Tatranská Javorina a zachovanie Leteckej vojenskej nemocnice
Košice, a.s. Žiadali tiež vrátiť kultúrno-historické pamiatky z Českej republiky a Maďarska, ako i zodpovedné, odborné
a transparentné hospodárenie v štátnych lesoch.
NR SR prijala v niektorých prípadoch také návrhy zákonov, prípadne pozmeňujúce legislatívne návrhy
poslancov, ktoré viedli k úprave podmienok a riešeniam problémov v súlade s niektorými petičnými požiadavkami
občanov.
3.5.2. Sťažnosti a iné podnety
Sťažnosti a podnety občanov sa týkali viacerých spoločenských oblastí. Významná časť podnetov občanov sa
týkala uplatňovania základných práv a slobôd, prípadne ich možného porušovania zo strany orgánov verejnej správy,
údajne nevyhovujúcich podmienok v ústavoch pre výkon väzby a ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody, ako
i súvisiaceho nevhodného správania sa príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Občania namietali aj činnosť niektorých orgánov činných v trestnom konaní, najmä prokuratúr. Vyjadrovali tiež
nesúhlas s rozhodnutiami súdov alebo s konaním konkrétnych sudcov, či súdnych úradníkov. Niekoľko námietok sa
týkalo aj priebehu procesu revízie obnovenej evidencie pozemkov.
V sociálnej oblasti občania vyjadrovali najmä nesúhlas s výškou priznaných starobných a invalidných dôchodkov. V oblasti zdravotníctva občania kritizovali kvalitu zdravotnej starostlivosti a dostupnosť zdravotných služieb.
Viacerí občania vyjadrovali tiež svoje pripomienky a námietky voči ustanoveniam niektorých zákonov, ako
napr. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, o sociálnom poistení, o starobnom dôchodkovom sporení, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o službách zamestnanosti,
o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu
na obce a vyššie územné celky. Nastolená bola aj potreba novelizácie zákonov súvisiacich s odškodnením občanov
ukrivdených bývalými totalitnými režimami. Časť sťažností smerovala k činnosti samosprávy a špecializovanej štátnej
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správy, kde kritizovali nedostatočnú a nekvalitnú prácu niektorých starostov a primátorov, nedostatky v hospodárení
s majetkom obcí a miest a vyjadrovali svoju nespokojnosť s rozhodnutiami samosprávnych orgánov v oblasti miestnych poplatkov a stavebných konaniach, ako i s postupom obvodných pozemkových úradov a katastrálnych úradov.
Celkom 20 sťažností bolo postúpených na ďalšie prešetrenie iným vecne príslušným orgánom a inštitúciám.
Dvadsaťosem podnetov a sťažností bolo adresovaných, prípadne postúpených na vedomie alebo ďalšie riešenie
niektorému z výborov NR SR podľa nasledujúcej tabuľky (2 podnety boli postúpené súčasne dvom výborom):

4.

Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie

7

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

5

Výbor NR SR pre financie, rozpočet a menu

5

Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

4

Ústavnoprávny výbor NR SR

2

Zahraničný výbor NR SR

1

Výbor NR SR pre hospodársku politiku

1

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

1

Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

1

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

1

Organizačný rozvoj Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

4.1.	Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako služobný úrad s osobitým postavením
a starostlivosť o jej zamestnancov
Kancelária NR SR je štátna rozpočtová organizácia, zriadená na základe zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Jej poslaním je plniť odborné, organizačné
a technické úlohy pri zabezpečovaní činnosti NR SR, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií a tiež pri
zabezpečovaní parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby. Kancelária plní aj ďalšie úlohy, vyplývajúce z ďalších
právnych predpisov, najmä v oblasti správy a ochrany majetku štátu a v oblasti používania prostriedkov štátneho rozpočtu, ako správca rozpočtovej kapitoly a v oblasti spravovania pracovnoprávnych a obdobných vzťahov poslancov
NR SR, štátnych zamestnancov a zamestnancov, ktorí v kancelárii vykonávajú práce vo verejnom záujme.
Na začiatku roka 2009 mala kancelária schválený počet 451 pracovných miest (z toho 170 štátno-zamestnaneckých miest a 281 miest na výkon prác vo verejnom záujme). Po nadobudnutí účinnosti nového zákona č. 400/2009
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. 11. 2009, bola činnosť právneho zastupovania
vyhradená, ktorú možno vykonávať v služobnom úrade len v štátnej službe. Preto sa od tohto termínu zvýšil počet
štátno-zamestnaneckých miest o 5 na 175. Zároveň bol o 5 miest na 187 znížený počet miest na vykonávanie práce
vo verejnom záujme, takže celkový počet plánovaných miest v kancelárii sa nezmenil.
V priebehu roku 2009 kancelária realizovala 2 výberové konania do prípravnej štátnej služby a 1 výberové
konanie na funkciu predstaveného do stálej štátnej služby.
V oblasti vzdelávania zamestnancov sa kancelária v roku 2009 okrem zabezpečovania špecifického odbor-
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ného vzdelávania a povinného vzdelávania na základe zákona, zamerala hlavne na zvyšovanie jazykových znalostí
zamestnancov. Celkovo sa jazykového vzdelávania angličtiny, francúzštiny a nemčiny zúčastňovalo 105 zamestnancov kancelárie.

Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie NR SR
V kancelárii pôsobí ako zástupca zamestnancov odborová organizácia. Vzájomné vzťahy medzi kanceláriou
a zamestnancami sa riešia prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. V roku 2009 bol v kancelárii dohodnutý
37,5-hodinový pracovný týždeň pre zamestnancov v jednozmennej prevádzke, 36,25-hodinový pracovný týždeň pre
zamestnancov v dvojzmennej prevádzke a 35-hodinový pracovný týždeň na pracoviskách s nepretržitým režimom
práce.
Zamestnanci majú tiež možnosť využívať účelové zariadenia kancelárie v Častej – Papierničke a v Tatranskej
Lomnici. V záujme upevňovania vzťahov medzi zamestnancami a zlepšovania pracovnej klímy kancelária spolu s odborovou organizáciou pravidelne ročne organizuje tematicko-športový deň, ktorého nosnou náplňou je športová
súťaž o putovný pohár vedúceho Kancelárie NR SR. V roku 2009 sa uskutočnil už jeho XII. ročník a zúčastnilo sa ho
okolo 300 zamestnancov kancelárie.

4. 2.	Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky podporujúce kvalitu práce poslancov
Prácu poslancov v značnej miere podporujú materiály, stanoviská, analýzy a medzinárodné porovnania spracovávané úsekom legislatívy a aproximácie práva a úsekom Parlamentného inštitútu. Obe pracoviská sa zameriavali
na poskytovanie podpory NR SR pri jej legislatívnej a kontrolnej, ale aj pri kreačnej a reprezentatívnej funkcii.
4.2.1. Oblasť legislatívy a aproximácie práva
V roku 2009 úsek legislatívy a aproximácie práva plnil zverené odborné úlohy a vykonával najmä určené hlavné činnosti, ktoré súvisia so zákonodarnou činnosťou NR SR v oblasti legislatívneho procesu tvorby zákonov a preberania právnych aktov Európskej únie. V rámci toho posudzoval všetky návrhy zákonov, ktoré boli predložené do NR
SR a vypracoval k nim celkovo 329 informácií z hľadiska splnenia náležitostí stanovených zákonom č. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Následne ku všetkým 164 návrhom zákonov, ktoré boli schválené do druhého čítania, vypracoval odborné stanoviská, obsahujúce najmä posúdenie ich súladu s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a vyváženosti
s celým právnym poriadkom, ich zlučiteľnosti s právom Európskej únie a súladu s medzinárodnými zmluvami, ktorými
je Slovenská republika viazaná. Takmer vo všetkých prípadoch zároveň navrhol aj potrebné legislatívno-technické
úpravy a vo viacerých upozornil aj na možné aplikačné problémy.
V dôsledku celosvetovej finančnej krízy bol v roku 2009 prijatý väčší počet zákonov v skrátenom legislatívnom
konaní (spolu 25), čo si vyžiadalo zvýšenú pozornosť a požiadavky na zabezpečenie kvality predkladaných návrhov
zákonov, ako aj na sledovanie vzájomných súvislostí s inými právnymi úpravami. Vzhľadom na to sa zvýšil počet návrhov zákonov (parlamentných tlačí), ktoré v sebe obsahovali novelizácie viacerých zákonov. V dôsledku toho bolo
v roku 2009 v skutočnosti schválených, resp. novelizovaných až 458 zákonov.
Úsek poskytoval odbornú pomoc poslancom a výborom pri vypracovávaní alebo legislatívnej úprave konkrétnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k predloženým návrhom zákonov z hľadiska požiadaviek vyplývajúcich
z Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.), ako aj z hľadiska dodržiavania procedurálneho postupu
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pri prerokovaní návrhov zákonov. Následne v stanovenej lehote vypracoval čistopisy 154 schválených zákonov a vykonal ich korektúry v Redakcii Zbierky zákonov Slovenskej republiky.
Participoval aj na spracovaní úplných znení 11 zákonov zaslaných predsedom NR SR na vyhlásenie do Zbierky
zákonov SR. Počas konania schôdzí NR SR zamestnanci úseku zabezpečovali konzultačnú službu so zameraním na
odborné poradenstvo k prerokúvaným bodom programu a priebehu schôdze.
Úsek legislatívy a aproximácie práva sa podieľal aj na dopracovaní viacerých významných návrhov zákonov,
resp. noviel zákonov, napr. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, o dráhach, o doprave na dráhach, o cestnej premávke, o energetike, o odpadoch, o informačných systémoch verejnej správy.
Ďalšou významnou činnosťou úseku bola príprava návrhov stanovísk ku konaniam na Ústavnom súde SR o súlade zákonov s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
v ktorých bola NR SR účastníkom konania. Počas roka 2009 vypracoval celkovo 8 stanovísk, napr. k zákonom o vysokých školách, o zdravotných poisťovniach, o slobodnom prístupe k informáciám, o sociálnych službách, o pomoci
v hmotnej núdzi, o sudcoch a prísediacich a tlačovému zákonu.
Úsek vypracoval viaceré odborné posudky a podklady k aktuálnym ústavnoprávnym a legislatívno-právnym
problémom, aj v kontexte s aproximáciou práva Slovenskej republiky s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Predmetné problémy sa týkali napr. právnych súvislostí vyplývajúcich zo začatia uplatňovania Štatútu poslancov Európskeho parlamentu, právneho rozboru o úpravách a postupoch vyplývajúcich z nadobudnutia platnosti
Lisabonskej zmluvy.
V roku 2009 sa viacerí zamestnanci úseku zúčastňovali na príprave Národného plánu vzdelávania a jeho
budúcej realizácie v podmienkach kancelárie, poskytovali odborné prednášky pre zahraničné návštevy a aktívne sa
spolupodieľali aj na iných programoch a aktivitách Kancelárie NR SR.
4.2.2. Oblasť informácií, analýz a parlamentného výskumu
Odborní zamestnanci úseku Parlamentného inštitútu z odboru analýz, vzdelávania a parlamentného výskumu,
ale aj parlamentnej knižnice a parlamentného archívu poskytli v roku 2009 poslancom stovky informácií, desiatky
analýz, medzinárodných porovnaní, rozborov, rešerší a archívnych dokumentov.
Odbor analýz, vzdelávania a parlamentného výskumu spracoval 293 materiálov, z toho 28 informačných dokumentov, 166 iniciovali Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu a zahraničné inštitúcie a 99 analýz
predseda, podpredsedovia, poslanci a výbory NR SR.
Kontinuálne zabezpečoval analytické podklady nadväzujúce na rokovania výborov a pléna, ale aj na ďalšie
dôležité podujatia, ktoré sa uskutočnili v priebehu roka 2009 na pôde NR SR alebo medzinárodných parlamentných
zoskupení a zahraničných inštitúcií. Participoval ďalej na príprave podkladových materiálov na rokovanie parlamentných výborov krajín V 4 a výchovno-vzdelávacích akcií v rámci agendy zahraničnej pomoci pre poslancov a zamestnancov parlamentov západného Balkánu a krajín bývalého ZSSR.
Zabezpečoval súčasne aj analýzy, ktoré si poslanci vyžiadali individuálne vo väzbe na prerokúvané návrhy
zákonov, napr. k stavebnému a vodnému zákonu. Pokračoval tiež v prácach na spracovaní súhrnných informačných
materiálov.
Tradičnú a veľmi užitočnú spoluprácu 79 komôr parlamentov rozvíjal prostredníctvom Európskeho centra pre
parlamentný výskum a dokumentáciu (ďalej ECPRD), pričom riešil požiadavky partnerských parlamentov, ktoré sa
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týkali rôznych problémov, ktorými sa zaoberali tieto parlamenty v uplynulom období. V roku 2009 bola NR SR hostiteľskou krajinou výročnej konferencie korešpondentov ECPRD, pričom do výkonného výboru tejto organizácie bola
zvolená zástupkyňa Kancelárie NR SR. Na základe podpory švajčiarskej vlády a Národného demokratického inštitútu
sa začal projekt budovania Parlamentného inštitútu parlamentu Macedónska (Sobranie), ktorý prevzal ako optimálny
model informačných, dokumentačných a vzdelávacích služieb slovenského a českého parlamentu. Slovenskí experti
pôsobia ako lektori pri tvorbe nového organizačného útvaru tohto parlamentu.
XII. ročníkom úspešne pokračoval program stáží študentov vysokých škôl, do ktorého nastúpilo v októbri na
základe výberových pohovorov vyše 30 študentov.
Parlamentná knižnica poskytovala poslancom knižničné, informačné, referenčné a rešeršné služby. K dôležitým bodom rokovania parlamentu spracovávala tematické rešerše a rešerše typu SDI (výberové rešerše zo zdrojov
tlačových agentúr).
Knižničný fond obsahoval 59 230 monografií, knižničný prírastok bol 3 290 titulov. Knižnica spracovala 850
titulov domácich a zahraničných periodík, databázy na nosičoch CD-ROM a DVD. Do špecializovaného fondu boli
doplnené Zbierky zákonov a parlamentné dokumenty. V Právnickej študovni, vo Všeobecnej študovni a v Čitárni
časopisov bolo zrealizovaných 33 100 výpožičiek, spracovaných 88 rešerší a poskytnutých 10 550 referenčných
a faktografických informácií. Do knižnice zavítalo 8 zahraničných návštev.
V roku 2009 knižnica sprístupnila na Intranete komplexný katalóg všetkých typov spracovaných dokumentov
v knižničnom systéme PROFLIB. S využitím čiarového kódu bol zavedený aj výpožičný modul tohto systému.
Na indexovanie knižničných dokumentov používala knižnica riadený automatizovaný slovník - tezaurus EUROVOC. Knižnica indexovala aj všetky tlače, ktoré boli zaradené na rokovanie pléna parlamentu. Na Intranete bol sprístupnený nový systém vyhľadávania tlačí 4. volebného obdobia vo všetkých jazykoch Európskej únie cez deskriptory
(termíny) tohto tezauru, ktorý nadväzuje na Systém sledovania legislatívneho procesu.
Novinky a aktivity boli zverejňované na webovej stránke Parlamentnej knižnice, vrátane on-line katalógu, prírastkov kníh, zoznamu nových periodík, rešerší a knižničných projektov. V rámci projektu Spoločná česko-slovenská
digitálna parlamentná knižnica boli na Intranete a Internete sprístupnené ďalšie dokumenty Národnej rady SR a Českého zemského sněmu v plných textoch vo formáte HTML aj v pôvodnej forme vo formáte PDF. Na základe iniciatívy
krajín V 4 začala spolupráca na úrovni knižníc a výskumných centier a rozhodlo sa o vybudovaní Spoločnej digitálnej
knižnice krajín V 4.
Oddelenie parlamentného archívu podporilo prácu poslancov, ich asistentov, poslaneckých klubov a organizačných útvarov kancelárie vyhľadávaním a poskytovaním prevzatých materiálov zo všetkých útvarov NR SR a jej
kancelárie. Dokumenty, ktoré vyvolali záujem, sa poskytovali v písomnej alebo elektronickej forme. Najžiadanejšími
archívnymi materiálmi boli dôvodové správy k zákonom, ale aj celé znenia zákonov prerokovaných (i neprerokovaných) na schôdzach NR SR v rokoch 1990 – 2007. Okrem toho archív preberal a poskytoval projektovú dokumentáciu
stavieb, ktorých investorom je Kancelária NR SR. V roku 2009 bolo prijatých a vybavených 187 žiadostí. Okrem toho
archív uplatňoval dohľad nad dodržiavaním zásad uvedených v zákone o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.
z. a Registratúrnom poriadku a tiež nad prípravou a zabezpečením prípravných prác a správneho vyraďovania (skartácie) dokumentov NR SR a Kancelárie NR SR.

45

Výročná správa Národnej rady Slovenskej republiky 2009

Aj v roku 2009 pokračovali práce na aplikácii moderných metód budovania databázy elektronických dokumentov v dvoch oblastiach. Prvou oblasťou bola novelizácia systému elektronického obehu dokumentov, kde bol
parlamentný archív jedným z hlavných riešiteľov a metodickým poradcom pre aplikáciu elektronizácie procesov evidencie a ukladania elektronických dokumentov v tesnej spolupráci s odborom informačných technológií. Druhú oblasť tvorilo budovanie Spoločnej česko-slovenskej digitálnej knižnice (t. j. archívu parlamentných dokumentov), ktoré
sa realizovalo v spolupráci s Parlamentnou knižnicou a knižnicou Parlamentu Českej republiky. Parlamentný archív
uskutočnil revíziu kompletnosti uložených elektronických dokumentov a zabezpečoval i drobné úpravy pri nesprávne
zaradených dokumentoch.

5.

Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky

Kancelária NR SR v roku 2009 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov. Plnila aj úlohy NR SR súvisiace s členstvom
Slovenskej republiky v Európskej únii.
V rámci rozpočtového hospodárenia pozornosť zamerala na plnenie programu 06M Zákonodarná a kontrolná
činnosť parlamentu, ktorého cieľom bolo zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre plynulý chod NR SR. Kancelária
plnila aj úlohy súvisiace s prevádzkou a ochranou budov, účelových zariadení, správou a evidenciou majetku. V roku
2009 sa na zabezpečenie programu vynaložili finančné prostriedky v objeme 57 784 tis. €. Okrem toho v rámci
programu 06G Ľudské zdroje bol dofinancovaný projekt zameraný na „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 pracovníkov“ v čiastke 11 tis. €. Projekt síce bol vecne
ukončený v roku 2008, ale Kancelárii NR SR boli až v roku 2009 refundované výdavky z Európskeho sociálneho
fondu 50% a štátneho rozpočtu 50%, ktoré uhradila rok predtým z vlastných rozpočtových prostriedkov.

5.1. Rozpočtové príjmy
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 boli rozpočtové príjmy pre rozpočtovú kapitolu Kancelárie NR SR určené vo výške 1 064 tis. €. K 31. decembru 2009 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške
1 118 tis. €, t. j. 105,1 % schváleného rozpočtu.

5.2. Rozpočtové výdavky
Rozpočet výdavkov na rok 2009 rozpočtovej kapitoly Kancelárie NR SR bol schválený na program 06M - Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu vo výške 42 370 tis. €. Desiatimi rozpočtovými opatreniami Ministerstva
financií SR bol upravený na 57 840 tis. €, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 57 795 tis. €, t. j. 99,9 % upraveného rozpočtu.
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Rozpočtové výdavky na rok 2009 (v tis. €)

schválený

upravený

Čerpanie
k 31. 12.
2009

Bežné výdavky

30 639

27 967

27 922

99,8

104,5

01

Všeobecné verejné služby

30 639

27 673

27 628

99,8

104,2

01.1.1

Výdavky verejnej správy

30 569

27 621

27 576

99,8

104,2

01.1.1.1

Kancelária NR SR

14 295

13 444

13 559

100,9

109,1

01.1.1.5

Kancelária NR SR – poslanci

16 274

14 177

14 017

98,9

99,8

01.1.3

Zahraničná oblasť

70

52

52

100,0

102,8

04.1.2

Všeobecná pracovná oblasť

-

11

11

100,0

5,6

08

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

-

283

283

100,0

-

08.2.0

Kultúrne služby

-

283

283

100,0

-

08.2.0.7

Pamiatková starostlivosť

-

283

283

100,0

-

11 731

29 873

29 873

100,0

267,8

Ukazovateľ

Kapitálové výdavky

Rozpočet

Plnenie
upraveného
rozpočtu v %

Index
2009/2008

01

Všeobecné verejné služby

2 057

2 631

2 631

100,0

79,9

01.1.1

Výdavky verejnej správy

2 057

2 631

2 631

100,0

79,9

01.1.1.1

Kancelária NR SR

2 057

2 631

2 631

100,0

79,9

08

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

9 674

27 242

27 242

100,0

346,5

08.2.0

Kultúrne služby

9 674

27 242

27 242

100,0

346,5

08.2.0.7

Pamiatková starostlivosť

9 674

27 242

27 242

100,0

346,5

42 370

57 840

57 795

99,9

152,6

Výdavky spolu

Bežné výdavky na rok 2009 boli schválené vo výške 30 639 tis. € a upravené na 27 967 tis. €. Čerpanie výdavkov v roku 2009 dosiahlo výšku 27 922 tis. €, t. j. 99,8 % upraveného rozpočtu.
Na celkovom čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom roku sa kategória 630 Tovary a služby podieľala vo
výške 39,7 %. Výdavky boli použité na úhradu cestovného, energií, materiálu, dopravného, na údržbu, nájomné a služby. Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevok do poisťovní
predstavovali podiel na čerpaní výdavkov 57,3 % a kategória 640 Bežné transfery, t. j. príspevky za členstvo Národnej
rady SR v medzinárodných organizáciách, výdavky dispozičného fondu, plat po skončení výkonu funkcie, odstupné,
odchodné a nemocenské dávky zamestnancom, predstavovali podiel vo výške 3,0 %.
Kapitálové výdavky na rok 2009 boli schválené vo výške 11 731 tis. € a upravené na 29 873 tis. €. V roku 2009
dosiahli výšku 29 873 tis. €, t. j. 100,0 % upraveného rozpočtu a použité predovšetkým na zabezpečenie rekonštrukcie
stavieb a realizáciu stavebných úprav, čo predstavuje z celkových vykazovaných výdavkov 88,8 % a s tým súvisiacu
projektovú dokumentáciu 8,5 % výdavkov. Na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov sa podieľal nákup prevádzkových strojov a prístrojov 1,0 %, softvéru 0,7 % a modernizácia strojov a zariadení 1,0 %.
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Kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou stavieb a realizáciou stavebných úprav boli použité predovšetkým na realizáciu rekonštrukčných prác Národnej kultúrnej pamiatky – Bratislavského hradu, budovy Kancelárie
Národnej rady SR a účelového zariadenia NR SR.
Všetky práce sa realizovali v súlade s harmonogramom stavebných prác, pričom sa podarilo ukončiť niekoľko
stavebných akcií. Napríklad rekonštrukciu časti administratívnych priestorov v budove Kancelárie Národnej rady SR,
úpravu hygienického zariadenia, rekonštrukciu priestorov (recepcia, bufet, spojovacia chodba), osadenie zábran do
vybraných okenných ostení na budove Západnej terasy, dochladzovanie priestorov v budove NR SR a v jej ubytovacom zariadení, stavebné úpravy v bungalovoch v Častej-Papierničke, kde sa uskutočnilo aj odvlhčenie, zateplenie
a výmena okien.
V rámci rekonštrukcie hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu boli ukončené práce na Hradnej vinárni a slávnostnom osvetlení. Na paláci boli ukončené vonkajšie fasády a v prevažnej miere aj fasády na nádvorí, realizovali sa rozvody technickej infraštruktúry, povrchové úpravy stien a stropov vrátane štukatérskej výzdoby,
výmena okien, montáž technických a technologických zariadení a pod. Pokračoval rozsiahly architektonicko-historický výskum, ktorý bol podkladom postupu rekonštrukčných prác, a ktorý odkryl veľmi vzácne nálezy (keltské mince,
rímsku dlažbu a pod.).
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5.3. Zamestnanosť
Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za rozpočtovú
kapitolu Kancelária NR SR k 31. decembru 2009 bolo nasledovné:
Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania v roku 2009
Poslanci NR SR a Európskeho parlamentu
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €

6 849

z toho:
– mzdy, platy

4 056

– OOV

2 793

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)
Priemerná mesačná mzda v €

157
2 153

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

5 841

z toho:
– mzdy, platy
– OOV
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)
Priemerná mesačná mzda v €

5 827
14
398
1 220

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 046
tis. €, upravený na 12 732 tis. €, bol v roku 2009 čerpaný vo výške 12 690 tis. €, t. j. 99,7 % upraveného rozpočtu.
Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 10 218 tis. €, upraveného na 9 904 tis. €, sa čerpalo 9 883 tis. €,
t. j. 99,8 % upraveného rozpočtu. Zamestnancom Kancelárie NR SR sa vyplatilo 5 827 tis. € na mzdy, z toho štátnym
zamestnancom 2 836 tis. €, zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme 2 991 tis. €. Poslancom NR SR sa
vyplatilo 3 695 tis. € a štrnástim poslancom Európskeho parlamentu 361 tis. € na poslanecké platy do 14. 7. 2009.
Pri plnení úloh rozpočtu boli finančné prostriedky vynakladané hospodárne, efektívne a účelne. Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2009 boli Kanceláriou NR SR dodržané a splnené.
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