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Slovo na úvod
Rok 2015 sa niesol v znamení 200. výročia
narodenia Ľudovíta Štúra. Jeho osobnosť môžeme
považovať za národný symbol, a preto aj toto jubileum
bolo bezpochyby jedným z najvýznamnejších
historických medzníkov uplynulého roka. Len veľmi
ťažko nájdeme v našich dejinách osobnosť, ktorá by
osudy Slovákov ovplyvnila v takej významnej miere ako
Štúr. Bol to práve Štúrov triumvirát s Hurbanom
a Hodžom, ktorý stál pri vzniku prvej Slovenskej národnej
rady 18. septembra 1848. Niet divu, že odkaz tohto
veľkého politika, jazykovedca, novinára a filozofa
rezonoval a naďalej rezonuje v povedomí Slovákov.
Kultúrne tradície, historická pamäť, jazyk a všetko to, čo
zo Slovenska po stáročia utváralo jedinečný priestor
s jemu vlastným „genius loci“ tu budú navždy. Z týchto dôvodov sa my sami musíme aj naďalej
starať o to, aby sme poznatky o našej krajine odovzdávali ďalej, našim nasledovníkom, najmä našim
deťom. Aj preto sme sa zišli v Myjave, aby sme si štúrovský odkaz prenesený do moderného
patriotizmu pripomenuli a uctili Slávnostnou schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky.
V duchu otvárania parlamentu verejnosti sa nám v roku 2015 podarilo znovu obnoviť
tradíciu Dňa otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnilo takmer 10-tisíc návštevníkov nielen zo
Slovenska, ale aj zahraničia. Pre mňa, ako predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, boli
stretnutia s občanmi zoči-voči nesmierne inšpiratívne a úprimne ma potešil obrovský záujem
verejnosti tak o činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj o našu minulosť, aspoň sčasti
obsiahnutú v expozíciách na Bratislavskom hrade. V uplynulom roku sa nám tiež podarilo spustiť
nový Mediaportál na oficiálnej webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky. Je to ďalší
krok, ktorým sa postupne nastavuje slovenský parlament bližšie nielen k ľuďom, ale aj k médiám,
ktorým sa takto snažíme uľahčiť prácu.
Dovoľte mi však zhodnotiť rok 2015 nielen v historickom kontexte, ale predovšetkým z
pohľadu predsedu parlamentu, s dôrazom na najdôležitejšie funkcie Národnej rady Slovenskej
republiky. Posledný rok VI. volebného obdobia sa niesol v duchu zvýšenej legislatívnej aktivity.
Som rád, že napriek tomuto veľkému náporu, Národná rada Slovenskej republiky prijala nemálo
kvalitných zákonov, ktoré, ako pevne verím, budú prínosom pre Slovensko a jeho občanov.
Môžem skonštatovať, že podobne ako rok 2014, aj obdobie posledného roka VI. volebného
obdobia bolo výsledkom zrelého parlamentu, v ktorom sa odrazilo plnenie Programového
vyhlásenia vlády. Ako som už spomínal, máme za sebou hektické obdobie, ktoré ovplyvnili blížiace
sa parlamentné voľby v roku 2016. Túto skutočnosť reflektujú aj štatistiky k výsledkom činnosti
parlamentu. Nepochybne sa do histórie zapísala 54. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky
a to z pohľadu najvyššieho počtu bodov programu (173 bodov programu). V komparácii
s uplynulými rokmi, v rámci VI. volebného obdobia sa markantne zvýšil celkový počet

predložených návrhov zákonov, ktorých bolo v uplynulom roku predložených 432. Národná rada
Slovenskej republiky schválila 148 zákonov, z toho dva ústavné zákony.
V minulom roku bolo schválených aj niekoľko koncepčne rozsiahlych zákonov, ktoré by
som rád spomenul. V prvom rade je potrebné vyzdvihnúť prijatie troch procesných predpisov
(Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré sú
výsledkom dlhoročnej práce rekodifikačnej komisie a majú nahradiť už nespočetne veľakrát
novelizovaný Občiansky súdny poriadok.
Z pohľadu úpravy rokovacej procedúry ma osobne teší prijatie pomerne rozsiahlej novely
k zákonu o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá mala odstrániť
obsolentné ustanovenia v tomto zákone a zároveň odstrániť nedostatky v činnosti Národnej rady
Slovenskej republiky. Mrzí ma, že sa nám ani tentokrát nepodarilo doriešiť komplexnú úpravu
postavenia poslanca, prijať etický kódex poslancov, či doriešiť situáciu v súvislosti s konfliktom
záujmov. Pevne dúfam, že nové, VII. volebné obdobie, prinesie dopyt po úprave týchto vzťahov.
Som presvedčený, že zakotvenie morálnych zásad v podobe prijatia etického kódexu poslancov, je
nielenže žiadúce v podmienkach Slovenskej republiky, ale odráža aj prax mnohých demokratických
štátov, ktoré takéto kódexy správania sa poslancov prijali.
V neposlednom rade osobne považujem za obrovský krok vpred schválenie dlho
pripravovaného Zákona o športe. Zo 135 prítomných poslancov zákon podporilo až 132 poslancov
naprieč politickým spektrom. Tento úspech je výsledkom dlhoročnej práce odborníkov z mnohých
oblastí, ktorí sa na jeho tvorbe v rámci poverenej pracovnej skupiny podieľali. Som presvedčený,
že nový zákon vnesie čerstvý vietor do slovenského športu, sprehľadní jeho financovanie
a zefektívni jeho riadenie.
V oblasti zahraničnej politiky musela Národná rada Slovenskej republiky reagovať na
aktuálnu medzinárodnú situáciu. Tou najzložitejšou témou celého štvorročného obdobia bola práve
migračná kríza. Na júnovej schôdzi Národná rada Slovenskej republiky prijala stanovisko
a odmietla povinné kvóty. Okrem tejto témy v parlamente rezonovali aj témy súvisiace so situáciou
v Ukrajine, ktorá vyvolala vnútropolitickú ako aj celospoločenskú debatu. Som veľmi rád, že aj
napriek rozchádzajúcim sa názorom na situáciu v Ukrajine sa nám podarilo na pôde parlamentu
dvakrát privítať sto detí z ukrajinskej Doneckej oblasti, ktoré u nás, v účelovom zariadení ČastáPapiernička, strávili dva týždne plné rozmanitých aktivít. Verím, že sa nám tak aspoň sčasti podarilo
zmierniť ich utrpenie.
Nedá mi nespomenúť predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ. Uplynulý rok sa
niesol predovšetkým v duchu jeho príprav. Naša krajina sa stane v nasledujúcom roku a aj v novom
volebnom období centrom európskeho diania v kontexte s naším predsedníctvom v Rade EÚ. Od 1.
júla 2015 sa jeho prípravám venuje Riadiaca komisia špeciálne vytvorená pre prípravu
a zabezpečenie úloh parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva. Musím zdôrazniť, že
situácia v parlamente v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami priniesla isté špecifiká,
nebola však neriešiteľná, ba ani ojedinelá. V závere roka, 7. decembra 2015, sa v Národnej rade
Slovenskej republiky uskutočnila Konferencia o úlohách národných parlamentov a Európskeho
parlamentu súvisiacich s predsedníctvom členského štátu v Rade EÚ.

Nasledujúci rok a nové volebné obdobie prinesie do parlamentu nové tváre poslancov
a pravdepodobne aj nové zloženie vedenia Národnej rady Slovenskej republiky. Som preto
presvedčený, že tak či onak, nemalo by sa zabúdať na podstatu demokracie, na hlboko zakorenené
myšlienky a vôľu ľudí žijúcich v tejto krajine. Z úcty k národným tradíciám a z rešpektu k vôli
slovenských občanov verím, že hoci ďalšie volebné obdobie prinesie do parlamentu mnoho zmien,
veľmi by som si prial, aby sa tu aj naďalej darilo budovať také prostredie, ktoré prospeje nášmu
štátu a všetkým jeho občanom. Nech je predkladaná Výročná správa aj tentokrát inšpiratívna pre
všetkých, ktorí máme ambície meniť naše krásne Slovensko k lepšiemu.
Peter Pellegrini
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
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1 Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.1 Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky
Na základe výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len
„Národná rada SR“), konaných 10. marca 2012, bolo zloženie Národnej rady SR v VI.
volebnom období takéto:
Politický subjekt

SMER–
SD

KDH

OĽaNO

MOST–
HÍD

SDKÚ–
DS

Počet
poslancov
83
6
16
13
11
Národnej rady SR
Tabuľka č. 1: Zloženie Národnej rady SR v VI. volebnom období

SaS
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V roku 2015 Národná rada SR pracovala a rokovala pod vedením predsedu
Národnej rady SR Petra Pellegriniho a podpredsedov Národnej rady SR Jany Laššákovej,
Miroslava Číža, Jána Figeľa a Eriky Jurinovej.
V poslaneckom zbore Národnej rady SR v roku 2015 nastali viaceré zmeny:

poslanec Vladimír Jánoš sa vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR 5. marca
2015, na zaniknutý mandát poslanca nastúpila poslankyňa Viera Mazúrová (SMER –
SD) a na neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil 6. marca 2015 Peter Gaži (SMER –
SD), ktorý zložil sľub poslanca na 48. schôdzi Národnej rady SR 10. marca 2015;

poslanec Pavol Pavlis (SMER – SD) si uplatnil 6. mája 2015 mandát poslanca
Národnej rady SR po prijatí jeho demisie na funkciu člena vlády Slovenskej republiky
povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, mandát poslanca
zanikol jeho náhradníkovi Antonínovi Cicoňovi;

poslankyňa Viera Tomanová sa vzdala mandátu poslankyne Národnej rady SR 31.
decembra 2015 v súvislosti s jej zvolením za komisárku pre deti, na zaniknutý mandát
poslanca nastúpil 14. januára 2016 poslanec Milan Halúz a na neuplatňovaný mandát
poslanca nastúpil náhradník Antonín Cicoň (SMER – SD).

1.1.1 Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR 4. apríla 2012 bolo schválené
utvorenie 6 poslaneckých klubov Národnej rady SR. V roku 2013 zanikol Klub
poslancov Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita a 19. novembra 2014 zanikol
Klub poslancov Národnej rady SR za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu –
Demokratickú stranu. K 1. januáru 2015 bolo 26 poslancov, ktorí neboli členmi žiadneho
poslaneckého klubu.
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Zmeny v poslaneckých kluboch v roku 2015:
Dátum
30. januára 2015
5. marca 2015
10. marca 2015
24. marca 2015
5. mája 2015
6. mája 2015
6. mája 2015
12. mája 2015
18. novembra 2015
19. novembra 2015
4. decembra 2015
31. decembra 2015

Zmena
sa stal členom Klubu poslancov Národnej rady SR za
Kresťanskodemokratické hnutie poslanec Jozef Mikuš
prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za
SMER – SD Vladimír Jánoš
sa stal členom Klubu poslancov Národnej rady SR za
SMER –SD Peter Gaži
sa stal členom Klubu poslancov Národnej rady SR za
Kresťanskodemokratické hnutie poslanec Alojz Hlina
sa stala členkou Klubu poslancov Národnej rady SR za MOST –
HÍD poslankyňa Edita Pfundtner
sa stal členom Klubu poslancov Národnej rady SR za
SMER – SD Pavol Pavlis
prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za
SMER – SD Antonín Cicoň
prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za
Kresťanskodemokratické hnutie poslanec Marián Kvasnička
sa stal členom Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslanec Daniel Lipšic
prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslanec Miroslav Kadúc
prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslanec Štefan Kuffa
prestala byť členkou Klubu poslancov Národnej rady SR za
SMER – SD Viera Tomanová
Tabuľka č. 2: Zmeny v poslaneckých kluboch v roku 2015

K 31. 12. 2015 bolo 25 poslancov, ktorí neboli členmi žiadneho poslaneckého
klubu.

Prehľad o počte členov poslaneckých klubov:
Klub

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

Predseda
Počet
Predseda
Počet
Klub poslancov Národnej rady SR
Jana Laššáková
83
Jana Laššáková
83
za SMER – SD
Klub poslancov Národnej rady SR
Pavol Abrhan
15
Pavol Abrhan
16
za KDH
Richard
Klub poslancov Národnej rady SR
13
Richard Vašečka
12
Vašečka
za OĽaNO
Klub poslancov Národnej rady SR
László Sólymos
13
László Sólymos
14
za MOST – HÍD
Poslanci, ktorí nie sú členmi
26
25
poslaneckého klubu
Tabuľka č. 3: Prehľad o počte členov poslaneckých klubov
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1.1.2 Výbory Národnej rady Slovenskej republiky
Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR konanej 4. apríla 2012 bolo
zriadených 19 výborov Národnej rady SR.
Zmeny vo výboroch Národnej rady SR v priebehu roka 2015 boli spojené so
zmenami v poslaneckom zbore a so zmenami v poslaneckých kluboch Národnej rady SR.
Na 46. schôdzi Národnej rady SR 12. februára 2015 bol za predsedu Mandátového
a imunitného výboru Národnej rady SR zvolený poslanec Ľubomír Petrák (SMER – SD),
za predsedu Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií bol zvolený poslanec
Alojz Přidal (KDH). Predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na
kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva nebol zvolený po vzdaní sa funkcie predsedu
poslancom Martinom Fedorom k 1. decembru 2014.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky – prehľad k 31. 12. 2015
Výbor

Predseda

Mandátový a imunitný výbor Národnej rady SR
Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Ľubomír Petrák (SMER – SD
Alojz Přidal (KDH)

Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti
Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR

Ľuboš Blaha (SMER – SD)
Róbert Madej (SMER – SD)

Výbor Národnej rady SR pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie
Výbor Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny
rozvoj
Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci
Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo

Daniel Duchoň (SMER – SD)
Ján Hudacký (KDH)
Martin Fecko (OĽaNO)
Igor Choma (SMER – SD)
Ján Podmanický (SMER – SD)
Richard Raši (SMER – SD)

Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť
Jaroslav Baška (SMER – SD)
Zahraničný výbor Národnej rady SR
František Šebej (MOST – HÍD)
Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a
Mojmír Mamojka (SMER – SD)
šport
Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá
Dušan Jarjabek (SMER – SD)
Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné
Rudolf Chmel (MOST - HÍD)
menšiny
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na kontrolu
Jozef Viskupič (OĽaNO)
činnosti NBÚ
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na kontrolu
Pavol Abrhan (KDH)
činnosti SIS
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady SR na kontrolu
činnosti Vojenského spravodajstva
Výbor Národnej rady SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ Gábor Gál (MOST – HÍD)
Tabuľka č. 4: Výbory Národnej rady Slovenskej republiky k 31. 12. 2015
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1.2 Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2015 bolo zvolaných 15 schôdzí Národnej rady SR (46. – 60. schôdza),
ktoré trvali spolu 94 kalendárnych dní.
V uvedenom období bolo 7 schôdzí zvolaných na základe žiadosti skupiny
poslancov, ktorých programom bolo:
47. schôdza
Národnej rady SR

- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Pavlovi PAVLISOVI,
poverenému riadením ministerstva hospodárstva SR
(Uznesenie č. 1615 z 18. februára 2015)
50. schôdza
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Viliamovi ČISLÁKOVI,
Národnej rady SR
poverenému riadením ministerstva zdravotníctva SR
(Uznesenie č. 1695 z 24. apríla 2015)
52. schôdza
- prijatie uznesenia Národnej rady SR k „Postupu špeciálneho
Národnej rady SR
prokurátora SR pri vyšetrovaní kazy GORILA“
(Uznesenie č. 1783 z 15. júna 2015)
55. schôdza
tlač 1780 – prvé čítanie
Národnej rady SR
(Uzn. č. 2066 zo 7. októbra 2015)
56. schôdza
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jurajovi DRAXLEROVI,
Národnej rady SR
poverenému riadením ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR
(Uznesenie č. 2068 z 21. októbra 2015)
57. schôdza
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Viliamovi ČISLÁKOVI,
Národnej rady SR
poverenému riadením ministerstva zdravotníctva SR
(Uznesenie č. 2069 z 30. októbra 2015)
59. schôdza
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Petrovi ŽIGOVI,
Národnej rady SR
poverenému riadením ministerstva životného prostredia SR
(Uznesenie č. 2223 z 11. decembra 2015)
Tabuľka č. 5: Zoznam schôdzí zvolaných na základe žiadosti skupiny poslancov
Dňa 20. októbra 2015 sa v Myjave uskutočnilo slávnostné zasadnutie Národnej
rady SR pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

1.3 Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej
republiky
1.1.3 Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
Národnej rade SR bolo v roku 2015 predložených celkom 432 návrhov zákonov,
z toho 142 predložila vláda SR, 289 poslanci Národnej rady SR a 1 návrh zákona
predložil Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Národná rada SR za uvedené obdobie schválila 148 návrhov zákonov, z nich 133
predložených vládou SR, 14 poslancami Národnej rady SR a 1 predložený výborom.
V skrátenom legislatívnom konaní bolo schválených 6 návrhov zákonov.
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Národná rada SR v roku 2015 schválila jednu novelu Ústavy SR, ktorú predložilo
Ministerstvo spravodlivosti SR. Účelom tejto novely je vytvorenie ústavných
predpokladov pre účinnejší boj proti terorizmu, a to predĺžením lehôt zaistenia osoby, ako
aj predĺžením lehôt na rozhodovanie súdov o zadržaných osobách alebo zatknutých
osobách pri trestných činoch terorizmu. Ďalej Národná rada SR schválila novelu
ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu.
Národná rada SR v roku 2015 opätovne schválila 11 zákonov, ktoré prezident
vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie.

predložených vládou SR
predložených poslancami Národnej
rady SR
predložených výborom Národnej
rady SR
spolu
Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní
Počet zákonov vrátených prezidentom SR
Počet schválených
návrhov zákonov

133
14
1
148
6
11

Tabuľka č. 6: Prehľad legislatívnej činnosti Národnej rady SR v roku 2015

Prehľad najdôležitejších ústavných zákonov a zákonov v roku 2015:
V roku 2015 schválila Národná rada SR dva ústavné zákony, a to:

ústavný zákon č. 427/2015 Z.z., ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý vytvára ústavné predpoklady pre
účinnejší boj proti terorizmu predĺžením lehôt zaistenia osoby, ako aj predĺžením lehoty
na rozhodovanie súdov o zadržaných osobách alebo zatknutých osobách na 96 hodín pri
trestných činoch terorizmu predstavujúcich jednu z najzávažnejších bezpečnostných
hrozieb, ktorým v súčasnosti čelí civilizovaný svet. Vzhľadom na úzku previazanosť
dotknutých ustanovení Ústavy s inými zákonmi boli vykonané súvisiace zmeny
a doplnenia aj trestných kódexov, resp. tých zákonov, ktoré „vykonávajú“ čl. 17 ods. 3
a 4 Ústavy Slovenskej republiky;

ústavný zákon č. 344/2015 Z.z., ktorým sa mení ústavný zákon č. 227/2002
Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov, ktorý rozširuje zloženie ozbrojených
síl o vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy a umožňuje použitie takto vycvičených
záloh aj v stave bezpečnosti. Inštitút dobrovoľnej vojenskej prípravy upravuje
novoprijatý zákon č. 378/2015 Z.z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
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Medzi najdôležitejšie zákony, ktoré v roku 2015 schválila Národná rada SR patrí:

zákon č. 399/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý zrušuje zákon Slovenskej
národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady v znení neskorších
predpisov a preberá niektoré jeho ustanovenia do zákona č. 350/1996 Z.z. Zákon
ustanovuje možnosť, aby Národná rada SR prijala Etický kódex poslanca, spresňuje a
doplňuje ustanovenia týkajúce sa zverejňovania materiálov na webovom sídle Národnej
rady SR, interpelácií, hodiny otázok, posudzovania neúčasti poslanca na rokovaní
národnej rady, spôsob podávania procedurálneho návrhu, sprísňuje postup pri späťvzatí
návrhu zákona, upravuje právomoc Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
pri schvaľovaní odôvodneného stanoviska a zrušuje obsolentné ustanovenia zákona
o rokovacom poriadku;

zákon č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prispieva k
zvýšeniu úrovne tvorby právnych predpisov a k odstráneniu nedostatkov súčasnej
legislatívnej praxe vymedzením základného rámca pravidiel tvorby právnych predpisov,
týkajúcich sa vonkajšej stránky, vnútornej štruktúry a tiež obsahu právnych predpisov,
ktoré je potrebné dodržiavať pri tvorbe právnych predpisov, a ktoré sú nevyhnutné na to,
aby sa vytvorený právny predpis stal funkčnou súčasťou slovenského právneho poriadku.
Zákon č. 400/2015 Z.z. predpokladá zachovanie dvoch osobitných dokumentov, a to
Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a Legislatívnych pravidiel tvorby
zákonov, ktoré detailne upravujú postup pri tvorbe príslušných právnych predpisov, a tiež
proces ich prípravy, predkladania a prerokúvania; zároveň obsahujú úpravu pravidiel
legislatívnej techniky vo forme Legislatívno-technických pokynov. Zákon č. 400/2015
Z.z. zrušuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a okrem novej právnej úpravy tohto publikačného nástroja upravuje
vydávanie elektronizovanej zbierky zákonov, zodpovednosť za správu informačného
systému prevádzkujúceho elektronickú podobu zbierky zákonov a ďalšie s tým súvisiace
záležitosti;

zákon č. 356/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z.z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorý ako nová zákonná úprava pravidiel výkonu volebného práva ako aj volebnej
kampane zavádza oproti predchádzajúcej právnej úprave podstatne odlišné pravidlá
z hľadiska riadenia volieb, práva a povinností subjektov zúčastňujúcich sa vo voľbách,
výkonu volebného práva, ale najmä financovania a vykonávania volebnej kampane;

zákon č. 32/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, ktorý ustanovuje pravidlo, podľa ktorého poslanec Národnej rady SR,
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ktorý vykonáva funkciu poslanca a inú funkciu vo verejnej správe (napríklad funkciu
starostu), štatutára alebo člena štatutárneho orgánu verejnoprávnej inštitúcie alebo
právnickej osoby zriadenej subjektom verejnej správy, dostával v plnej výške len plat
poslanca a za výkon každej ďalšej funkcie príjem najviac v sume minimálnej mzdy. Nová
právna úprava sa vzťahuje aj na poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, ktorí
poberajú odmenu od samosprávnych krajov za výkon funkcie poslanca zastupiteľstva a
sú zároveň starostami alebo primátormi. Títo poslanci zastupiteľstiev budú poberať
v plnej výške len plat starostu alebo primátora a odmenu za výkon funkcie poslanca
zastupiteľstva najviac v sume minimálnej mzdy. Nová právna úprava sa nevzťahuje na
poslancov obecných zastupiteľstiev, mestských zastupiteľstiev, vrátane poslancov
zastupiteľstiev mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj
mesta Košice, ktorí nepoberajú za výkon tejto funkcie mzdu alebo plat;

zákon č. 338/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných
činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú
niektoré zákony, ktorý ustanovuje neuplatňovanie zvýšenia platu ústavných činiteľov
podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. na rok 2016.
Uvedené sa súčasne vzťahuje aj na subjekty, ktorých platové pomery sú naviazané na
platové pomery poslanca. Výška ich platových pomerov sa navrhuje ponechať na úrovni
roka 2015. Na platové náležitosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej
republiky, ostatných sudcov Slovenskej republiky, na platy ktorých sú naviazané platy
prokurátorov, sa pozastavenie ich rastu v roku 2016 nevzťahuje;

zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zriaďuje Register
právnických osôb (RPI), ktorý vytvára podmienky na plnenie globálneho cieľa
Operačného programu informatizácie spoločnosti, ktorým je efektívna verejná správa.
RPI umožní identifikáciu každej právnickej osoby a podnikateľa, ktorí prichádzajú do
styku s verejnou správou. Právne subjekty evidované v RPI budú jednoznačne
identifikované prostredníctvom identifikátora, ktorého generovanie zostáva
zodpovednosťou Štatistického úradu Slovenskej republiky;

zákon č. 172/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, ktorý upravuje generálnu kompetenciu tvorby a realizácie štátnej
politiky v oblasti ľudských práv a zveruje ju do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, a to vrátane doterajšej koordinačnej kompetencie, ktorú
vykonávalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky, ktorému zostáva zachovaná kompetencia poskytovania dotácií v oblasti
ľudských práv. Dôvodom presunu kompetencií medzi rezortmi je blížiace sa
predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie;
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zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorého schválenie je
súčasťou uskutočňovania Národného programu reforiem; je jedným z troch procesných
kódexov (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny
poriadok), ktoré nahrádzajú súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb.
Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne
inštitúty, ktoré umožnia ochranu práv a právom chránených záujmov procesných strán,
poskytnú priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia a zlepšia vymožiteľnosť práva
v civilnom súdnom konaní vytvorením efektívnych inštitútov civilného procesu. Nová
úprava civilného procesného práva vytvára pravidlá, ktoré priebeh konania
zhospodárňujú dôslednou koncentráciou procesu, zvýšením požiadaviek na procesnú
aktivitu sporových strán a s tým spojenú procesnú zodpovednosť so sankčnými
dôsledkami v prípadoch procesnej pasivity. Pre prípad, že strana lehotu zmešká a úkon
neurobí, stratí možnosť urobiť úkon neskôr (tzv. procesná preklúzia). Zamedzenie
prieťahov v súdnom konaní rieši zmena v doručovaní fyzickým osobám zavedením fikcie
doručenia aj v prípade fyzických osôb nepodnikateľov a to tak, že sa na občanov prenáša
zodpovednosť za nemožnosť doručenia písomnosti na adresu ich registrovaného pobytu.
Zjavne nedôvodné námietky zaujatosti sú procesne sankcionované pokutou. Zákon č.
160/2015 Z.z. zavádza obligatórne právne zastúpenie v konaniach podľa kritéria ratio
causae. Výber konaní, ktoré sa môžu viesť iba za povinného zastúpenia advokátom je
podmienený predmetom sporu. Pri obligatórnom zastúpení sa minimalizuje manudukčná
povinnosť súdu voči stranám. Nová právna úprava posilňuje doterajšie prvky, ktoré mali
koncentrovať súdne konanie. Zavádza sa preto predbežné prejednanie sporu, pričom súd
v rámci tejto fázy určí, ktoré zo stranami tvrdených skutočností považuje za právne
významné a následne strany vyzve, aby jasne označili, aké dôkazy na preukázanie týchto
skutočností navrhujú, s tým, že na ďalšie nimi navrhované dôkazy sa nebude prihliadať.
Nová úprava postupu súdu a strán vychádza z akceptácie nových komunikačných
prostriedkov (elektronická pošta, telefonická komunikácia, webová stránka a dátový
súbor), ktoré sú v novom právnom predpise bežne používanými prostriedkami, ktorých
používanie konanie zjednoduší a zhospodárni. Systém opravných prostriedkov je
mimoriadne dôležitým právnym inštitútom pre zabezpečenie spravodlivosti
rozhodovania. Najzásadnejšou zmenou je revízia dovolacieho konania. Uvedené zmeny
predstavujú základné a nevyhnutné kroky pre zlepšenie vymožiteľnosti práva
v Slovenskej republike a efektívnejšie a rýchlejšie dosiahnutie rozhodnutia súdu;

zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok, ktorý je druhým z troch
procesných kódexov (Civilný mimosporový poriadok, Civilný sporový poriadok
a Správny súdny poriadok), ktoré nahrádzajú súčasný Občiansky súdny poriadok č.
99/1963 Zb. Zložitosť vzťahov, ktoré sú predmetom civilného súdneho konania,
odôvodňuje, aby sa súdne konanie delilo na konania sporové a osobitné (tzv.
„mimosporové“). Na rozdiel od konania sporového („spor o hmotné právo“) upravuje
Civilný mimosporový poriadok skupinu vzťahov, v ktorých sa spor o právo zásadne
nepredpokladá. Mimosporové konania nepredstavujú konania, v ktorých neexistuje spor,
ale konania, ktoré sú svojou povahou osobité, ponechávajúce širší priestor pre ingerenciu
štátu a realizáciu verejnej moci pri poskytovaní právnej ochrany, a to z úradnej
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povinnosti, s cieľom ochrany práva účastníkov pri súčasnom presadzovaní verejného
záujmu ako najdôležitejšieho princípu mimosporového konania. Dôvodom je záujem na
ochrane rodiny, záujmu maloletého a ochrana hodnôt s cieľom zachovania právnej istoty
a spoločenských vzťahov, ktoré si vyžadujú iný rozsah a formu ochrany, čo vyvoláva
potrebu diferencovania právnej úpravy procesného postupu. Nová právna úprava zavádza
taxatívny výpočet mimosporových konaní. Sporovými konaniami potom budú tie, ktoré
nebudú explicitne zaradené medzi konania mimosporové. V mimosporovom konaní sa
upravili iba tie inštitúty, ktoré vykazujú určité odlišnosti v porovnaní so sporovým
konaním, aby bolo dostatočne jasné, že v týchto prípadoch je vylúčená aplikácia
Civilného sporového poriadku. Na procesné inštitúty totožné pre sporové
a mimosporové konanie sa odkázalo na subsidiárnu aplikáciu sporového kódexu.
Nakoľko si konanie v mimosporových veciach vyžaduje záujem spoločnosti, posilnená
bude ingerencia prokurátora. Proces dokazovania bude ovládaný vyšetrovacou zásadou
a možnosťou súdu vykonať aj dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli. Na postup vykonávania
dôkazov sa bude subsidiárne aplikovať Civilný sporový poriadok. Súd môže rozhodnúť
aj ultra petitum, ak Civilný mimosporový poriadok neustanoví inak. Rozhodnutie súdu
bude môcť súd zmeniť aj po jeho právoplatnosti v súlade so zásadou rebus sic stantibus,
ak dôjde k zmene pomerov v zákonom stanovených prípadoch. Opravné prostriedky sú
primárne upravené v Civilnom sporovom poriadku, pričom Civilný mimosporový
poriadok upraví iba výnimky zo všeobecnej úpravy. V osobitnej časti Civilného
mimosporového poriadku sú samostatne upravené jednotlivé mimosporové
konania. Konania vo veciach rodinnoprávnych sú v zákone č. 161/2015 Z.z. taxatívne
stanovené, pričom ich enumerácia je závislá od hmotnoprávnej úpravy rodinného práva
v Občianskom zákonníku. Za účelom odbremenenia súdov sa celé prvoinštančné konanie
o dedičstve vrátane vydávania všetkých rozhodnutí zverilo notárom ako súdnym
komisárom. Predmet osobitého mimosporového konania vo veciach obchodného registra
je stanovený taxatívnym výpočtom konaní. V Civilnom mimosporovom poriadku sú
upravené procesnoprávne inštitúty týkajúce sa konaní vo veciach právnických osôb, ktoré
sú určené taxatívnym výpočtom. Samostatnú časť Civilného mimosporového poriadku
tvoria niektoré ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu, ktoré predstavujú
výnimky zo všeobecnej právnej úpravy Civilného sporového poriadku;

zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok, ktorý je tretím z troch
procesných kódexov (Správny súdny poriadok, Civilný sporový poriadok a Civilný
mimosporový poriadok), ktoré nahrádzajú súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963
Zb. Ustanovenia zákona č.162/2015 Z.z. predstavujú základné a nevyhnutné kroky
k efektívnejšiemu, rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu dosiahnutiu rozhodnutia súdov
v správnom súdnictve. Základným cieľom rekodifikácie bolo zefektívnenie,
zjednodušenie, zrýchlenie a zhospodárnenie súdneho procesu v správnom súdnictve, čím
sa zabezpečuje účinnejšia ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických osôb a
právnických osôb, ako aj ochrana zákonnosti a verejného záujmu. Prínos novej právnej
úpravy je i v tom, že správne súdnictvo, význam ktorého bol často podceňovaný
a zľahčovaný, a ktoré napriek svojej vyše dvadsaťročnej existencii nemalo doposiaľ
svoju stabilnú personálnu základňu, bude mať po rekodifikácii civilného procesného
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práva konečne svoje miesto a vážnosť v právnom systéme Slovenskej republiky a
osobitne v rámci jej súdnictva. Cieľom novej právnej úpravy konania v správnom
súdnictve bolo vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia rýchlu
a spravodlivú ochranu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania za
predpokladu zodpovedného prístupu subjektov k súdnemu konaniu. S uvedeným
nevyhnutne súvisí aj ďalší cieľ, a to zlepšenie vymožiteľnosti práva judikovaného
v civilnom súdnom konaní vytvorením efektívnych inštitútov procesu v správnom
súdnictve. Základným článkom organizácie správneho súdnictva sú krajské súdy ako
súdy prvej inštancie s rozhodovaním Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe
kasačnej sťažnosti ako nového opravného prostriedku proti právoplatným rozhodnutiam
krajských súdov. Nová právna úprava počíta s rozhodovaním najvyššieho súdu ako súdu
prvej inštancie iba výnimočne v osobitných konaniach (napr. niektoré veci volebné
a rozhodovanie o návrhu generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany).
Z hľadiska zjednocovania judikatúry správnych súdov a napĺňania princípu právnej istoty
(čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorého neopomenuteľným komponentom je
predvídateľnosť práva, je dôležité konštituovanie veľkého senátu najvyššieho súdu.
So snahou o zabezpečenie rovnomerného zaťaženia sudcov správnych kolégií krajských
súdov súvisí zmena určenia miestnej príslušnosti podľa obvodu, v ktorom má sídlo
prvostupňový orgán verejnej správy. V rámci tzv. kauzálnej príslušnosti sa zachováva
vnútorná špecializácia na správnych kolégiách krajských súdov. Zákon č.162/2015 Z.z.
zavádza aj osobitnú úpravu niektorých typov konaní v správnom súdnictve, ktorú si
vyžiadala súdna prax a zrušenie doterajšej tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku. Mení sa aj systém opravných prostriedkov v správnom súdnictve, ktorý je
mimoriadne dôležitým právnym inštitútom pre zabezpečenie spravodlivosti
rozhodovania zavedením kasačnej sťažnosti, ktorá nahradí inštitút odvolania, ako
mimoriadneho opravného prostriedku prípustného len z dôvodov uvedených v zákone.
Prístup na najvyšší súd, ako najvyššiu súdnu inštanciu, zostane účastníkom zachovaný.
Nová právna úprava zavádza v správnom súdnictve i žalobu na obnovu konania, avšak
len v obmedzenom rozsahu, najmä z dôvodu zabezpečenia realizácie rozhodnutí
Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie;

zákon č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím
Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho
súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zosúlaďuje právne
normy a procesnoprávne inštitúty tak, aby boli koherentné s právnou úpravou v nových
civilno-procesných kódexoch, a to v 173 novelizačných článkoch, ktoré viac ako
obsahové zmeny zahŕňajú zmeny technického charakteru, zmeny terminologické
a zmeny, ktoré si vyžiadala potreba riadneho uplatňovania novoprijatých kódexov.
V oblasti verejných financií schválila v roku 2015 Národná rada SR niekoľko
zákonov, a to:
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zákon č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016, ktorý bol predložený
do Národnej rady SR v rámci materiálu Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až
2018. Národná rada SR sa uzniesla na tomto zákone nasledovne: Celkové príjmy štátneho
rozpočtu na rok 2016 sa rozpočtujú sumou 14 276 805 966 eur. Celkové výdavky štátneho
rozpočtu na rok 2016 sa určujú sumou 16 247 201 237 eur. Schodok štátneho rozpočtu
na rok 2016 sa určuje sumou 1 970 395 271 eur;

zákon č. 337/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z.z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od roku 2016 dochádza
k podstatnej zmene pri rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
– ide výlučne o „samosprávnu“ daň, bez podielu štátneho rozpočtu na jej hotovostnom
výnose. Zvyšuje sa podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 68,5% na
70,0% a podiel vyšších územných celkov z 29,2% na 30,0%, čím sa táto daň prerozdelí
vo výške 100% jej výnosu pre samosprávu. Týmto zvýšením podielov na výnose dane z
príjmov fyzických osôb sa posilnia vlastné daňové príjmy obcí a vyšších územných
celkov s pozitívnym dopadom na plnenie ich úloh nielen v oblasti základnej prevádzky,
ale aj v oblasti budovania potrebnej infraštruktúry s prioritou skvalitňovania služieb
občanom;

zákon č. 268/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ministerstvo financií Slovenskej
republiky pokračuje v zlepšovaní kvality podnikateľského prostredia v oblasti DPH, a to
najmä prijímaním ďalších opatrení, ktorých cieľom je odstraňovanie administratívnych
prekážok podnikania, znižovanie administratívnej záťaže a upevňovanie právnej istoty
platiteľov dane. Od 1.1.2016 v evidencii DPH medzi hlavné zmeny patrí: možnosť
zaplatiť DPH až po uhradení faktúry (pre firmy s ročným obratom do 100-tisíc eur), na
vybrané potraviny platí znížená sadzba DPH vo výške 10%, došlo k zmenám v lehotách
na vystavenie faktúry k prijatej platbe, rozšíril sa systém platenia dane, v ktorom ju
uhrádza až posledný subjekt v reťazci, aj na sektor stavebníctva, spresňuje sa evidencia
nákupov v hotovosti;

zákon č. 269/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dôvodom
novelizácie daňového poriadku je hlavne zavedenie tzv. časového prvku pri určení pokút.
Schválená novela daňového poriadku prináša zmeny zohľadňujúce časové hľadisko pri
dodatočnom priznaní a vyrubení správnej výšky dane, zmeny súvisiace so sankciami za
nesplnenie niektorých povinností a dochádza tiež k zavedeniu absorpčnej zásady pri
ukladaní pokút. Novelizovaný daňový poriadok nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2016;

zákon č. 239/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov o zmene a doplnení
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony. Cieľom zákona bolo implementovať smernicu Európskeho parlamentu
a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov, a to za účelom
odstránenia rozdielov medzi právnymi predpismi členských štátov Európskej únie pokiaľ
ide o pravidlá týkajúce sa systémov ochrany vkladov. Zámerom je väčšia stabilita
bankového systému, ako aj ochrana vkladateľov, ktorá bude jednotná v rámci celej
Európskej únie, a to do výšky 100 tisíc eur na jedného vkladateľa v rámci jednej banky.
Zákon upravil financovanie systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, najmä
pokiaľ ide o príspevky bánk do tohto systému, pričom do 3. júla 2024 musia dostupné
prostriedky systému ochrany vkladov dosiahnuť výšku 0,8% všetkých krytých vkladov.
V oblasti ochrany životného prostredia boli v roku 2015 Národnou radou SR
prijaté:

zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom vypracovania nového zákona o odpadoch je úprava existujúcich a nastavenie
nových pravidiel v odpadovom hospodárstve pre vytvorenie štandardných podmienok (z
pohľadu rozvinutých krajín Európskej únie) pre uskutočňovanie zmien v prostredí,
umožňujúcich rozvoj a realizáciu aktivít v odpadovom hospodárstve a súčasne vytvorenie
podmienok pre právnu istotu, porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch
Európskej únie. Doteraz platný zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol viac ako tridsaťkrát novelizovaný
a do jeho textu bolo prevzatých desať smerníc vrátane ich zmien a dodatkov. V dôsledku
týchto čiastkových zmien si niektoré ustanovenia začali protirečiť, resp. niektoré stratili
svoje opodstatnenie, a pri zavádzaní nových povinností bol opomenutý sankčný paragraf.
Prax ukázala, ktoré ustanovenia sa osvedčili a majú želaný efekt, a ktoré je potrebné
zmeniť, či úplne vypustiť, resp. že sa vyžaduje koncepčná zmena pri nakladaní s
niektorými odpadmi;

zákon č. 263/2015 Z.z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým
zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania, ktorý bol prijatý z
dôvodu potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
511/2014 zo 16. apríla 2014 o opatreniach na zaistenie súladu pre používateľov
Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom spoločnom
využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Európskej únii. Pre účely
implementácie nariadenia Európskej únie sa zákonom upravuje pôsobnosť orgánov
štátnej správy a právnických osôb, vrátane pôsobnosti Slovenskej inšpekcie životného
prostredia, a stanovujú sa sankcie za nedodržiavanie povinností vyplývajúcich z tohto
nariadenia;

zákon č. 362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o
národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Potreba novelizácie zákona č.
3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie vychádzala
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predovšetkým z povinností Slovenskej republiky upraviť transpozíciu smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje
Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) v zmysle
požiadaviek Európskej komisie. Ďalším z dôvodov prijatia novely zákona č. 3/2010 Z. z.
o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie je vytvorenie právneho rámca pre
vznik Registra priestorových informácií (RPI), ako základného registra verejnej správy,
v rámci celkovej architektúry integrovaného informačného systému verejnej správy, cez
ktorý bude umožnený prístup k všetkým priestorovým údajom a službám priestorových
údajov Slovenskej republiky. RPI je jedným z kľúčových registrov informačných
systémov verejnej správy.
V rezorte ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky boli
prijaté Národnou radou SR v roku 2015:

zákon č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, ktorý zavádza silnejšie kompetencie zriaďovateľov škôl pri
voľbe riaditeľov, elektronické triedne knihy a príspevok na lyžiarsky výcvik. Súčasťou
zákona sú aj opatrenia proti segregácii žiakov v školách;

zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorý bol pripravovaný osobitne vytvorenou pracovnou skupinou zloženou aj zo
zástupcov športovcov zohľadňuje moderné smerovanie vývoja športu a novovznikajúcich
potrieb jeho jednotlivých subjektov. Zákon zavádza nové mechanizmy správy a riadenia
športu, najmä predpokladá zmeny vo financovaní športu aj vyčlenením vyššieho prísunu
finančných prostriedkov z rozpočtu.
Z dielne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky boli prijaté Národnou radou
SR v roku 2015:

zákon č.185/2015 Z.z. Autorský zákon, ktorý predstavuje komplexnú úpravu
autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom, práv k databáze a správy práv a
zároveň odráža úpravu medzinárodných zmlúv a dohôd a práva Európskej únie v tejto
oblasti. Hlavným dôvodom potreby vypracovania a prijatia novej autorskoprávnej
zákonnej úpravy bola výrazná zmena týkajúca sa používania autorských diel a iných
predmetov ochrany na internete, ktorú prinieslo posledné desaťročie. V novom autorskom
zákone sú aktualizované a precizované doterajšie zákonné autorskoprávne definície a
pojmy tak, aby bola zabezpečená správna aplikácia ustanovení autorského zákona v praxi;

zákon č. 278/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z.z. o
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorého
zámerom je podporiť vysielanie slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní,
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uľahčiť prístup osobám so sluchovým postihnutím a osobám so zrakovým postihnutím k
vysielaniu televíznej programovej služby a k distribuovaným slovenským
audiovizuálnym dielam a audiovizuálnym dielam v slovenskej pôvodnej jazykovej
úprave a v súlade s európskou legislatívou rozšíriť obmedzenia vo vzťahu k mediálnej
komerčnej komunikácii týkajúcej sa cigariet a tabakových výrobkov aj na elektronické
cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety. V zmysle zákona je vysielateľ s
licenciou povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam v roku 2016 najmenej 20% a
od roku 2017 najmenej 25% času vysielania venovaného vysielaniu hudobných diel a
verejnoprávny vysielateľ najmenej 30% v roku 2016 a od roku 2017 najmenej 35% času
vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom tento podiel bude musieť
dosiahnuť v každej svojej rozhlasovej programovej službe osobitne. Z podielu
odvysielaných slovenských hudobných diel budú nové diela tvoriť najmenej jednu pätinu,
čím by sa mala zabezpečiť zvýšená podpora novej slovenskej hudobnej tvorby. Zároveň
sa zakotvilo, aby sa do stanoveného podielu slovenských hudobných diel započítavali iba
diela odvysielané v čase od 6.00 do 24.00 hodiny.
Medzi najdôležitejšie zákony schválené v roku 2015 Národnou radou SR v
sociálnej oblasti patria:

zákon č. 175/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o
rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý, okrem iného, zakotvuje zásady
záujmu dieťaťa – legislatívne a spoločenské povýšenie na kardinálne miesto v
systematike zákona o rodine, legislatívne prízvukuje zásadu, že rodičia sú pri výkone
svojich rodičovských práv rovnoprávni, jednoznačne definuje podmienky práva styku
starých rodičov a iných blízkych osôb s dieťaťom v prípadoch, že ide o dieťa
nezosobášených rodičov;

zákon č. 277/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z.z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z.z. a
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý
upravuje podmienky poskytnutia podpory na rozvoj nájomného bývania, prostredníctvom
vytvorenia možnosti získať dotáciu aj na obstaranie nájomného bytu stavebnými
úpravami bytu v bytovom dome, ktorý obec alebo samosprávny kraj nadobudla
prevedením vlastníctva od Slovenskej republiky;

zákon č. 140/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, ktorý, okrem iného, upravuje sumu starobného dôchodku a sumu
invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu
minimálneho dôchodku;
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zákon č. 407/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý zvýšil materskú dávku rodičom
detí, ktorí pred nástupom na materskú dovolenku vykonávali zárobkovú činnosť a boli
nemocensky poistení, zvýšením materského príspevku zo súčasných 65 % denného
vymeriavacieho základu na 70%;

zákon č. 347/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o
príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorý zvýšil maximálnu sumu príspevku na starostlivosť o dieťa
z 230 eur na 280 eur, ak starostlivosť dieťaťu zabezpečuje napr. súkromné zariadenie
alebo fyzická osoba na základe živnosti, tiež ustanovil príspevok na starostlivosť o dieťa
vo výške najviac 80 eur, ak starostlivosť o dieťa zabezpečí materská škola zaradená do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadených obcou.
V oblasti zdravotníctva boli v roku 2015 Národnou radou SR prijaté:

zákon č. 53/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o
rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorého
cieľom je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním úhrad zo strany
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od poistencov. Na základe aplikačnej praxe sa
jednoznačne určujú súčasti zdravotného výkonu. Taktiež sa ustanovuje, za čo
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vyberať úhradu od poistenca a čím nesmie
podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti;

zákon č. 72/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov, ktorý v nadväznosti na delimitáciu pôsobností Ministerstvu
zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu
drogovej situácie na Slovensku so súčasnou delimitáciou finančných prostriedkov,
rozširuje poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít a taxatívne
ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory
protidrogových aktivít;

zákon č. 77/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý odstraňuje aplikačné problémy zákona v
praxi. Oproti doterajšej právnej úprave zákon okrem iného dopĺňa najmä ustanovenia
upravujúce príslušnosť zdravotnej poisťovne dieťaťa v súvislosti s oneskoreným podaním
prihlášky na verejné zdravotné poistenie, resp. aj v prípade, ak prihláška nebola podaná
vôbec, dopĺňa náležitosti žiadosti zdravotnej poisťovne s najväčším počtom poistencov o
úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobám, ktoré z dôvodu nepodania prihlášky
na verejné zdravotné poistenie alebo nepreukázania poistného vzťahu (bezdomovci) majú
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právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti, osobitným spôsobom rieši
oznamovacie povinnosti tzv. samoplatiteľov vykonávajúcich zárobkovú činnosť
prerušovane (napr. na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru),
spresňuje a dopĺňa niektoré povinnosti, napr. oznamovaciu povinnosť zdravotnej
poisťovne voči príslušnej zdravotnej poisťovni v súvislosti so zmenou zdravotnej
poisťovne. Zákon precizuje ustanovenia súvisiace s vyhotovením a doručovaním
preukazov poistencov a rozširuje možnosť zdravotnej poisťovne vykonávať kontrolu na
diaľku.
V oblasti pôdohospodárstva prijala Národná rada SR v roku 2015:

zákon č. 24/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č.
504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorým sa umožňuje vykonať obnovu evidencie aj na územiach, kde sú listy
vlastníctva založené a obnovuje sa stav pred prechodom vlastníctva na štát. Takýto
register nie je možné do katastra nehnuteľností zapísať, nakoľko by tým bolo zmenené
vlastníctvo bez právneho titulu. O vlastníctve k pozemku je potrebné rozhodnúť v
reštitučnom konaní podľa zákona č. 229/1991 Zb., až potom oprávnená osoba nadobudne
k pozemku vlastníctvo. Zákon sleduje vytvorenie podkladu na vydávanie reštitučných
rozhodnutí. Touto úpravou sa vyberie určený operát, ktorý v zmysle zákona určí príslušný
orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností. V registri sa preberie grafická časť
tohto operátu a k nemu sa vyznačia vlastníci, ktorým boli pozemky zoštátnené. Na
základe vydaných reštitučných rozhodnutí sa v katastri vyznačí ako vlastník oprávnená
osoba, ktorá návrh na vydanie nehnuteľnosti uplatnila (t. j. do operátu, ktorý určil
katastrálny odbor už nebude problém vlastníka zapísať, nakoľko bude jasné, o ktorý
pozemok ide).
Medzi najdôležitejšie zákony schválené v roku 2015 Národnou radou SR
v hospodárskej oblasti patria:

zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý prispieva k skvalitneniu
správy bytového fondu, najmä prevádzky, koncepčnej údržby, plánovania obnovy a
predĺženie životnosti bytových domov prostredníctvom zavedenia minimálnych
požiadaviek pre výkon činnosti správcov. Jednou z podmienok zabezpečenia
profesionalizácie v oblasti správy bytových domov je odborná spôsobilosť správcov.
Odborná spôsobilosť sa nadobúda absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania,
ktorého obsah bude ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Zároveň sa vytvára
verejne dostupný zoznam správcov;
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zákon č. 387/2015 Z.z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predstavuje nástroj na legislatívne
zabezpečenie Národného projektu Jednotný informačný systém v cestnej doprave –
Elektronické služby v doprave, v rámci Operačného programu Informatizácia
spoločnosti, prioritná os 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb,
opatrenie 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej
úrovni, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;

zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zabezpečuje vysokú úroveň ochrany
spotrebiteľov a zároveň prispieva k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že
umožňuje, aby sa spotrebitelia mohli v prípade sporu s predávajúcim obrátiť na subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude vykonávať nezávislé, nestranné, transparentné,
účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky pochádza:

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/2015 Z. z. o niektorých
opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky na efektívne využitie
rozľahlých, nevyužitých územných celkov na realizáciu ucelených hospodárskych
činností, a to najmä v oblasti priemyslu, služieb, výskumu a vývoja. Základným
predpokladom procesu prípravy vhodného územia na implementáciu priemyselnej
výroby, služieb, výskumu alebo vývoja je urýchlenie a zefektívnenie procesov
usporiadania majetkovo právnych vzťahov, územného konania, ako aj stavebného
konania. Novela zákona obsahuje rozšírenie definície významnej investície. Navrhovaná
úprava umožní vydanie osvedčenia o významnej investícii aj podnikom v 100%
vlastníctve štátu za účelom efektívneho využitia rozľahlých, doteraz nevyužitých území
na budovanie strategických parkov určených na umiestnenie investícií v oblasti
priemyselnej výroby, služieb a výskumu a vývoja.
V oblasti obrany a bezpečnosti boli prijaté:

zákon č. 444/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, ktorý je súčasťou protiteroristických legislatívnych opatrení. Cieľom a obsahom
zákona je zefektívniť boj proti terorizmu vytvorením legislatívnych predpokladov v
oblasti získavania informácií, rozšírenie možnosti využívať opatrenia preventívnej
povahy a v neposlednom rade úprava vyvodzovania trestnej zodpovednosti v prípade
stíhania trestných činov terorizmu vrátane súvisiaceho trestného konania. Nakoľko má
právna úprava boja proti terorizmu prierezový charakter, dochádza danou novelou
Trestného zákona k novelizácii viacerých právnych predpisov, a to najmä zákona č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady
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Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších
predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom
zbore v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákona č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov a zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže
v znení neskorších predpisov;

zákon č. 346/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o
fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č.
319/2012 Z. z., ktorého účelom je riešenie aktuálnych otázok strategickej bezpečnosti v
oblastiach energetiky a kybernetickej bezpečnosti. Zákon zriaďuje dva nové pracovné
orgány Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, a to Výbor Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť a Výbor Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť a vymedzuje úlohy, kompetencie a
zloženie týchto výborov;

zákon č. 378/2015 Z.z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý upravuje dobrovoľnú vojenskú prípravu a právne vzťahy,
ktoré súvisia so vznikom, výkonom a skončením dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Vytvára predpoklady pre využitie potenciálu registrovaných občanov a občanov
ochotných dobrovoľne prevziať brannú povinnosť a dobrovoľne vykonať vojenský
výcvik. Obsahovo nadväzuje na ústavný zákon č. 344/2015 Z.z., ktorým sa mení ústavný
zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

zákon č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje štátnu službu profesionálnych vojakov a
právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenou a skončením služobného pomeru
profesionálnych vojakov. Cieľom zákona je stabilizovať kvalifikovaných a skúsených
profesionálnych vojakov v služobnom pomere s dôrazom na veliteľský zbor. Týmto sa
zabezpečí prepojenie systému štátnej služby s osobitným systémom sociálneho
zabezpečenia a vytvoria sa podmienky na efektívnejšie využitie vojenského personálu, a
tým aj pozitívny vývoj vo financovaní tzv. osobitného účtu. V konečnom dôsledku zákon
posilňuje dlhodobú udržateľnosť osobitného systému sociálneho zabezpečenia;

zákon č. 78/2015 Z.z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými
prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje technické
prostriedky a podmienky ich použitia Zborom väzenskej a justičnej stráže pri kontrole
výkonu niektorých rozhodnutí, vytvára legislatívne podmienky pre reálne využívanie
kontroly dodržiavania niektorých (najmä súdnych) rozhodnutí technickými prostriedkami
so zámerom zlepšenia využívania alternatívnych trestov alebo odklonov v trestnom
konaní, a zároveň na tento účel nanovo vymedzuje inštitút probácie, trest domáceho
väzenia a zavádza možnosť premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho
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väzenia. Predpokladanými praktickými aspektami zákona sú zvýšenie bezpečnosti
občanov pomocou zavedenia elektronických služieb, zlepšenie sociálnej inklúzie
odsúdených a zníženie recidívy, zefektívnenie práce probačných a mediačných
úradníkov, zníženie nákladov na výkon trestu, zvýšenie dôvery k alternatívnym trestom
a ochrana pred domácim násilím;

zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ktorý reaguje na aktuálne vývojové trendy v otázke
zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktoré nepochybne súvisia s novými
spoločenskými, ekonomickými a politickými zmenami. Zákon upravuje základy trestnej
zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti
právnickým osobám.
Zákony vrátené prezidentom:
Prezident Slovenskej republiky vrátil v roku 2015 v VI. volebnom období Národnej
rade SR na opätovné prerokovanie 9 zákonov, z ktorých Národná rada SR v roku 2015
opätovne schválila 11 zákonov, z toho 2 zákony, ktoré boli vrátené prezidentom
Slovenskej republiky ešte v roku 2014 a 9 zákonov, ktoré boli vrátené prezidentom
Slovenskej republiky v roku 2015.
Medzi zákony schválené Národnou radou SR v roku 2015, ktoré boli vrátené
prezidentom Slovenskej republiky ešte v roku 2014 patria:

zákon č. 13/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zákon č. 14/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Medzi zákony schválené Národnou radou SR v roku 2015, ktoré boli vrátené
prezidentom Slovenskej republiky v roku 2015 patria:

zákon č. 53/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o
úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

zákon č. 140/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony,

zákon č. 252/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

zákon č. 376/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z.z. o
navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
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zákon č. 439/2015 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej
energetike v znení neskorších predpisov,

zákon č. 438/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony,

zákon č. 428/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

zákon č. 444/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

1.1.4 Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory
Národná rada SR v roku 2015 vyslovila súhlas s 19 medzinárodnými zmluvami.
Z nich 15 má prednosť pred zákonmi.
Spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými Národná rada SR vyslovila súhlas v
roku 2015, z hľadiska počtu zmluvných strán mierne prevažovali multilaterálne
medzinárodné zmluvy, z ktorých väčšiu časť tvorili mnohostranné medzinárodné zmluvy
iniciované na pôde medzinárodných organizácií.
Vo vzťahu k Rade Európy Národná rada SR vyslovila súhlas s Dohovorom Rady
Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, ktorý
predstavuje ucelený právny nástroj na ochranu detí pred sexuálnym vykorisťovaním a
sexuálnym zneužívaním s cieľom posilniť medzinárodnú spoluprácu pri vypracúvaní a
prijímaní účinných opatrení na predchádzanie týmto trestným činom a trestanie týchto
trestných činov. Vo vzťahu k Organizácii spojených národov Národná rada SR vyslovila
súhlas s Dodatkom z Dauhy ku Kjótskemu protokolu a s Dohovorom Organizácie
Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku upravujúcim vyňatie
štátov a ich majetku z právomoci súdov iného štátu vrátane stanovenia rozsahu tohto
vyňatia. V nadväznosti na tzv. osloský proces Národná rada SR vyslovila súhlas
s Dohovorom o kazetovej munícii s cieľom zaviesť definíciu kazetovej munície a na jej
základe s okamžitou platnosťou zakázať zmluvným stranám použitie, vývoj, výrobu,
získavanie, skladovanie, uchovávanie a prevádzanie kazetovej munície. V rámci
vyšehradskej spolupráce Národná rada SR vyslovila súhlas s Dohodou o Vyšehradskom
patentovom inštitúte. Tento inštitút sa zriaďuje ako medzivládna organizácia s vlastnou
právnou subjektivitou s cieľom ponúknuť inovačne aktívnym podnikateľom, výskumným
centrám a univerzitám z regiónu V4 výhodný a účinný spôsob zabezpečenia
medzinárodnej patentovej ochrany a uľahčenie prístupu k možnosti podania
medzinárodných patentových prihlášok. V oblasti vedy a výskumu zarezonovalo aj
vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s uzavretím Zmluvy o európskom spolupracujúcom
štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou, ktorá umožní
priame zapojenie slovenských výskumných a priemyselných kapacít do výskumných a
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vývojových programov tejto agentúry. Vo vzťahu k Medzinárodnej investičnej banke
Národná rada SR vyslovila súhlas so zriadením regionálnej kancelárie tejto banky
v Bratislave. Od činnosti prvej takejto kancelárie Medzinárodnej investičnej banky sa
očakáva nárast úverových operácií banky v regióne strednej Európy.
Bilaterálne medzinárodné zmluvy sa týkali špecifických tém vychádzajúcich z
konkrétnych bilaterálnych vzťahov Slovenskej republiky s druhou stranou
a predstavovali štandard, aký Slovenská republika uzatvára s jednotlivými štátmi
v záujme podpory a rozvoja vzájomnej spolupráce. Národná rada SR vyslovila súhlas
napríklad s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na
zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu
zákona FATCA (angl. Foreign Account Tax Compliance Act). Na základe tejto dohody
bude Slovenská republika oznamovať požadované informácie v pravidelných časových
intervaloch Spojeným štátom americkým. Keďže dohoda je uzatvorená na recipročnej
báze, údaje o slovenských daňových rezidentoch bude zo strany Spojených štátov
získavať aj Slovenská republika.

1.1.5 Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky

1.1.5.1 Správy, informácie a iné materiály
Národná rada SR v roku 2015 prerokovala 38 správ a iných materiálov. Okrem
iných Národná rada SR prerokovala informáciu, o predloženie ktorej požiadala svojím
uznesením predsedu vlády SR. Išlo o informáciu o privatizácii Slovenských elektrární
a postupe pri vypovedaní Zmluvy o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo.

1.1.5.2 Hodina otázok
V roku 2015 bola hodina otázok zaradená do programu schôdze dvadsať
jedenkrát, poslanci celkom položili 966 otázok, z toho predsedovi vlády Slovenskej
republiky 532 otázok a zodpovedaných otázok bolo 171. Z obsahového hľadiska boli
otázky zamerané na aktuálne spoločenské dianie, predovšetkým na rast ekonomiky,
znižovanie deficitu verejných financií, čerpanie prostriedkov európskych fondov, verejné
obstarávanie, prípravu rozpočtu, výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest,
na reštrukturalizáciu firiem, výstavbu obchvatu Bratislavy, problematiku železničnej
dopravy,
podporu vytvárania pracovných miest, zamestnanosť mladých ľudí,
na dôchodky, ich výpočet a zvyšovanie, vianočný príspevok pre dôchodcov,
problematiku zdravotne postihnutých, opatrovateľskú službu, otázky súvisiace
s predajom pôdy, ochranou pôdy, lesov, vody, s problematikou zdravotníctva,
efektívnosťou využívania finančných prostriedkov v zdravotníctve, odmeňovaním
zdravotníkov, odmeňovaním pedagógov a reformou školstva, uplatniteľnosť
absolventov škôl, otázky súvisiace s prípravou legislatívy, reformou justície,
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vymožiteľnosťou práva, s podporou investícií, otázky ochrany historických a kultúrnych
pamiatok, digitalizácia v kultúre, otázky súvisiace s ochranou životného prostredia,
s bojom proti korupcii, s ochranou ľudských práv, s problematikou migrácie,
bezpečnosťou a stabilitou a iné otázky.

Počet položených otázok podľa poslaneckých klubov
Počet poslancov
v poslaneckom
klube

Klub poslancov

Počet položených
otázok

Klub poslancov Národnej rady SR za SMER –
83
450
SD
Klub poslancov Národnej rady SR za KDH
16
196
Klub poslancov Národnej rady SR za OĽaNO
12
152
Klub poslancov Národnej rady SR za MOST –
14
52
HÍD
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých
25
116
klubov
Spolu
150
966
Tabuľka č. 7: Počet položených otázok podľa klubov poslancov Národnej rady
SR v roku 2015

Počet položených otázok podľa klubov poslancov Národnej rady SR v roku
2015
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Počet otázok adresovaných predsedovi vlády, členom vlády SR a generálnemu
prokurátorovi SR v roku 2015
Počet
Adresovanie otázok
zodpovedaných
položených otázok
otázok
Predseda vlády SR
532
26
Členovia vlády SR, GP SR
434
145
Spolu
966
171
Tabuľka č. 8: Počet otázok položených v rámci Hodiny otázok v roku 2015

Hodina otázok
Predseda vlády a členovia vlády SR, GP SR,
predseda NKÚ SR

Počet otázok
položených zodpovedaných

R. Fico, predseda vlády SR
532
26
Ľ. Vážny, podpredseda vlády SR pre investície
1
R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra
43
16
SR
P. Kažimír, podpredseda vlády a minister financií
68
20
SR
M. Lajčák, podpredseda vlády a minister
9
3
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
J. Počiatek, minister dopravy, výstavby a reg.
81
27
rozvoja SR
J. Richter, minister práce, sociálnych vecí
41
16
a rodiny SR
J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu
38
9
a športu SR
V. Čislák, minister zdravotníctva
36
16
T. Borec, minister spravodlivosti SR
31
15
Ľ. Jahnátek, minister pôdohospod. a rozvoja
26
11
vidieka SR
P. Žiga, minister životného prostredia SR
20
4
M. Maďarič, minister kultúry SR
10
3
V. Hudák, minister hospodárstva od 16.6.2015
7
3
M. Glváč minister obrany SR
5
P. Pavlis, minister hospodárstva SR do 6.5.2015
6
2
P. Kažimír, urč. riad. MH SR od 6.5.2015 do
2
16.6.2015
J. Čižnár, generálny prokurátor SR
10
K. Mitrík, predseda NKÚ SR od 21.5.2015
J. Jasovský, predseda NKÚ SR do 20.5.2015
Spolu
966
171
Tabuľka č. 9: Prehľad adresátov otázok položených v rámci Hodiny otázok
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1.1.5.3 Interpelácie
V roku 2015 bolo podaných 251 interpelácií poslancami opozície a 1 interpelácia
poslancom koalície. Z vecného hľadiska boli interpelácie zamerané na aktuálne problémy
spoločenského a verejného života, najmä na oblasť hospodárstva, nových investičných
projektov, na problematiku verejného obstarávania, čerpanie európskych fondov, na
reformu ESO a efektívnosť verejnej správy, v oblasti dopravy na výstavbu
diaľnic, rýchlostných ciest a obchvatov miest, bezplatné cestovanie vlakmi, rozvoj
cestovného ruchu, v sociálnej oblasti na poskytovanie sociálnych príspevkov,
opatrovateľskej služby, riešenie dôsledkov závažných zdravotných ochorení,
financovanie chránených dielní, v oblasti školstva na jeho rozvoj, úroveň, vynakladanie
finančných prostriedkov v vzdelávacom systéme, uplatniteľnosť absolventov v praxi, na
obnovu a ochranu kultúrnych pamiatok, v zdravotníctve na problematiku zadlženia
nemocníc, nákupu prístrojov CT a MR, na kontrolu predaja liekov, poplatky
v zdravotníctve, na ochranu životného prostredia, protipovodňovú ochranu, čističky vôd,
likvidáciu odpadu, verejnú dopravu na Dunaji, na ochranu a bezpečnosť, vymožiteľnosť
práva, problematiku migrantov, na prípravu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade
Európskej únie.
Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov Národnej rady SR v
roku 2015
Počet poslancov
Počet podaných
Klub poslancov
v poslaneckom
interpelácií
klube
Klub poslancov Národnej rady SR za SMER–SD
83
1
Klub poslancov Národnej rady SR za KDH
16
56
Klub poslancov Národnej rady SR za OĽaNO
12
83
Klub poslancov Národnej rady SR za MOST–HÍD
14
24
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
25
88
Spolu
150
252
Tabuľka č. 10: Počet podaných interpelácií podľa poslaneckých klubov v roku 2015
Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov Národnej rady SR v roku
2015
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Počet
interpelácií
Poslanci koalície
1
Poslanci opozície
163
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
88
Spolu
252
Tabuľka č. 11: Prehľad podaných interpelácií
Podanie interpelácií

Interpelácie
Predseda vlády a členovia vlády SR, predsedovia iných Počet podaných
interpelácií
ústredných orgánov SR
R. Fico, predseda vlády SR
23
Ľ. Vážny, podpredseda vlády SR pre investície
3
R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR
36
P. Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR
10
M. Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
5
a európskych záležitostí SR
J. Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR od
31
25.11.2014
P. Žiga, minister životného prostredia SR
28
J. Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
24
SR
T. Borec, minister spravodlivosti SR
19
V.Čislák, minister zdravotníctva SR od 6.11.2014
17
Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15
J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13
M. Maďarič, minister kultúry SR
8
V. Hudák, minister hospodárstva SR od 16.6.2015
8
M. Glváč minister obrany SR
6
P. Pavlis, minister hospodárstva SR do 6.5.2015
3
Predsedovia iných ústredných orgánov SR
3
Spolu
252
Tabuľka č. 12: Prehľad podaných interpelácií podľa adresátov interpelácie
1.1.6 Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej
republiky, zo zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR a z ďalších zákonov v
roku 2015
zvolila:


Ľubomíra Gumana a Ildikó Nagy (za oblasť rozhlasového vysielania) a Davida
Soukeníka (za oblasť práva) za členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska,



Martina Pekára za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, Lászlóa Bukovszkeho
a Teréziu Holecovú za členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa,
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Janu Kolesárovú (zástupkyňu navrhnutú vládou Slovenskej republiky) do Dozornej
rady Sociálnej poisťovne,



Soňu Pőtheovú za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov SR,



Karola Mitríka za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR,



Jána Mikulíka (zástupcu navrhnutého vládou SR) za člena Dozornej rady Sociálnej
poisťovne,



Anettu Čaplánovú za členku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,



Mareka Gocníka, Romana Jillyho, Ivana Mišíka, Radomila Květona, Jaroslava
Lovašša, Michala Sýkoru (na návrh vlády SR), Borisa Brunnera, Jozefa Gajdoša,
Miroslava Masarika, Milana Romana a Milana Cíbika (na návrh Výboru Národnej
rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie) za členov Rady Slovenského
pozemkového fondu,



Eduarda Báránya za predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania
politických strán,



Vieru Tomanovú za komisárku pre deti,



Zuzanu Stavrovskú za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím,
odvolala:



Mareka Lendackého (zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky) z Dozornej
rady Sociálnej poisťovne,
navrhla prezidentovi SR:



na členov Regulačnej rady kandidátov Milana Hargaša a Jána Hijja,



na sudcov Ústavného súdu SR kandidátov Mojmíra Mamojku a Janu Laššákovú,

navrhla Súdnej rade SR:


kandidátov na členov disciplinárnych senátov – Tomáš Kozovský, Martina
Gajdošová, Karol Posluch, Ivan Syrový, Michal Antala, Jozef Beňo, Ivan Kochanský,
Miroslav Šupa, Pavol Toman, Anton Novák, Jozef Tuhovčák, Ján Majling, Martin
Bargel a Peter Szabo.
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1.4 Pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti vnútornej
a zahraničnej politiky
Národná rada SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti vnútornej a zahraničnej
politiky schválila v roku 2015 návrh na doplnenie úloh príslušníkov ozbrojených síl
Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine
a v operácii Resolut Support v Afganistane.
Ďalej schválila návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných
ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NATO
Force Integration Unit a návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej
republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie a vyslania
príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia.
Taktiež schválila návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej
republiky do výcvikovej misie EUTM MALI.

1.5 Petície prerokované na schôdzach Národnej rady Slovenskej
republiky
Národná rada SR v roku 2015 neprerokovala žiadnu petíciu.
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2 Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej
republiky
V kalendárnom roku 2015 bolo prostredníctvom Odboru zahraničných vzťahov
a protokolu Kancelárie Národnej rady SR zabezpečovaných viac než 250 individuálnych
protokolárnych a zahraničnopolitických aktivít pre vedenie a poslancov Národnej rady
SR (nepočítajúc zahraničné pracovné cesty zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR).
Z uvedeného sumárneho počtu bolo 84 zahraničných služobných ciest, 120 prijatí a 50
ďalších protokolárnych či medzinárodnopolitických podujatí:


na úrovni predsedu Národnej rady SR sa v sledovanom období uskutočnilo 11
zahraničných pracovných ciest a 44 prijatí;



na úrovni podpredsedov Národnej rady SR sa realizovalo 10 zahraničných
pracovných ciest a 28 prijatí;



výbory Národnej rady SR a ich predstavitelia vykonali 45 zahraničných pracovných
ciest a 42 prijatí;



stále delegácie Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách uskutočnili 10
zahraničných pracovných ciest a 2 prijatia;



na úrovni skupín priateľstva Národnej rady SR sa realizovalo 8 zahraničných
pracovných ciest a 4 prijatia.

2.1 Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej
rady Slovenskej republiky
2.1.1 Zahraničné pracovné cesty
Z celkového počtu 11 zahraničných pracovných ciest na úrovni predsedu
Národnej rady SR boli 3 oficiálne návštevy (v Slovinskej republike, Českej republike
a Čínskej ľudovej republike) a 8 pracovných návštev (v Kórejskej republike, dvakrát
v Českej republike, v Talianskej republike, Azerbajdžanskej republike, Svätej Stolici,
Poľskej republike a v Nemeckej spolkovej republike).
Na úrovni podpredsedov sa v roku 2015 realizovalo 10 zahraničných pracovných
ciest (v Českej republike, Vietnamskej socialistickej republike, trikrát v Rumunsku,
v Srbskej republike, dvakrát v Rakúskej republike, v Talianskej republike, Tureckej
republike).
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Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

V dňoch 21. – 22. januára 2015 uskutočnil predseda Národnej rady SR Peter
Pellegrini, v sprievode poslancov Národnej rady SR Jaroslava Demiana, Juraja Blanára a
Lászlóa Sólymosa oficiálnu návštevu Slovinskej republiky. V rámci pracovného
programu sa uskutočnili bilaterálne rokovania s predsedom Štátneho zhromaždenia
Slovinskej republiky Milanom Brglezom, ako aj prijatia u prezidenta Slovinskej
republiky Boruta Pahora a predsedu vlády Slovinskej republiky Mira Cerara. Delegácia
Národnej rady SR sa taktiež stretla s predstaviteľmi najsilnejšej opozičnej Slovinskej
demokratickej strany (SDS), zástupcami Zahraničného výboru a Výboru pre európske
záležitosti Štátneho zhromaždenia Slovinskej republiky, parlamentnej skupiny
priateľstva so Slovenskou republikou i poslaneckých klubov. Návšteva sa tematicky
zamerala na bilaterálnu problematiku, identifikáciu tém spoločného záujmu (napr.
stabilita spoločnej meny, prekonanie finančno-hospodárskej krízy v EÚ) a ďalších
možností rozvíjania obchodno-ekonomickej a medziparlamentnej spolupráce. Rozhovory
sa dotkli aj otázok aktuálneho medzinárodného diania (napr. situácia na Ukrajine a vzťahy
EÚ-Rusko, slovenské predsedníctvo vo V4).


Dňa 26. januára 2015 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini pracovne
navštívil Českú republiku, kde sa v Prahe zúčastnil 4. medzinárodného fóra "Let my
people live!" konaného pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad nacizmom a
oslobodenia koncentračných táborov v Európe.

V dňoch 24. - 25. februára 2015 uskutočnil predseda Národnej rady SR Peter
Pellegrini, v sprievode s poslancami Národnej rady SR Pavlom Hrušovským,
Danielom Duchoňom a Petrom Náhlikom oficiálnu návštevu v Českej republike
v nadväznosti na pozvanie zo strany predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu
Českej republiky Jana Hamáčka. Spoločným rozhovorom, ktoré opätovne potvrdili
nadštandardnú úroveň a priateľského ducha vzájomných vzťahov, okrem tradičnej
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bilaterálnej a osobitne medziparlamentnej dimenzie, dominovala aj otázka príprav na
stretnutie predsedov parlamentov krajín V4 v Bratislave (v kontexte budúcej
perspektívy parlamentnej demokracie, úlohy národných parlamentov v EÚ či
kybernetickej bezpečnosti). Počas stretnutí rezonovala tiež aktuálna geopolitická
situácia v línii Ukrajina-Rusko (a identifikácia ďalších možností pomoci východnému
susedovi), ako aj dlhová kríza v Grécku.

V dňoch 21. – 25. marca 2015 uskutočnil predseda Národnej rady SR Peter
Pellegrini spolu s ministrom spravodlivosti SR Tomášom Borecom a zástupcami
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pracovnú návštevu v Kórejskej
republike. Išlo o prvú návštevu predsedu Národnej rady SR v Južnej Kórei po 19 rokoch.
V rámci programu sa predseda Národnej rady SR stretol s predsedom Národného
zhromaždenia Kórejskej republiky Chung Ui-hwa, s ktorým prerokoval aktuálne
medzinárodné otázky a možnosti rozvoja medziparlamentnej spolupráce, uistil ho o
podpore úsilí s cieľom zjednotenia Kórejského polostrova a pozval ho na návštevu SR.
Rozhovor s ministrom školstva Kórejskej republiky Hwang Woo-yea sa orientoval na
možnosti využívania moderných digitálnych technológií v školskom systéme. Stretnutie
s vrcholovým manažmentom spoločnosti Samsung potvrdilo obojstranný záujem o
spoluprácu pri zavádzaní nových technológií do vyučovacieho procesu v Slovenskej
republike a rozširovanie platformy V4 + Kórejská republika, či vybudovanie školiaceho
centra v Bratislave, ktoré by slúžilo pre digitalizáciu edukačných proces. Identifikovali
sa tiež možnosti pre zriadenie inovačného strediska spoločnosti Samsung v Slovenskej
republike pri využití potenciálu vysoko kvalifikovanej pracovnej sily v Slovenskej
republike a možnosti čerpania eurofondov v rámci spoločných projektov.
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Dňa 19. apríla 2015 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini uskutočnil
krátku pracovnú návštevu v Talianskej republike, kedy počas Konferencie predsedov
parlamentov členských štátov EÚ v Ríme spoločne s predsedníčkami Senátu
a Poslaneckej snemovne Holandského kráľovstva a predsedom Snemovne
reprezentantov Maltskej republiky podpísali deklaráciu o spolupráci pri príprave a
výkone parlamentnej dimenzie predsedníctva všetkých troch štátov v Rade EÚ v
období od 1. januára 2016 do 30. júna 2017.

V dňoch 23. - 27. mája 2015 uskutočnil predseda Národnej rady SR Peter
Pellegrini v sprievode podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra,
poslancov Národnej rady SR Maroša Kondróta, Igora Chomu a Jozefa Mikuša oficiálnu
návštevu v Čínskej ľudovej republike. Delegáciu sprevádzala podnikateľská misia.
Pracovný program zahŕňal stretnutia s predsedom Národného ľudového zhromaždenia
ČĽR Zhangom Dejiangom, viceprezidentom ČĽR Li Yuanchaom, predsedom Ľudového
kongresu provincie Shaanxi Zhao Zhengyongom, podpredsedom Čínskej ľudovej
politickej poradnej komisie Wangom Jiaruiom, otvorenie Slovensko-čínskeho biznis
fóra, či návštevu spoločnosti Huawei a Farmy čínsko-česko-slovenského priateľstva

V dňoch 12. - 15. júna 2015 uskutočnil predseda Národnej rady SR Peter
Pellegrini pracovnú návštevu v Azerbajdžanskej republike. V rámci programu sa
stretol s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom, predsedom
Národného zhromaždenia Azerbajdžanskej republiky Ogtajom Asadovom, ako aj
predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Janom Hamáčkom.
Témami rozhovorov bola najmä hospodárska spolupráca v kontexte energetických
projektov, rozvoja cestovného ruchu. Predseda Národnej rady SR sa taktiež zúčastnil
aj otváracieho ceremoniálu 1. Európskych hier (kontinentálne športové podujatie v
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duchu olympijských myšlienok), na ktoré Slovenská republika vyslala najväčšiu
výpravu v histórií slovenského športu (174 športovcov).


V dňoch 21. – 22. júna 2015 sa v Třešti (kraj Vysočina, Česká republika)
uskutočnilo historicky prvé spoločné zasadnutie predsedníctiev Národnej rady SR
a Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky. Delegáciu Národnej rady
SR tvorili predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, podpredsedovia Národnej rady
SR Miroslav Číž a Erika Jurinová a poslanci Národnej rady SR Pavol Abrhan a Marián
Fecko. Predstavitelia oboch parlamentov sa vo svojich diskusiách zamerali na úlohu
národných parlamentov v EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy, európskej perspektíve štátov
západného Balkánu, problematike migrácie v kontexte utečeneckej krízy a námorných
operácií EÚ v Stredomorí.

Dňa 23. júna 2015 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini v sprievode
s poslancami Národnej rady SR Richardom Rašim, Štefanom Gašparovičom, Pavlom
Hrušovským, Magdou Košútovou, Petrom Náhlikom a Janou Vaľovou uskutočnili
pracovnú návštevu Svätej stolice. Pri tejto príležitosti, ako aj v duchu
nadchádzajúceho štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnil slávnostný
koncert zhudobneného básnického diela Proglas v Bazilike svätej Praxedy v Ríme.
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V dňoch 4. - 5. septembra 2015 sa v Gdansku a Jurate (Poľská republika)
konalo druhé spoločné zasadnutie predsedníctiev Národnej rady SR a Sejmu
Poľskej republiky (nadviazalo tak na stretnutie z roku 2009 vo Vysokých Tatrách),
na ktorom slovenskú stranu zastupovali predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini,
podpredsedovia Národnej rady SR Jana Laššáková, Miroslav Číž, Ján Figeľ a Erika
Jurinová, ako aj predseda Skupiny priateľstva Národnej rady SR s Poľskou republikou
Andrej Kolesík. Spoločným diskusiám dominovala téma bilaterálnej spolupráce
s akcentom na jej parlamentnú dimenziu, ako aj kooperácie v rámci V4 a EÚ. Ďalšie
rozhovory sa dotkli aj dynamického vývoja bezpečnostnej situácie v nadväznosti na
rusko-ukrajinský konflikt, migrácie, budovaniu energetickej únie, dlhovým krízam
v eurozóne, ako aj možnostiam spoločných aktivít voči štátom západného Balkánu (v
kontexte politiky rozširovania EÚ).

V dňoch 15. – 16. decembra 2015 uskutočnil predseda Národnej rady SR Peter
Pellegrini spolu s podpredsedom Národnej rady SR Miroslavom Čížom pracovnú
návštevu v Nemeckej spolkovej republike. Program návštevy zahŕňal stretnutia s
predsedom spolkového snemu Norbertom Lammertom, podpredsedníčkou
spolkového snemu Edelgard Buhlmann, predsedom poslaneckého klubu
Sociálnodemokratickej strany Nemecka Thomasom Oppermanom a štátnym
tajomníkom ministerstva školstva Georgom Schüttem. Diskusie sa okrem štandardnej
bilaterálnej agendy venovali ekonomickej spolupráci, aktuálnym otázkam migračnej
krízy a ich dopadom na európsku bezpečnosť, ako aj možnostiam spolupráce v oblasti
školstva, vedy, výskumu či problematike duálneho vzdelávania.
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Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky

V dňoch 26. - 27. januára 2015 sa podpredseda Národnej rady SR Miroslav
Číž počas pracovnej návštevy v Prahe zúčastnil 4. medzinárodného fóra "Let my
people live!" konaného pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad nacizmom a
oslobodenia koncentračných táborov v Európe.

V dňoch 19. - 21. marca 2015 uskutočnil podpredseda Národnej rady SR
Miroslav Číž pracovnú návštevu Rumunska, kde sa v Nadlaku zúčastnil na
medzinárodnej konferencii a odovzdávaní Ceny Ondreja Štefanka.

V dňoch 26. marca - 3. apríla 2015 realizovala podpredsedníčka Národnej rady
SR Jana Laššáková spolu s poslancom Národnej rady SR, členom Stálej delegácie
Národnej rady SR v MPÚ a predsedom Skupiny priateľstva Národnej rady SR
s Vietnamom, Jozefom Viskupičom, oficiálnu návštevu Vietnamskej socialistickej
republiky. V rámci programu sa zúčastnili na 132. zasadnutí Zhromaždenia
Medziparlamentnej únie, kde podpredsedníčka Národnej rady SR vystúpila v rámci
diskusie Stretnutia žien-poslankýň na tému My power for women's power (Moja sila pre
silu žien). Delegácia Národnej rady SR absolvovala tiež stretnutia s podpredsedom
Národného zhromaždenia Vietnamskej socialistickej republiky Huynhom Ngoc Sonom a
podpredsedom vlády Hoangom Trung Haiom. Spoločné diskusie sa venovali najmä
otázkam bilaterálnej spolupráce v oblasti školstva, kultúry, turizmu, hospodárstva,
investícií a obchodu, ako aj rozvíjania medziparlamentnej spolupráce.
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V dňoch 19. - 20. apríla 2015 sa podpredsedníčka Národnej rady SR Jana
Laššáková zúčastnila na Konferencii predsedov parlamentov členských štátov EÚ
v Ríme. Podujatím rezonovali humanitárne tragédie v Stredozemnom mori, téma
digitálnej Európy, ako aj diskusia o možnostiach hľadania nových ciest smerom k
európskemu rastu po kríze.

V dňoch 22. – 25. apríla 2015 uskutočnil podpredseda Národnej rady SR
Miroslav Číž pracovnú návštevu v Tureckej republike. V Istanbule a oblasti Gallipoli
sa zúčastnil na mierovom samite a na spomienkových slávnostiach pripomínajúcich 100.
výročie začiatku pozemných operácií prvej svetovej vojny na území Osmanskej ríše.

Dňa 10. mája 2015 sa podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž počas
pracovnej návštevy Rakúskej republiky zúčastnil spomienkového podujatia pri
príležitosti 70. výročia oslobodenia koncentračného tábora Mauthausen.

V dňoch 10. - 12. júna 2015 realizovala podpredsedníčka Národnej rady SR
Jana Laššáková spolu s poslancami Národnej rady SR Petrom Muránskym a Vierou
Šedivcovou pracovnú návštevu Srbskej republiky na pozvanie Aleksandry Maletić,
predsedníčky Skupiny priateľstva Národného zhromaždenia Srbskej republiky so
Slovenskou republikou.

V dňoch 10. – 11. septembra 2015 uskutočnila podpredsedníčka Národnej
rady SR Jana Laššáková pracovnú návštevu Rumunska pri príležitosti slávnostného
otvorenia Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Oradei.
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V dňoch 6. – 8. novembra 2015 uskutočnila podpredsedníčka Národnej rady
SR Jana Laššáková pracovnú návštevu Rumunska, počas ktorej sa v Oradei
zúčastnila na slávnostnej konferencii pri príležitosti 25. výročia založenia
Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
 Dňa 24. novembra 2015 uskutočnil podpredseda Národnej rady SR Miroslav
Číž pracovnú návštevu v Rakúskej republike na pozvanie Veľvyslanectva
Slovenskej republiky vo Viedni a Slovenského inštitútu vo Viedni. Zúčastnil sa na
slávnostnom odhalení pamätnej tabule Adama Františka Kollára (polyhistora,
riaditeľa Dvorskej knižnice vo Viedni a radcu kráľovnej Márie Terézie).

2.1.2 Návštevy zahraničných partnerov na pôde Národnej rady Slovenskej
republiky
V roku 2015 privítala Národnej rady SR 3 oficiálne návštevy predsedov
parlamentov (Rumunsko, Švajčiarska konfederácia, Kenská republika), 1 pracovnú
návštevu predsedu parlamentu (Poľská republika) a 4 pracovné návštevy podpredsedov
legislatívnych zborov (Chorvátska republika, Maďarsko, Šanghaj a Macedónska
republika).
Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 19. marca 2015 sa uskutočnila pracovná návšteva maršálka Sejmu
Poľskej republiky Radoslawa Sikorského v Slovenskej republike pri príležitosti
konania stretnutia predsedov parlamentov krajín V4. V spoločnom rozhovore s
predsedom Národnej rady SR sa zamerali na zhodnotenie dosiahnutej úrovne
bilaterálnych vzťahov, ako aj možnosti rozvoja medziparlamentnej spolupráce. Otvorené
tiež boli otázky týkajúce sa vyšehradskej spolupráce, najmä v oblasti prípravy legislatívy
súvisiacej s nástupom nového digitálneho veku.
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V dňoch 28. – 29. augusta 2015 sa uskutočnila oficiálna návšteva predsedu
Poslaneckej snemovne Parlamentu Rumunska Valeria S. Zgoneu v Slovenskej
republike, ktorá znamenala nový štart slovensko-rumunského medziparlamentného
dialógu. Okrem diskusie o témach bilaterálnej dimenzie (s ambíciou hľadať impulzy
v oblasti ekonomiky, inovácií, turizmu, vedy a výskumu) potvrdili spoločné rozhovory
tiež vzájomnú blízkosť pozícií vo viacerých otázkach európskej i medzinárodnej agendy.
Celá návšteva sa niesla v duchu spomienky na 240 tisíc príslušníkov rumunskej armády,
ktorí výraznou mierou prispeli v rokoch 1944 – 1945 k oslobodzovaniu územia dnešnej
Slovenskej republiky (a z ktorých vyše 11 tisíc tu položilo svoje životy), ako aj
symbolickej väzby, ktorou je komunita slovenských krajanov v západnom Rumunsku.


V dňoch 14. - 17. októbra 2015 sa konala oficiálna návšteva predsedu
Národnej rady Spolkového zhromaždenia Švajčiarskej konfederácie Stéphana
Rossiniho v Slovenskej republike. Jej východiskovým rámcom bol obojstranný záujem
o posilnenie bilaterálnej relácie s dôrazom na spoluprácu parlamentov, rozvíjanie
kooperácie v oblasti školstva, či ekonomických a obchodných väzieb. Spoločné
rozhovory sa tiež dotkli migračnej krízy v Európe, príprav na predsedníctvo Slovenskej
republiky v Rade EÚ v roku 2016, ako aj vzťahov Švajčiarska s EÚ (predovšetkým
v kontexte švajčiarskeho referenda z roku 2014 o zavedení kvót a preferencií pre
cudzincov, vrátane občanov EÚ, zaujímajúcich sa o život a prácu vo Švajčiarsku).
V rámci programu navštívil S. Rossini aj inštitúcie podporené v rámci Švajčiarskoslovenského kooperačného programu (Stredná odborná škola chemická, Nocľaháreň sv.
Vincenta de Paul).
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V dňoch 25. - 27. novembra 2015 sa uskutočnila oficiálna návšteva predsedu
Národného zhromaždenia Kenskej republiky Justina B. Muturiho v Slovenskej
republike. V diskusiách s predsedom Národnej rady SR Petrom Pellegrinim rezonovala
predovšetkým skutočnosť, že spomedzi všetkých krajín Afriky má Slovenská republika
jedny z najintenzívnejších vzťahov práve s Kenskou republikou, čo odzrkadľuje
aj rozsiahla rozvojová pomoc Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva,
poľnohospodárstva a vzdelávania. Akcentované boli tiež možnosti pre rozvoj
medziparlamentného dialógu či obchodno-ekonomických interakcií, ako aj zdieľanie
skúseností Slovenskej republiky z reformných, transformačných a integračných
procesov.
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Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky

V dňoch 20. -21. januára 2015 prišiel na pracovnú návštevu Slovenskej republiky
podpredseda Saboru Chorvátskej republiky Nenad Stazić, ktorý v rámci programu
absolvoval stretnutie a večeru s podpredsedníčkou Národnej rady SR Janou Laššákovou.

Podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž prijal dňa 19. marca 2015
podpredsedu Národného zhromaždenia Maďarska Istvána Jakaba počas jeho
pracovnej návštevy v Slovenskej republike pri príležitosti stretnutia predsedov
parlamentov krajín V4.

Dňa 12. októbra 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž
predsedníčku Stáleho výboru Šanghajského mestského ľudového zhromaždenia Yin
Yitsui počas jej pracovnej návštevy v Slovenskej republike.

Dňa 26. novembra 2015 prijala podpredsedníčka Národnej rady SR Jana
Laššáková podpredsedov Zhromaždenia Macedónskej republiky Antonia
Milošoského, Rafiza Alitiho a Renatu Deškoskú.
2.1.3 Ďalšie významné prijatia na pôde Národnej rady Slovenskej republiky
Na pôde Národnej rady SR boli v roku 2015 prijaté 4 hlavy štátu (Turecká
republika, Bosna a Hercegovina, Rakúska republika, Rumunsko a Chorvátska republika),
3 predsedovia vlády (Srbská republika, Ukrajina a Gruzínsko), 1 podpredseda vlády
(Vietnamská socialistická republika), 6 ministri zahraničných vecí (Bulharská republika,
Palestína, Ruská federácia, Talianska republika, Azerbajdžanská republika, Rumunsko),
viacero poslancov (Ruská federácia, Kazašská republika, Nemecká spolková republika),
1 predstaviteľ zahraničnej cirkvi (Melchitská gréckokatolícka cirkev), 2 generálni
tajomníci medzinárodných organizácií (NATO, OSN) a ďalší odborní zástupcovia
vládnych, mimovládnych inštitúcií (Štát Izrael, USA, OSN, AWEPA, Gruzínsko, Kenská
republika).
Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 31. marca 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
prezidenta Tureckej republiky Recepa Tayyipa Erdogana.

Dňa 2. apríla 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
predsedu vlády Srbskej republiky Aleksandra Vučića.

Dňa 4. apríla 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini ministra
zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova.

48


Dňa19. mája 2015 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini prijal
delegáciu rusko-slovenskej skupiny priateľstva Štátnej dumy Federálneho
zhromaždenia Ruskej federácie počas ich pracovnej návštevy v Slovenskej
republike.

Dňa 19. mája 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
patriarchu Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema Melchitskej
gréckokatolíckej cirkvi Gregoria III.

Dňa 4. júna 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini predsedu
prezídia Bosny a Hercegoviny Mladena Ivanića.

Dňa 3. júla 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini ministra
zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky Paola
Gentiloniho.

Dňa 13. júla 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
prezidenta Rakúskej republiky Heinza Fischera.

Dňa 10. septembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga.

Dňa 10. septembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
predsedu vlády Ukrajiny Arsenija Jaceňuka.

Dňa 19. októbra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna.

Dňa 13. novembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
predsedu vlády Gruzínska Irakiho Garibashviliho.

Dňa 18. novembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
prezidenta Rumunska Klausa Iohannisa.

Dňa 9. decembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR prezidentku
Chorvátskej republiky Kolindu Grabar – Kitarović.
Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 26. januára 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ
ministra zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky Elmara Mammaďarova.

Dňa 16. februára 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ
ministra zahraničných vecí Rumunska Bogdana L. Auresca.

Dňa 23. februára 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž
osobitného splnomocnenca prezidenta Kazašskej republiky a poslanca Mažlisu
Kazašskej republiky Kuanyša Sultanova.
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Dňa 5. marca 2015 prijala podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková
ministra zahraničných vecí Bulharskej republiky Daniela Mitova.

Dňa 9. marca 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ
generálneho riaditeľa Ministerstva zahraničných vecí Štátu Izrael pre politické
záležitosti Nissima Bena Shtirita.

Dňa 14. apríla 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž
delegáciu Nemeckého spolkového snemu pod vedením predsedu skupiny pre
otázky vysídlencov a národnostných menšín Klausa Brähmiga.

Dňa 20. apríla 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž
koordinátora pre boj proti korupcii Európskeho odboru Ministerstva
zahraničných vecí USA Georgea Kenta.

Dňa 18. mája 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ guvernéra
hlavného mesta Kenskej republiky Evansa Kidera.

Dňa 19. mája 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ patriarchu
Antiochie
a celého Východu, Alexandrie
a Jeruzalema Melchitskej
gréckokatolíckej cirkvi Gregoria III.

Dňa 18. júna 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž
ministra zahraničných vecí Štátu Palestína Riyada Al-Malkiho.

Dňa 30. júna 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž
námestníka generálneho tajomníka OSN a výkonného riaditeľa Programu OSN
pre bývanie a ľudské sídla UN Habitat Joana Closa.

Dňa 8. júla 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž delegáciu
Skupiny priateľstva so SR Nemeckého spolkového snemu.

Dňa 13. októbra 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ
námestníka generálneho riaditeľa Ministerstva zahraničných vecí Štátu Izrael
Alona Ushpiza.

Dňa 27. októbra 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ 20
izraelských študentov – účastníkov programu Mladí izraelskí diplomati pod
vedením bývalého riaditeľa pre štátny protokol Ministerstva zahraničných vecí Štátu
Izrael veľvyslanca Yitzhaka Eldana.

Dňa 19. novembra 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž
členov výberovej komisie Medzinárodného parlamentného štipendia
v Nemeckom spolkovom sneme.

Dňa 26. novembra 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž
poslankyňu Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie a
podpredsedníčku skupiny priateľstva so Slovenskou republikou Elenu Alexejevnu
Perminovovú.
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Dňa 2. decembra 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ
zástupcov projektu Národný konvent o EÚ v Gruzínsku.

Dňa 3. decembra 2015 sa uskutočnila pracovná návšteva podpredsedu vlády
Vietnamskej socialistickej republiky Hoàng Trung Hảia v Slovenskej republike,
v rámci ktorej bol prijatý podpredsedníčkou Národnej rady SR Janou Laššákovou.

Dňa 8. decembra 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ
zástupcov Asociácie západoeurópskym zákonodarcov a Afriky.
2.1.4 Prijatia veľvyslancov a vedúcich misií akreditovaných v Slovenskej
republike
V hodnotenom období sa na úrovni predsedu a podpredsedov Národnej rady SR
realizovali prijatia veľvyslancov 25 štátov:

Dňa 29. januára 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky
v Slovenskej republike Thomasa Götza.

Dňa 3. februára 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie
v Slovenskej republike Alexandra Wittwera.

Dňa 4. februára 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky
v Slovenskej republike Amra El-Henawyho.

Dňa 5. februára 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska v Slovenskej republike Andrewa Gartha.

Dňa 12. februára 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny v Slovenskej republike
Oleha Havašiho.

Dňa 17. februára 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky
v Slovenskej republike Hassana Tajika.

Dňa 19. februára 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kórejskej republiky v Slovenskej
republike Sang-Hoon Parka.

Dňa 19. februára 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v Slovenskej republike
Theodora Sedgwicka.
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Dňa 26. marca 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Holandského kráľovstva v
Slovenskej republike Richarda van Rijssena.

Dňa 1. apríla 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Tureckej republiky v Slovenskej
republike Lebibe Gulhan Ulutekin.

Dňa 9. apríla 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Brazílskej federatívnej republiky
v Slovenskej republike Susan Kleebank.

Dňa 15. apríla 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kanady v Slovenskej republike
Marka Baileyho.

Dňa 23. apríla 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky v Slovenskej
republike Loipu Sanchez Lorenzo.

Dňa 10. júna 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Palestína v Slovenskej
republike Abdalrahmana Bsaisa.

Dňa 23. júna 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v Slovenskej republike
Theodora Sedgwicka.

Dňa 26. júna 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike
Akia Egawu.

Dňa 7. júla 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky v Slovenskej
republike Helfrieda Carla.

Dňa 9. septembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Mongolska v Slovenskej republike
Dorjdambu Zumberellkhama.

Dňa 9. septembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Litovskej republiky v Slovenskej
republike Loretu Zakarevčiene.

Dňa 29. septembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky
v Slovenskej republike Pana Weifanga.
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Dňa 3. novembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Belgického kráľovstva
v Slovenskej republike Willema van de Woordeho.

Dňa 12. novembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael v Slovenskej
republike Alexandra Ben-Zviho.

Dňa 18. novembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
chargé d´affaires a. i. Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave
Liama Wasleyho.

Dňa 25. novembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Portugalskej republiky Annu
Mariu Coelho Riberio da Silva.

Dňa 8. decembra 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Juhoafrickej republiky Teoboga
Josepha Seokola.

Dňa 13. mája 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
nastupujúceho mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej
republiky v Nemeckej spolkovej republike Petra Lizáka.

Dňa 20. januára 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v
Slovenskej republike Pana Weifanga.

Dňa 3. marca 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska v Slovenskej republike Andrewa Gartha.

Dňa 24. marca 2015 prijala podpredsedníčka Národnej rady SR Jana
Laššáková
mimoriadnu
a splnomocnenú
veľvyslankyňu
Vietnamskej
socialistickej republiky v Slovenskej republike Hồ Đắc Minh Nguyệt.

Dňa 13. mája 2015 prijala podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska v Slovenskej republike Andrewa Gartha.

Dňa 12. novembra 2015 prijal podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Maďarska v Slovenskej republike
Évu Czimbalmosné Molnár.
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2.1.5 Ostatné významné protokolárne a zahraničnopolitické podujatia

Dňa 13. januára 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
a podpredsedovia Národnej rady SR Jana Laššáková, Miroslav Číž, Ján Figeľ a Erika
Jurinová zúčastnili na slávnostnom ceremoniáli udelenia štátnych vyznamenaní
prezidentom Slovenskej republiky pri príležitosti 22. výročia vzniku Slovenskej
republiky.

Dňa 17. januára 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
40. pochodu vďaky SNP v obci Cigeľ.

Dňa 24. januára 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
na otváracom ceremoniáli 27. svetovej zimnej Univerziády, ktorá sa konala na
Štrbskom Plese.

Dňa 28. januára 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini a
podpredsedovia Národnej rady SR Jana Laššáková, Miroslav Číž, Ján Figeľ a Erika
Jurinová zúčastnili na slávnostnom otvorení Roka Ľudovíta Štúra 2015, spojenom s
vernisážou výstavy "Ľudovít Štúr (1815-1856) - reformátor slovenskej spoločnosti".

Dňa 28. januára 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini a
podpredsedovia Národnej rady SR Jana Laššáková, Miroslav Číž, Ján Figeľ a Erika
Jurinová zúčastnili na odovzdávaní ocenení "Spravodliví medzi národmi" za záchranu
židovských spoluobčanov počas holokaustu v historickej budove Národnej rady SR na
Župnom námestí.

Dňa 1. februára 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
slávnostného odovzdávania ocenení Krištáľové krídlo 2015.

Dňa 2. februára 2015 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini prijal
zástupcov Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Dňa 3. februára 2015 sa predseda Národnej rady SR pracovne stretol
s primátorom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava Ivom Nesrovnalom.

Dňa 19. februára 2015 sa pod záštitou a za účasti predsedu Národnej rady SR
Petra Pellegriniho uskutočnila prezentácia kníh Bratislavský hrad a Kronika Jána
z Turca v priestoroch hudobnej siene Bratislavského hradu.

Dňa 15. marca 2015 sa predseda Národnej rady SR zúčastnil pietnej spomienky
spojenej s kladením vencov pri príležitosti 70. výročia vypálenia obce Skýcov.
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V dňoch 19. – 20. marca 2015 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie predsedov
parlamentov krajín V4. Delegácie Poslaneckej snemovne a Senátu Parlamentu Českej
republiky, Národného zhromaždenia Maďarska, Sejmu a Senátu Poľskej republiky
a Národnej rady SR spoločne diskutovali na témy: 1) V4 Európe a svetu: úloha
medziparlamentnej spolupráce a parlamentnej diplomacie v EÚ a na multilaterálnej
úrovni; 2) V4 občanom: kríza zastupiteľskej demokracie?; 3) V4 v digitálnom veku: kde
je naša pridaná hodnota?

Dňa 4. apríla 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
spomienkového zhromaždenia na pamätníku Slavín spojenom s aktom kladenia vencov
pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Bratislavy.

Dňa 8. apríla 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil na
pietnom akte kladenia vencov pri pamätníkoch vojakov Červenej armády a
Rumunskej armády pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Senica.

Dňa 14. apríla 2015 vystúpil na Ministerstve zahraničných vecí a európskych
záležitostí v rámci Hodnotiacej konferencie k zahraničnej politike za rok 2014
predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini s prejavom na tému perspektív parlamentnej
diplomacie a medziparlamentnej spolupráce.

Dňa 25. apríla 2015 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini slávnostne
otvoril 10. ročník Náučného banského chodníka v Španej Doline.

Dňa 7. mája 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
spomienkového aktu pri príležitosti 70. výročia konca druhej svetovej vojny v
priestore pamätníka Červenej armády na Námestí SNP vo Zvolene.

Dňa 7. mája 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini v Banskej
Bystrici zúčastnil pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 70. výročia konca
druhej svetovej vojny.

Dňa 8. mája 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
celonárodných osláv 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva
nad fašizmom, spojených s pietnym aktom kladenia vencov na vojenskom cintoríne
Háj – Nicovô v Liptovskom Mikuláši.

Dňa 9. mája 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
spomienkového a pietneho aktu pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej
svetovej vojny pri pamätníku na Slavíne v Bratislave.
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Dňa 9. mája 2015 sa pri príležitosti osláv Dňa Európy predseda Národnej rady
SR Peter Pellegrini zúčastnil slávnostného koncertu v Slovenskej filharmónii
v Bratislave.

Dňa 12. mája 2015 vystúpil predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini na
odbornom seminári organizovanom Nemecko-slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou.

Dňa 19. mája 2015 sa podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž na
Bratislavskom hrade prihovoril účastníkom 7. stretnutia honorárnych konzulárnych
úradníkov Slovenskej republiky.

Dňa 2. júna 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
a podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková zúčastnili slávnostného otvorenia
poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou.

Dňa 4. júna 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
pracovného obeda s európskym komisárom pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť
Güntherom Oettingerom.

Dňa 4. júna 2015 otvoril príhovorom predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
konferenciu Global Challenges of the EU o problematike jednotného digitálneho trhu.

Dňa 18. júna 2015 navštívil Národnú radu SR prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska. Pri tejto príležitosti predniesol na schôdzi Národnej rady SR Správu
o stave Slovenskej republiky.

Dňa 20. júna 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini počas koktailu
prihovoril účastníkom medzinárodnopolitického a bezpečnostného fóra GLOBSEC.

Dňa 7. júla 2015 prijal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini v priestoroch
historickej budovy Národnej rady SR na Župnom námestí predstaviteľov a účastníkov
programu Učíme pre Slovensko (Teach for Slovakia).

Dňa 10. augusta 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
v Handlovej zúčastnil na spomienkovom Dni bielych ruží venovanom obetiam banských
nešťastí.

Dňa 15. augusta 2015 sa predseda Národnej rady SR zúčastnil spomienkového
podujatia venovaného obetiam druhej svetovej vojny - Stretnutia generácií v Kališti.
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Dňa 22. augusta 2015 sa uskutočnil 27. ročník turistického pochodu
„Náučným partizánskym chodníkom Skýcov – Zlatno“ za účasti predsedu Národnej
rady SR Petra Pellegriniho.

Dňa 25. augusta 2015 zložili členovia Štátnej komisie pre voľby a referendum
slávnostný sľub do rúk predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho.

Dňa 27. augusta 2015 sa podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková
zúčastnila pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia SNP v Žiari nad
Hronom.

Dňa 28. augusta 2015sa podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková
zúčastnila pietnych aktov kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia SNP vo Zvolene.

Dňa 28. augusta 2015 sa podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková
zúčastnila pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia SNP v Krupine.

Dňa 29. augusta 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini spolu s
predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Rumunska Valeriom S. Zgoneom,
podpredsedami Národnej rady SR Janou Laššákovou, Miroslavom Čížom a Erikou
Jurinovou zúčastnili ústredných osláv 71. výročia SNP v Banskej Bystrici, spojených s
pietnym aktom kladenia vencov.

Dňa 29. augusta 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 71. výročia SNP v Pohronskom Bukovci.

Dňa 29. augusta 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
osláv 71. výročia SNP spojených s pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku v
Podturni.

Dňa 29. augusta 2015 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini spolu
s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Rumunska Valeriom S. Zgoneom
navštívili Ústredný vojenský cintorín rumunskej armády vo Zvolene a zúčastnili sa
pietneho aktu kladenia vencov.

Dňa 30. augusta 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
osláv 71. výročia SNP spojených s pietnym aktom kladenia vencov v Dudinciach.

Dňa 31. augusta 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
osláv 71. výročia SNP spojených s pietnym aktom kladenia vencov v Nižnej Slanej.

Dňa 1. septembra 2015 sa v Rytierskej sále Bratislavského hradu uskutočnilo
slávnostné zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti 23.
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výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky za prítomnosti prezidenta Slovenskej
republiky, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády Slovenskej republiky,
predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky,
poslancov Národnej rady SR, členov diplomatického zboru, predstaviteľov ústredných
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a zástupcov registrovaných cirkví
a náboženských spoločností v Slovenskej republike.

Dňa 9. septembra 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
pietneho aktu kladenia vencov na Rybnom námestí v Bratislave pri príležitosti Dňa
obetí holokaustu a rasového násilia.

Dňa 6. októbra 2015 sa zástupcovia Národnej rady SR zúčastnili v okrese
Svidník na spomienkovom podujatí pri príležitosti 71. výročia začiatku Karpatskoduklianskej operácie a Dňa obetí Dukly.

Osobitným podujatím Národnej rady SR v rámci celoštátnych a celoročných
osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra bola slávnostná schôdza Národnej rady
SR, ktorá sa konala dňa 20. októbra 2015 na Myjave za účasti predsedu Národnej rady
SR, predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky, bývalých prezidentov
Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, predsedníčky Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky, predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky, poslancov
Národnej rady SR, predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej
republiky a zástupcov registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej
republike. V rámci jej programu sa uskutočnil spomienkový akt spojený s kladením
vencov k pamätníku Múzea slovenských národných rád a slávnostná recepcia.

Dňa 24. októbra 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini spoločne
s poslancami Národnej rady SR Darinou Gabániovou, Magdou Košútovou, Vierou
Kučerovou, Oľgou Nachtmannovou, Annou Vittekovou, Dušanom Bublavým, Martinom
Fedorom a Ľubomírom Želiezkom zúčastnili vyvrcholenia osláv 200. výročia narodenia
Ľudovíta Štúra – Celonárodnej spomienky na Ľudovíta Štúra v Uhrovci.

Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini sa dňa 30. októbra 2015 zúčastnil
spomienkovej oslavy organizovanej Veľvyslanectvom USA v Bratislave pri príležitosti
100. výročia podpísania Clevelandskej dohody.

Na pohrebe zosnulého kardinála a bývalého politického väzňa Jána
Chryzostoma Korca v Nitre dňa 31. októbra 2015 zastupoval Národnú radu SR jej
predseda Peter Pellegrini.

Dňa 11. novembra 2015 sa predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini zúčastnil
na Vojenskom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch pietnej spomienky venovanej
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obetiam prvej svetovej vojny a 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny pri
príležitosti Dňa vojnových veteránov.

Dňa 19. novembra 2015 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini počas
slávnostného podujatia v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí udelil
Cenu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a
humanitného vzdelávania za rok 2015. Ocenenými na návrh odbornej komisie boli
Andrej Mojžiš (za výnimočný prínos v oblasti dramatického umenia), Michal Harpáň (za
výnimočný prínos v oblasti literárnej vedy), Zuzana Mináčová (za výnimočný prínos
v oblasti fotografie a filmu), Ján Buzássy (za výnimočný prínos v oblasti literatúry),
Martin Činovský (za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia) a Ondrej Lenárd
(za výnimočný prínos v oblasti hudobného umenia).

2.2 Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej
republiky
2.1.6 Aktivity na pôde Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 10. februára 2015 prijal predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
František Šebej mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínska Alexandra
Nalbandova.

Dňa 12. februára 2015 prijal predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
František Šebej delegáciu predstaviteľov verejnej správy Ukrajiny.

Dňa 18. marca 2015 prijal predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
František Šebej mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Tureckej republiky
v Slovenskej republike Lebibe Gülhan Ulutekin.

Dňa 24. marca 2015 prijal predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
František Šebej mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Vietnamskej socialistickej
republiky v Slovenskej republike Hồ Đắc Minh Nguyệt.

Dňa 20. marca 2015 sa členovia Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo a
Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie stretli s európskym
komisárom pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisom Andriukaitisom.

Dňa 31. marca 2015 prijali členovia Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci
ministra pre rodinu a sociálnu politiku Maltskej republiky Michaela Farrugiu.

Dňa 8. apríla 2015sa uskutočnilo stretnutie podpredsedu Výboru Národnej rady
SR pre hospodárske záležitosti Maroša Kondróta so skupinou čínskych podnikateľov z
provincie Langfang.
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Dňa 30. apríla 2015 predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
Ľuboš Blaha prijal predsedu Výboru pre záležitosti EÚ Nemeckého spolkového snemu
Gunthera Krichbauma.

Dňa 12. mája 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske
záležitosti Ján Hudacký parlamentného štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva a
energií Nemeckej spolkovej republiky Uweho Beckmeyera.

Dňa 13. mája 2015 prijal predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
František Šebej mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínska Alexandra
Nalbandova.

Dňa 19. mája 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha delegáciu rusko-slovenskej skupiny priateľstva Štátnej dumy
Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie.

Dňa 19. mája 2015 predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR
Jaroslav Baška prijal Nicolu Latorreho, predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť Senátu
Talianskej republiky.

Dňa 19. mája 2015 predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR František
Šebej prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky
Amra El-Henawyho.

Dňa 21. mája 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nemeckej
spolkovej republiky v Slovenskej republike Thomasa Götza.

Dňa 26. mája 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu
a bezpečnosť Jaroslav Baška náčelníka generálneho štábu Armády Českej republiky
Josefa Bečvářa.

Dňa 2. júna 2015 prijal predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
František Šebej mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska Andrewa Gartha.

Dňa 15. júna 2015 členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti,
Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady SR pre
hospodárske záležitosti prijali podpredsedu Európskej komisie pre zamestnanosť, rast,
investície a konkurencieschopnosť Jyrkiho Katainena.

Dňa 17. júna 2015 predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR František
Šebej prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nemeckej spolkovej
republiky v Slovenskej republike Thomasa Götza.

Dňa 18. júna 2015 absolvovali predstavitelia Zahraničného výboru Národnej rady
SR pracovné stretnutie s predsedníčkou Zahraničného výboru Národného zhromaždenia
Francúzskej republiky Élisabeth Guigou.
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Dňa 19. júna 2015 predseda Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a
národnostné menšiny Rudolf Chmel prijal komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa
Muižnieksa.

Dňa 19. júna 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a
bezpečnosť Jaroslav Baška predsedu Výboru pre národnú obranu Národného
zhromaždenia Kórejskej republiky Hwang Jin-ha.

Dňa 24. júna 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej
republiky Roberta Martiniho.

Dňa 29. júna 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha predsedu poslaneckého klubu Sociálnodemokratickej strany
Rakúska v Národnej rade Rakúskej republiky Andreasa Schiedera.

Dňa 30. júna 2015prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a
regionálny rozvoj Igor Choma námestníka generálneho tajomníka OSN a výkonného
riaditeľa Programu OSN pre bývanie a ľudské sídla UN Habitat Joana Closa.

Dňa 7. júla 2015 prijal predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
František Šebej mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Irackej republiky v
Slovenskej republike Mohameda Hakiema Abd Ali Hamzu Al-Robaiee.

Dňa 8. septembra 2015 prijal predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
František Šebej veľvyslanca Ilana Ben-Dova, riaditeľa Odboru Strednej Európy
Ministerstva zahraničných vecí Štátu Izrael.

V dňoch 9.-11. septembra 2015 sa uskutočnila pracovná návšteva delegácie
Ústavnoprávneho výboru Senátu Parlamentu Českej republiky v Slovenskej republike.

Dňa 11. septembra 2015 sa predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha pracovne stretol s podpredsedníčkou Európskeho parlamentu
Ulrike Lunacek.

Dňa 23. septembra 2015 prijali predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
František Šebej a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Ján
Hudacký mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Singapurskej republiky pre
Slovenskú republiku so sídlom v Singapure Chay Wai Chuena.

Dňa 23. septembra 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Španielskeho
kráľovstva v Slovenskej republike Félixa Valdésa y Valentína Gamaza.

Dňa 23. septembra 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a
bezpečnosť Jaroslav Baška veliteľa vojenskej správy amerického štátu Indiana gen.
Courtney P. Carra.
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V dňoch 5. - 6. októbra 2015 sa uskutočnila pracovná návšteva delegácie Stálej
komisie pre rozvoj vidieka Senátu Parlamentu Českej republiky v Slovenskej republike.

Dňa 7. októbra 2015 prijal predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
František Šebej mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Holandského kráľovstva
v Slovenskej republike Richarda van Rijssena.

Dňa 16. októbra 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike Andrewa Gartha.

Dňa 21. októbra 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nemeckej
spolkovej republiky v Slovenskej republike Thomasa Götza.

Dňa 10. novembra 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu
a bezpečnosť Jaroslav Baška náčelníka Spojeneckého veliteľstva NATO pre
transformáciu v Norfolku gen. Denisa Merciera.

Dňa 12. novembra 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Palestína v
Slovenskej republike Abdalrahmana Bsaisa.

Dňa 26. novembra 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre
vzdelávanie, vedu, mládež a šport Mojmír Mamojka delegáciu Zhromaždenia
Macedónskej republiky.

Dňa 26. novembra 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre financie a
rozpočet Daniel Duchoň poslankyňu Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej
federácie a podpredsedníčku skupiny rusko-slovenského priateľstva Elenu Alexejevnu
Perminovovú.

Dňa 8. decembra 2015 prijali predseda a podpredsedovia Výboru Národnej rady
SR pre financie a rozpočet Daniel Duchoň, Ladislav Kamenický a Jozef Kollár radcu
Veľvyslanectva Francúzskej republiky vo Varšave Davida Karmouniho.

Dňa 8. decembra 2015 prijal predseda Výboru Národnej rady SR pre verejnú
správu a regionálny rozvoj Igor Choma delegáciu Monitorovacieho výboru Kongresu
miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy.

Dňa 11. decembra 2015 sa uskutočnila pracovná návšteva predsedu Mandátového
a imunitného výboru Senátu Parlamentu Českej republiky Jiřího Oberfalzera
v Slovenskej republike.
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2.1.7 Aktivity v zahraničí
Bilaterálna spolupráca

V dňoch 20. - 24. januára 2015 predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha a predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelanie, vedu, mládež
a šport Mojmír Mamojka uskutočnili pracovnú návštevu Ruskej federácie (Moskva,
Sverdlovský región, Jekaterinburg).

V dňoch 25. - 29. januára 2015 uskutočnil predseda Zahraničného výboru
Národnej rady SR František Šebej pracovnú návštevu USA, v rámci ktorej sa zúčastnil
slávnostného otvorenia výstavy "Yuri Dojc: Last Folio" a stretol sa predsedom
mimovládnej organizácie Council on Foreign Relations Richardom N. Haasom.

V dňoch 15. – 17. februára 2015 sa členka Výboru Národnej rady SR pre kultúru
a médiá Magdaléna Vášáryová zúčastnila na 8. európsko-ukrajinskom fóre v poľskej
Lodži, kde vystúpila v panelovej diskusii venovanej právnemu štátu.

V dňoch 23. - 25. februára 2015 členovia Osobitného kontrolného výboru
Národnej rady SR na kontrolu činnosti NBÚ realizovali pracovnú cestu v európskych
inštitúciách v Bruseli.

V dňoch 24. - 25. februára 2015 členovia Výboru Národnej rady SR pre obranu a
bezpečnosť absolvovali pracovnú návštevu Českej republiky.

V dňoch 14. - 15. marca 2015 predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a
média Dušan Jarjabek absolvoval pracovnú návštevu Talianskej republiky, počas ktorej
sa zúčastnil odovzdávania kultúrno-spoločenských cien Re Enzo v Bologni.

V dňoch 22. mája - 2. júna 2015 uskutočnil podpredseda Výboru Národnej rady
SR pre hospodárske záležitosti Maroš Kondrót pracovnú návštevu v Čínskej ľudovej
republike, počas ktorej sprevádzal predsedu Národnej rady SR v provincii Shaanxi
a Pekingu a absolvoval tiež stretnutia na úrovni provincie Anhui.

V dňoch 3. - 5. júna 2015 sa konala pracovná návšteva delegácie Výboru Národnej
rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v Českej republike.

V dňoch 9. – 11. júna 2015 uskutočnil predseda Výboru Národnej rady SR pre
európske záležitosti Ľuboš Blaha pracovnú návštevu v Holandskom kráľovstve.

V dňoch 11. - 12. októbra 2015 predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha uskutočnil pracovnú návštevu v Berlíne.

V dňoch 28. - 29. októbra 2015 uskutočnila delegácia Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady SR pracovnú návštevu v Českej republike.

Dňa 6. novembra 2015 sa poslanci Národnej rady SR Béla Bugár, Rudolf Chmel
a Pavol Hrušovský zúčastnili pohrebu bývalého prezidenta Maďarska Árpáda Göncza.
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V dňoch 14.-16. decembra 2015 uskutočnili zástupcovia Výboru Národnej rady
SR pre sociálne veci pracovnú návštevu v Českej republike.
Multilaterálna spolupráca

V dňoch 2. - 4. februára 2015 sa predseda Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha zúčastnil Európskeho parlamentného týždňa 2015 v Bruseli.

V dňoch 1.-2. februára 2015 sa podpredseda Výboru Národnej rady SR pre
európske záležitosti Andrej Kolesík zúčastnil stretnutia predsedov výborov pre európske
záležitosti parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC Chairpersons Meeting)
v lotyšskej Rige.

V dňoch 16. – 17. februára 2015 sa predseda Výboru Národnej rady SR pre
hospodárske záležitosti Ján Hudacký zúčastnil výročnej parlamentnej konferencie WTO
v Ženeve.

Dňa 25. februára 2015 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zahraničných
výborov a výborov pre hospodárske záležitosti parlamentov krajín V4.

V dňoch 4. - 6.marca 2015sa predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
František Šebej a overovateľ Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Martin
Fedor zúčastnili Medziparlamentnej konferencie o Spoločnej zahranično-bezpečnostnej
politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike EÚ v lotyšskej Rige.

V dňoch 13. - 14. marca 2015 sa delegácie Výboru Národnej rady SR pre
hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie zúčastnila 15. medziparlamentného stretnutia o obnoviteľných zdrojoch
energie a energetickej efektívnosti vo Viedni.

V dňoch 13. – 14. apríla 2015 sa členovia Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti zúčastnili stretnutia výborov pre EÚ parlamentov krajín V4 v Prahe.

V dňoch 12. - 14. apríla 2015 sa delegácia Výboru Národnej rady SR pre verejnú
správu a regionálny rozvoj zúčastnila na konferencii „Internet v štátnej správe
a samospráve“ v Hradci Králové.

V dňoch 22. – 25. apríla 2015 sa člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR
Pavol Hrušovský zúčastnil na Svetovom fóre „Proti zločinom genocídy“
v arménskom Jerevane.

V dňoch 27. apríla – 1. mája 2015sa členka Mandátového a imunitného výboru
Národnej rady SR Eva Horváthová zúčastnila Globálneho fóra žien v parlamentoch
(Women in Parliaments Global Forum), ktoré sa uskutočnilo v azerbajdžanskom Baku.

Dňa 30. apríla 2015sa podpredseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport Dušan Čaplovič v Mníchove zúčastnil otvorenia Dokumentačného
centra k národnému socializmu.
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V dňoch 13. – 14. mája 2015 sa podpredseda Výboru Národnej rady SR pre
kultúru a médiá Dušan Jarjabek v Ríme zúčastnil slávnostného koncertu pri príležitosti
25. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi vtedajšou ČSFR a Svätou stolicou.

V dňoch 4.- 5. mája2015 sa podpredseda Zahraničného výboru Národnej rady SR
Juraj Droba zúčastnil na medziparlamentnom stretnutí zahraničných výborov štátov EÚ
so Zahraničným výborom Európskeho parlamentu (AFET Meeting).

V dňoch 27. – 29. mája 2015 sa členka Osobitné kontrolného výboru Národnej
rady SR na kontrolu činnosti SIS Janka Šípošová zúčastnila medziparlamentného
stretnutia kontrolných výborov na tému „Demokratická kontrola tajných služieb v EÚ“,
ktoré sa konalo v Európskom parlamente v Bruseli.

V dňoch 31. mája - 2. júna 2015 sa členovia Výboru Národnej rady SR pre
európske záležitosti zúčastnili na LIII. zasadnutí Konferencie výborov pre európske
záležitosti parlamentov členských štátov Európskej únie (LIII COSAC Meeting) v
lotyšskej Rige.

Dňa 3. júna 2015 sa v rámci medzinárodnej konferencie V4 Good Governance
Forum 2015 v Bratislave uskutočnilo stretnutie výborov pre verejnú správu a regionálny
rozvoj parlamentov krajín V4.

Dňa 17. júna 2015 sa predseda Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie Martin Fecko v Budapešti zúčastnil stretnutia predsedov
pôdohospodárskych výborov parlamentov Bulharska, Maďarska, Litvy, Poľska
a Slovenskej republiky.

V dňoch 12. - 13. júla 2015 sa podpredseda Výboru Národnej rady SR pre
európske záležitosti Andrej Kolesík zúčastnil stretnutia predsedov výborov pre európske
záležitosti parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC Chairpersons´
Meeting) v Luxemburgu.

V dňoch 5. - 6. septembra 2015sa predseda Zahraničného výboru Národnej rady
SR František Šebej a člen Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Maroš
Kondrót zúčastnili Medziparlamentnej konferencie o Spoločnej zahraničnej a
bezpečnostnej politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike EÚ v Luxemburgu.

V dňoch 8. - 9. septembra 2015 sa predseda Výboru Národnej rady SR pre
hospodárske záležitosti Ján Hudacký zúčastnil na konferencii "Európa Karpát"
v poľských kúpeľoch Krynica-Zdrój.

V dňoch 13. - 15. septembra 2015 sa overovateľ Výboru Národnej rady SR pre
obranu a bezpečnosť Martin Fedor zúčastnil 13. ročníka Summer Defence Conference v
Štrasburgu.

V dňoch 16.-18. septembra 2015 sa členka Výboru Národnej rady SR pre kultúru
a médiá Magdaléna Vášáryová v Berlíne zúčastnila konferencie "Der Aufbau OST im
mitteleuropäischen Vergleich - eine Bilanz nach 25 Jahren".
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V dňoch 23. - 25. septembra 2015 sa členka Výboru Národnej rady SR pre
európske záležitosti Jana Vaľová zúčastnila Eurázijského ženského fóra v ruskom
Petrohrade.

V dňoch 27. septembra – 1. októbra 2015 sa podpredseda Výboru Národnej rady
SR pre nezlučiteľnosť funkcií Otto Brixi zúčastnil v Jeruzaleme na konferencii "2015
Jerusalem Chairman´ s Conference".

V dňoch 13.-14. októbra 2015 sa predseda Výboru Národnej rady SR pre
hospodárske záležitosti Ján Hudacký v Bruseli zúčastnil na medziparlamentnom stretnutí
výborov štátov EÚ pod záštitou Výboru Európskeho parlamentu pre dopravu.

V dňoch 7. - 9. novembra 2015 sa podpredseda Osobitného kontrolného výboru
Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS Anton Martvoň zúčastnil Európskeho
summitu k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Berlíne.

V dňoch 8.-11. novembra 2015 sa členovia Výboru Národnej rady SR pre financie
a rozpočet v Luxemburgu zúčastnili Medziparlamentnej konferencie o stabilite,
hospodárskom riadení a koordinácii v EÚ.

V dňoch 8. - 11. novembra 2015 sa členka Výboru Národnej rady SR pre
nezlučiteľnosť funkcií Janka Šípošová zúčastnila na konferencii Victim Support Europe
v Európskom parlamente v Bruseli.

V dňoch 9. - 10. novembra 2015 sa podpredseda Zahraničného výboru Juraj Droba
zúčastnil medziparlamentného stretnutia zahraničných výborov štátov EÚ so
Zahraničným výborom Európskeho parlamentu (AFET Meeting) v Bruseli.

V dňoch 16. - 19. novembra 2015 realizovala delegácia Výboru Národnej rady SR
pre hospodárske záležitosti pracovnú návštevu v Európskom parlamente v Bruseli.

V dňoch 29. novembra - 1. decembra 2015 sa zástupcovia Výboru Národnej rady
SR pre európske záležitosti zúčastnili LIV. zasadnutia Konferencie výborov pre európske
záležitosti parlamentov členských štátov Európskej únie (LIII COSAC Meeting) v
Luxemburgu.

V dňoch 10. - 11. decembra 2015 sa podpredseda Zahraničného výboru Národnej
rady SR Juraj Droba zúčastnil na stretnutí výborov pre rozvojovú spoluprácu parlamentov
EÚ v Luxemburgu.
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2.3 Zahraničnopolitické aktivity stálych delegácií Národnej rady
Slovenskej republiky
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy

V dňoch 25. - 27. januára 2015 sa členovia Stálej delegácie Národnej rady SR
v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy Oľga Nachtmannová, Pavol Goga, Martin
Fronc a Darina Gabániová zúčastnili I. časti riadneho zasadnutia Parlamentného
zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu.

V dňoch 21. - 24. júna 2015 sa členovia Stálej delegácie Národnej rady SR
v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy Oľga Nachtmannová, Martin Fronc, Darina
Gabániová a Ľubomír Petrák zúčastnili III. časti riadneho zasadnutia Parlamentného
zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu.

Vedúca Stálej delegácie Národnej rady SR v Parlamentnom zhromaždení Rady
Európy Oľga Nachtmannová prijala dňa 10. septembra 2015 mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Srbskej republiky v Slovenskej republike Šaniho
Dermaku.

V dňoch 27. - 30. septembra 2015 sa členovia Stálej delegácie Národnej rady SR
v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy Oľga Nachtmannová, Pavol Goga, Martin
Fronc, Darina Gabániová a Helena Mezenská zúčastnili IV. časti riadneho zasadnutia
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu.
Parlamentné zhromaždenie NATO

V dňoch 20. - 22. marca 2015 sa vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR
v Parlamentnom zhromaždení NATO Daniel Duchoň v Londýne zúčastnil zasadnutia
Stáleho výboru Parlamentného zhromaždenia NATO (vedúcich a tajomníkov národných
delegácií).

V dňoch 15. - 18. mája 2015 sa uskutočnilo vyslanie členov Stálej delegácie
Národnej rady SR v Parlamentom zhromaždení NATO na jarné zasadnutie
Parlamentného zhromaždenia NATO v Budapešti.

V dňoch 9.-12. októbra 2015 sa v nórskom Stavangeri členovia Stálej delegácie
Národnej rady SR v Parlamentnom zhromaždení NATO zúčastnili 61. výročného
zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO.
Parlamentné zhromaždenie OBSE

V dňoch 19. - 20. februára 2015 sa členovia Stálej delegácie Národnej rady SR
v Parlamentnom zhromaždení OBSE Milan Mojš a Marián Kéry zúčastnili Zimného
zasadnutia Parlamentného zhromaždenia OBSE vo Viedni.
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Dňa 12. novembra 2015 sa stretli členovia Stálej delegácie Národnej rady SR v
Parlamentnom zhromaždení OBSE s Michaelom Linkom, riaditeľom Úradu OBSE pre
demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR).
Medziparlamentná únia

V dňoch 26. marca - 3. apríla 2015 sa podpredsedníčka Národnej rady SR Jana
Laššáková a poslanec Národnej rady SR Jozef Viskupič, člen Stálej delegácie Národnej
rady SR v MPÚ zúčastnili na 132. zasadnutí delegátov Medziparlamentnej únie v Hanoji.
Parlamentná dimenzia OECD


V dňoch 24. – 26. februára 2015 sa vedúci Stálej delegácie Národnej rady SR v OECD
Jozef Kollár zúčastnil na parlamentných dňoch OECD v Paríži.



V dňoch 30. septembra – 1. októbra 2015 sa vedúci Stálej delegácie Národnej rady
SR v OECD Jozef Kollár zúčastnil Stretnutia parlamentnej siete OECD v Paríži.

2.4 Zahraničnopolitické aktivity skupín priateľstva Národnej rady
Slovenskej republiky
V rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (MPÚ) sa zriaďujú
dvojstranné skupiny priateľstva, ktorých cieľom je nadväzovanie osobných kontaktov
s členmi parlamentov iných štátov alebo skupín štátov, ako aj prehlbovanie poznatkov
o týchto krajinách v politickej, hospodárskej a kultúrnej oblasti. Dvojstranné skupiny
priateľstva sa vytvárajú so všetkými členskými štátmi MPÚ, pričom interne sa zlučujú
do regionálnych skupín, ktoré však voči zahraničiu vystupujú jednotlivo. Každý poslanec
Národnej rady SR sa môže prihlásiť do ľubovoľného počtu regionálnych skupín
priateľstva. Ich členovia sú súčasťou delegácií počas oficiálnych a pracovných návštev
v zahraničí. Sú tiež prizývaní na oficiálne rokovania predsedu Národnej rady SR s jeho
zahraničnými partnermi počas ich návštevy v Slovenskej republike.
Počas VI. volebného obdobia existovalo v roku 2015 28 regionálnych skupín
priateľstva. Z najvýznamnejších možno spomenúť nasledovné aktivity:

Dňa 23. februára 2015 prijal predseda Skupiny priateľstva Národnej rady SR
s Kazašskou republikou Róbert Madej špeciálneho vyslanca prezidenta Kazašskej
republiky a poslanca Mažlisu Parlamentu Kazašskej republiky p. Kuanysha Sultanova.

V dňoch 11. - 13. marca 2015 sa členka Skupiny priateľstva Národnej rady SR
s Ruskou federáciou Oľga Nachtmannová zúčastnila podujatia "Ženy a politika"
organizovaného Českým centrum v Moskve a Slovenským inštitútom v Moskve pri
príležitosti MDŽ. Zároveň uskutočnila pracovné stretnutie s podpredsedom Výboru
Štátnej dumy Ruskej federácie pre vzdelávanie Viktorom J. Šudegovom.

V dňoch 21. – 26. marca 2015 sa členka Skupiny priateľstva Národnej rady SR
s krajinami Afriky Eva Horváthová zúčastnila Globálneho fóra žien v parlamentoch
(Women in Parliaments Global Forum) v etiópskej Addis Abebe.
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V dňoch 26. marca - 3. apríla 2015 predseda Skupiny priateľstva Národnej rady
SR s Vietnamskou socialistickou republikou Jozef Viskupič sprevádzal podpredsedníčku
Národnej rady SR Janu Laššákovú počas návštevy Vietnamskej socialistickej republiky.

V dňoch 8. - 11. apríla 2015 uskutočnili členovia Skupiny priateľstva Národnej
rady SR s Azerbajdžanskou republikou pracovnú návštevu v Baku.

V dňoch 24. – 27. apríla 2015 bol predseda skupiny priateľstva Národnej rady SR
s Kazašskou republikou Róbert Madej členom pozorovateľskej misie pri voľbách
prezidenta Kazašskej republiky.

Dňa 19. mája 2015 prijal predseda Skupiny priateľstva Národnej rady SR
s Ruskou federáciou Ľubomír Petrák delegáciu rusko-slovenskej skupiny priateľstva
Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie.

Dňa 11. júna 2015 prijal predseda Skupiny priateľstva Národnej rady SR s
Bieloruskou republikou Róbert Madej predsedníčku Skupiny priateľstva Národného
zhromaždenia Bieloruskej republiky Ljudmilu Dobryninu.

V dňoch 1. - 5. septembra 2015 členovia Skupiny priateľstva Národnej rady SR
s Bieloruskou republikou uskutočnili pracovnú návštevu v Minsku.

V dňoch 23.-26. októbra 2015 boli členovia Skupiny priateľstva Národnej rady
SR s Ukrajinou Mikuláš Krajkovič a Michal Lukša členmi medzinárodnej
pozorovateľskej misie pri komunálnych voľbách na Ukrajine.

V dňoch 7.-12. decembra 2015 uskutočnila delegácia Skupiny francúzskoslovenského priateľstva Národného zhromaždenia Francúzskej republiky návštevu
v Slovenskej republike.

Dňa 8. decembra 2015 prijala členka Skupiny priateľstva Národnej rady SR
s krajinami Afriky Eva Horváthová poslankyňu Národnej rady Rakúskej republiky
a podpredsedníčku Asociácie západoeurópskych zákonodarcov a Afriky (AWEPA) Petru
Bayr.

2.5 Iné významné zahraničnopolitické aktivity Kancelárie Národnej
rady Slovenskej republiky
Zamestnanci Kancelárie Národnej rady SR sa na zahraničných pracovných
cestách vedenia a poslancov Národnej rady SR zúčastňujú zväčša ako protokolárny,
odborný a administratívno-technický sprievod. Okrem zmieneného však uskutočňujú aj
individuálne služobné cesty, ktoré sa týkajú odborného vzdelávania, rozvíjania ich
pracovných zručností, nadväzovania kontaktov, ako aj prípadnej výmeny informácií,
zdieľania skúseností či získaného know-how so svojimi kolegami z parlamentných
kancelárií iných štátov, prípadne organizujú takéto podujatia na pôde Kancelárie
Národnej rady SR.
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Spomedzi najvýznamnejších aktivít možno zmieniť:

V dňoch 4.-5. júna 2015 sa konal odborný seminár pre zamestnancov Kancelárie
Národnej rady SR venovaný východiskovému rámcu, ako aj technicko-organizačným
aspektom príprav slovenského predsedníctva v Rade EÚ s osobitným akcentom na
Národnú radu SR, resp. Kanceláriu Národnej rady SR. Hlavným hosťom seminára bola
Christine Verger, vedúca Riaditeľstva Európskeho parlamentu pre vzťahy s národnými
parlamentmi. Ďalšími rečníkmi boli Klára Urbanová, zástupkyňa Poslaneckej snemovne
Parlamentu Českej republiky pri Európskom parlamente, Jozef Polakovič zo Stáleho
zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ, Branislav Pavlovič, riaditeľ odboru pre
horizontálne otázky a koordináciu sekcie pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade
EÚ Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Robert Hajšel, riaditeľ
Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Vedúci Kancelárie Národnej rady SR Daniel Guspan sa zúčastnil na pravidelnom
stretnutí Asociácie generálnych tajomníkov parlamentov (ASGP) na okraj zasadnutia
Zhromaždenia Medziparlamentnej únie v Ženeve v dňoch 19.-20. októbra 2015.

Dňa 7. decembra 2015 sa pod záštitou predsedu Národnej rady SR a v spolupráci
s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku uskutočnila
Konferencia o úlohách národných parlamentov a Európskeho parlamentu súvisiacich s
predsedníctvom v Rade EÚ. Ako rečníci v politickej časti podujatia vystúpili
podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž, podpredsedníčka Európskeho parlamentu
Ulrike Lunacek, predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha, predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Ján Hudacký,
predseda Výboru Národného zhromaždenia Maďarska pre záležitosti EÚ Richárd
Hörcsik, poslanci Európskeho parlamentu Anna Záborská a Vladimír Maňka,
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Holandského kráľovstva v Slovenskej
republike Richard van Rijssen. V druhej časti sa prítomným prihovorili Jitka Polášková,
administrátorka Riaditeľstva Európskeho parlamentu pre vzťahy s národnými
parlamentmi, László Juhász, tajomník Výboru Národného zhromaždenia Maďarska pre
záležitosti EÚ, Linda Kalnina a Kristine Gailite z kancelárie Saeima Lotyšskej republiky,
ako aj Natália Švecová, ECPRD korešpondentka z Kancelárie Národnej rady SR.

V rámci príprav parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva v Rade EÚ
absolvovali v roku 2015 zamestnanci odborných útvarov Kancelárie Národnej rady SR
viaceré študijné cesty: v Európskom parlamente (15.-17. novembra 2015), Generálnych
stavoch Holandského kráľovstva (10.-11. decembra 2015) či Saeima Lotyšskej republiky
(10.-12. decembra 2015).
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3 Pôsobenie
Národnej
rady
v záležitostiach Európskej únie

Slovenskej

republiky

Spoluprácu Národnej rady SR a vlády Slovenskej republiky v európskych
záležitostiach na národnej úrovni upravuje ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci
Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach
Európskej únie, ktorý predstavuje základný rámec spolupráce pri predkladaní návrhov
pozičných dokumentov Slovenskej republiky Národnej rade SR, pri ich schvaľovaní
Národnou radou SR a pri informovaní Národnej rady SR o ďalších záležitostiach
Európskej únie. Ďalším právnym predpisom zákon o rokovacom poriadku Národnej rady
SR, ktorý upravuje zloženie a pôsobnosť Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti (§ 58a a § 58b). Činnosť národných parlamentov v záležitostiach Európskej
únie tiež upravujú protokoly pripojené k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve
o fungovaní Európskej únie1 (Protokol č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej
únii a Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality).
V roku 2015 zobral Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na vedomie
525 nových návrhov aktov v zmysle § 58a ods. 3 písm. a) zákona o rokovacom poriadku
Národnej rady SR. Zároveň výbor zobral na vedomie 331 predbežných stanovísk, ktoré
boli Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti doručené v lehote podľa § 58a
ods. 8 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR (tzn. 4 týždne po obdržaní návrhu
právneho aktu a návrhu legislatívneho aktu).
Z celkového počtu 525 návrhov vyhodnotil Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti 13 návrhov ako prioritné z pohľadu záujmov Slovenskej republiky a požiadal
pri nich o stanovisko iný výbor v zmysle § 58a ods. 3 písm. f) zákona o rokovacom
poriadku Národnej rady SR.
Informáciu o všetkých doručených návrhoch právne záväzných aktov a iných
aktov Európskej únie obsahuje aj Systém sledovania európskych záležitostí (SSEZ). SSEZ
je informačný systém umiestnený na webovej stránke Národnej rady SR a poskytuje tiež
informáciu o predbežných stanoviskách k jednotlivým návrhom.2
V roku 2015 Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti prerokoval
informácie a schválil stanoviská Slovenskej republiky (ak nešlo o informáciu ex-post)
k nasledujúcim zasadnutiam Európskej rady a Rady Európskej únie:
Európska rada


1
2

Informácia o neformálnom stretnutí Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 12. a 13.
februára 2015.

Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010, s. 1.
http://www.nrsr.sk/ssez/
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Informácia o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 19. a 20. marca 2015.



Informácia o mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 23.
apríla 2015.



Informácia o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 25. a 26. júna 2015.



Informácia o rokovaní mimoriadnej Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 23.
septembra 2015.



Informácia o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 15. a 16. októbra
2015.



Informácia o rokovaní mimoriadnej Európskej rady s Tureckou republikou, ktorá
sa uskutočnila 29. novembra 2015.



Informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutočnila 17. a 18. decembra
2015.
Rada Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN)



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 17. februára 2015.



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 10. marca 2015 (ex post).



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 12. mája 2015.



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 19. júna 2015.



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 10. novembra 2015 (ex-post).



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 13. novembra 2015.
Rada Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné veci (JHA)



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 15. a 16. júna 2015 (ex-post).



Informácia o rokovaní mimoriadnej Rady Európskej únie pre spravodlivosť a
vnútorné veci, ktorá sa uskutočnila 14. septembra 2015.



Informácia o rokovaní mimoriadnej Rady Európskej únie pre spravodlivosť a
vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2015 (ex-post).



Informácia o rokovaní mimoriadnej Rady Európskej únie pre spravodlivosť a
vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 20. novembra 2015 (ex-post).



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 3. a 4. decembra 2015.
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Rada Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie
a spotrebiteľské záležitosti (EPSCO)


Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku,
zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktorá sa uskutočnila 9. marca 2015 (ex-post).



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku,
zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktorá sa uskutočnila 18. júna 2015.



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálne veci,
zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktorá sa uskutočnila 7. a 8. decembra 2015.
Rada Európskej únie pre konkurencieschopnosť (COMPET)



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť, ktorá sa
uskutočnila 28. a 29. mája 2015.
Rada Európskej únie pre zahraničné veci (FAC)



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci, ktorá sa
uskutočnila 16. marca 2015 (ex post).



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci (obchod), ktorá
sa uskutočnila 7. mája 2015.



Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci (obrana), ktorá
sa uskutočnila 18. mája 2015.

K ostatným zasadnutiam Rady Európskej únie boli stanoviská Slovenskej
republiky schválené formou tzv. tichej procedúry v zmysle článku 2 ods. 4 ústavného
zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády
Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.
Pokiaľ ide o súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou
subsidiarity, Lisabonská zmluva3 (2009) zaviedla mechanizmus kontroly subsidiarity,
ktorý umožňuje národným parlamentom Európskej únie prijímať odôvodnené stanoviská,
ak sa domnievajú, že návrh legislatívneho aktu Európskej únie porušuje zásadu
subsidiarity. V sledovanom období Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti
uplatnil toto právo prijatím odôvodneného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje krízový mechanizmus premiestnenia a mení
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa
stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie
žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo
osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, KOM (2015) 4504. Výbor
Národnej rady SR pre európske záležitosti sa uzniesol na tom, že návrh nie je v súlade so
Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení spoločenstva,
podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007. Úradný vestník Európskej únie, 17. 12. 2007, 2007/C 306/01.
4
Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti č. 203 z 30. septembra.
3
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zásadou subsidiarity a zaslal svoje odôvodnené stanovisko príslušným inštitúciám
Európskej únie.
Okrem toho Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti využil možnosť
vyjadriť sa k vecnému obsahu návrhov v zmysle mechanizmu politického dialógu, ktorý
ponúkla Európska komisia národným parlamentom a informoval Komisiu o svojich
výhradách v prípade návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom
fonde pre strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č.
1316/2013, KOM (2015) 10.5 Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti
predovšetkým zdôraznil „potrebu zabezpečiť regionálnu rovnováhu pri alokácii
finančných prostriedkov z Európskeho fondu pre strategické investície; finančné
prostriedky by mali byť alokované najmä do regiónov členských štátov Európskej únie
s najnižšou intenzitou investičnej aktivity s cieľom postupne znižovať regionálne disparity
tak medzi členskými štátmi, ako aj medzi jednotlivými regiónmi v rámci členských štátov
a všeobecne v hospodárskom priestore Európskej únie, a s cieľom zvyšovania
konkurencieschopnosti týchto regiónov“ a akcentoval „potrebu klásť pri alokácii
finančných prostriedkov mimoriadny dôraz predovšetkým na kvalitu investičných
projektov, najmä z hľadiska ich strednodobej a dlhodobej životaschopnosti a potenciálu
vytvárať nové a kvalitné pracovné miesta a potreby odstránenia regionálnych rozdielov
medzi členskými štátmi“.
V kontexte politického dialógu sa Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti vyjadril aj k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ,
pokiaľ ide o automatickú výmenu informácií v oblasti daní KOM (2015) 1356. Výbor
Národnej rady SR pre európske záležitosti predovšetkým zdôraznil „potrebu presných
a jasných definícií tak pojmov, ako aj povinností členských štátov týkajúcich sa
automatickej výmeny informácií v oblasti daní, aby nedochádzalo k prebytočnej výmene
veľkého množstva irelevantných informácií a z toho vyplývajúcej neefektivite
a preťaženiu daňových a finančných správ členských štátov.“
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti sa dvomi uzneseniami vyjadril
aj k negociáciám o dohode o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve
(TTIP).7 Výbor poukázal na výhrady k transparentnosti negociácií a k zriaďovaniu tzv.
reading rooms, vyzval, aby „akýkoľvek model riešenia investičných sporov v rámci TTIP
neoslabil demokratickú reguláciu, legislatívny proces, exekutívne právomoci členských
štátov Európskej únie, štátnu suverenitu a legitimitu verejného súdnictva v Európskej
únii,“ a kládol osobitný dôraz „na zachovanie vysokých európskych štandardov v oblasti
sociálnych práv, ochrany životného prostredia, služieb, zdravia, bezpečnosti
spotrebiteľov a produktov, predovšetkým potravín a farmaceutických výrobkov, ako aj na
ochranu záujmov malých a stredných podnikateľov, najmä v oblasti poľnohospodárstva
a potravinárstva.“
Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti č. 171 zo 6. mája.
Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti č. 183 zo 17. júna 2015.
7
Uznesenia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti č. 169 a 177 zo 6. mája 2015.
5
6
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V rámci politického dialógu tiež Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti
informoval Európsky parlament, Európsku komisiu a Radu Európskej únie o svojom
stanovisku k návrhu rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti
medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka KOM (2015) 2868, v ktorom
poukázal na vyhlásenie Národnej rady SR k riešeniu migračných výziev, ktorým aktuálne
čelí Európska únia (odmietanie povinných kvót, riešenie príčin migrácie, dôsledná
ochrana vonkajších hraníc EÚ).
V priebehu roka 2015 národné parlamenty pod vedením Lorda Boswella
(predsedu Výboru pre európske záležitosti britskej Snemovne lordov) vyvinuli nový
mimozmluvný nástroj medziparlamentnej spolupráce v rámci politického dialógu, a to
tzv. zelenú kartu, prostredníctvom ktorej by národné parlamenty mohli požiadať
Európsku komisiu o vypracovanie nových alebo zmenu už existujúcich aktov EÚ. Výbor
Národnej rady SR pre európske záležitosti sa pripojil k iniciatíve britskej Snemovne
lordov a spolu s ďalšími 15 komorami, resp. parlamentmi podporil v júni 2015 návrh
prvej zelenej karty ohľadne potravinového odpadu9, ktorým sa Európska komisia
vyzýva, aby pri predložení návrhu o obehovej ekonomike schválila strategický prístup k
zníženiu potravinového odpadu.
V zmysle Protokolu č. 2 pripojeného k Lisabonskej zmluve o uplatňovaní zásad
subsidiarity a proporcionality tiež môžu národné parlamenty predkladať Súdnemu dvoru
Európskej únie žaloby z dôvodu porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom.
V danom období Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti neprerokoval žiadne
návrhy žalôb vo veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie
v zmysle § 58a ods. 3 písm. d) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR. Žiadny
národný parlament členskej krajiny EÚ zatiaľ takúto žalobu Súdnemu dvoru nepredložil.
V sledovanom období Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti
prerokoval tieto správy a informácie predkladané Národnej rade SR vládou Slovenskej
republiky a členmi vlády a tieto akty predkladané Národnej rade SR orgánmi Európskej
únie (§ 58a ods. 3 písm. e) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR):

8
9



Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok
2015 (tlač 1338).



Prezentácia projektu Energetickej únie.



Prezentácia Pracovného programu Komisie na rok 2015.



Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a
aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie (tlač
1467).



Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku
2014 (tlač 1484).

Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti č. 191 z 25. júna.
Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti č. 195 z 25. júna.
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Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva
Slovenskej republiky v Rade Európskej únie za rok 2014.



Správa o čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie.



Zameranie činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej
republike.



Rokovania o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP)
medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými.



Program stability Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018 (tlač 1541).



Správa o stave implementácie finančných nástrojov v podmienkach Slovenskej
republiky.



Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Talianskej
republike, Maltskej republike a Sanmarínskej republike.



Návrh zamerania činnosti Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej
únii v Bruseli.



Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Holandskom
kráľovstve.



Prezentácia aktivít členov Európskeho parlamentu zvolených za Slovenskú
republiku.



Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Poľskej
republike.



Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Spojenom
kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.



Informácia o návrhu pilotnej Zelenej karty o plytvaní potravinami, ako bol prijatý
Výborom Európskej únie Snemovne lordov Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska.



Informácia o aktuálnej krízovej situácii v eurozóne v súvislosti s Gréckom.



Informácia o mimoriadnom zasadnutí hláv štátov alebo predsedov vlád členských
krajín eurozóny (Samit eurozóny), ktoré sa uskutočnilo 7. júla 2015.



Priority luxemburského predsedníctva v Rade Európskej únie 2015.



Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018 a vládny návrh zákona
o štátnom rozpočte na rok 2016 z hľadiska primeranosti výdavkov
spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie.



Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 a návrh rozpočtu verejnej
správy na roky 2016 až 2018 (tlač 1700).



Prezentácia výročnej správy Európskeho dvora audítorov.



Informácia o prioritách vyplývajúcich z Pracovného programu Komisie na rok
2016.

Okrem toho v roku 2015 požiadal Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti nasledujúce výbory Národnej rady SR o návrhy stanovísk k trinástim návrhom
právnych aktov Európskej únie:
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Výbor Národnej rady SR pre financie a rozpočet o návrh stanoviska

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre
strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013, KOM
(2015) 10;

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č.
1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, KOM
(2015) 15;

k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o
povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní, KOM(2015)135;

k návrhu smernice Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2003/48/ES, KOM
(2015) 129;

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na
odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru
Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o ustanovenia
predmetného protokolu, ktoré spadajú pod hlavu V časti III Zmluvy o fungovaní
Európskej únie, KOM (2015) 193;

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na
odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru
Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o ustanovenia
predmetného protokolu, ktoré nespadajú pod hlavu V časti III Zmluvy o fungovaní
Európskej únie, KOM (2015) 194;

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o osobitné opatrenia pre
Grécko, KOM (2015) 365;

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie
(EÚ) č. 527/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné
spoločnosti, KOM (2015) 473;

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú
spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú,
transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES,
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2009/138/ES, 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 , KOM
(2015) 472;

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na postupné vytvorenie
jednotného zastúpenia eurozóny v rámci Medzinárodného menového fondu, KOM
(2015) 603;
Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci o návrh stanoviska

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ
ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy
podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, KOM (2015) 46;
Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrh
stanoviska

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie
(ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať
používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, KOM (2015)
177;

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica
2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do
nízkouhlíkových technológií, KOM (2015) 337;
Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť o návrhu stanoviska

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje
spoločný zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných krajín pôvodu na účely smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a
odnímaní medzinárodnej ochrany a ktorým sa mení smernica 2013/32/EÚ, KOM (2015)
452.

3.1 Prehľad jednotlivých politík EÚ, iniciatívne a iné materiály
prerokúvané Výborom Národnej rady SR pre európske záležitosti
3.1.1 Všeobecné záležitosti
Otázky všeobecných záležitostí Európskej únie od nadobudnutia platnosti
Lisabonskej zmluvy podliehajú pod gesciu Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC).
Na schôdzach Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti boli jeho členovia
v období roku 2015 pravidelne informovaní o témach rokovaní Rady pre všeobecné
záležitosti (GAC) a Európskej rady (ER). Návrhy stanovísk Slovenskej republiky k
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zasadnutiam Európskej rady v roku 2015 predkladal členom výboru na jeho schôdzach
predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.
Informáciu o neformálnom stretnutí Európskej rady, ktorá sa uskutočnila v dňoch
12. a 13. februára 2015, predložil na 54. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti Robert Fico dňa 11. februára 2015. Diskusia prebiehala o návrhoch stanovísk
Slovenskej republiky k trom hlavným témam zasadnutia: 1.) Hospodárska a menová únia
a užšia koordinácia hospodárskych politík, a to vzhľadom na krízovú situáciu v Grécku;
2.) Boj proti terorizmu po teroristických útokoch v Paríži a 3.) situácia na Ukrajine v
kontexte rokovaní o prímerí v Minsku v Normandskom formáte.
Členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti boli dňa 18. marca
2015 na svojej 57. schôdzi oboznámení s informáciou o zasadnutí Európskej rady, ktorá
sa uskutočnila v dňoch 19. a 20. marca 2015. Informáciu výboru predložil Robert Fico.
Diskusia tradične prebiehala o témach zasadnutia: 1.) Hospodárske témy (Európsky
semester, rast a zamestnanosť, Európsky fond pre strategické investície, rokovania o
Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve), 2.) Nový integračný projekt v
podobe Energetickej únie a jej 5 dimenzií (bezpečnosť, integrovaný trh, efektívnosť,
dekarbonizácia a výskum/inovácie) a 3.) Vonkajšie vzťahy (príprava summitu
Východného partnerstva v Rige, vzťahy EÚ – Rusko, sektorové sankcie voči RF a ich
prepojenie na úplné vykonávanie dohôd z Minska, situácia v Líbyi a neschopnosť
jednotlivých strán vytvoriť vládu národnej jednoty). Dňa 25. apríla 2015 na 58. schôdzi
Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti podpredseda Európskej komisie Maroš
Šefčovič na spoločnej schôdzi s Výborom Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti
odprezentoval členom oboch výborov projekt Energetickej únie a Pracovný program
Komisie na rok 2015.
Informáciu o mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, ktorá sa uskutočnila dňa
23. apríla 2015, a návrhy stanovísk Slovenskej republiky na toto zasadnutie, poskytol
členom výboru predseda vlády Robert Fico dňa 22. apríla 2015 na 59. schôdzi Výboru
Národnej rady SR pre európske záležitosti. Tento summit Európskej rady bol zvolaný v
reakcii na tragédiu, kedy sa približne 27 km od líbyjského pobrežia a 200 km južne od
talianskeho ostrova Lampedusa prevrátila loď so 700 utečencami. Mimoriadne zasadnutie
Európskej rady nadviazalo na spoločné mimoriadne zasadnutie ministrov zahraničných
vecí a ministrov vnútra, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. apríla 2015 v Luxemburgu. Diskusia
na pôde Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti prebiehala o ilegálnej migrácii
a boji proti nej, o opatreniach, ktoré by zabránili ďalším tragédiám, konkrétne o
námorných operáciách EÚ zameraných na záchranu migrantov a patrolovanie vo vodách
Stredozemného mora.
Informáciu o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. a 26. júna
2015, Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti prerokoval dňa 25. júna 2015 na
svojej 67. schôdzi. Informáciu predložil Robert Fico. Diskusia prebiehala o situácii
v oblasti migrácie v súvislosti s problematikou tzv. povinných kvót. Druhou témou bola
situácia v Grécku a jeho zotrvanie v eurozóne (otázka možnosti tzv. Grexitu) v kontexte
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dohody s veriteľmi. Ďalej sa diskutovalo na témy ako bezpečnosť a obrana;
zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť, digitálna agenda, tzv. „Junckerov balík“ či
vzťah EÚ a Veľkej Británie v kontexte nadchádzajúceho in/out referenda.
Priority luxemburského predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2015
predložil členom Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti mimoriadny a
splnomocnený veľvyslanec J. E. Hubert Wurth dňa 24. septembra 2015 na 71. schôdzi
výboru. Na 72. schôdzi dňa 22. septembra 2015 výbor prerokoval informáciu o rokovaní
mimoriadnej Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 23. septembra 2015. Diskusia bola
zameraná na migračné vlny v súvislosti s krízou v Sýrii, ďalej na konkrétnu pomoc
členským štátom v prvej línii, najmä na krajiny západného Balkánu, Turecko a krajiny
susediace so Sýriou, na ochranu vonkajšej hranice EÚ, zoznam bezpečných krajín
pôvodu, a taktiež rozpočtovým opatreniam v prospech Úradu vysokého komisára OSN
pre utečencov (UNHCR) a Svetový potravinový program OSN (UN WFP).
Dňa 30. septembra 2015 na 73. schôdzi prijal Výbor Národnej rady SR pre
európske záležitosti v súlade s Lisabonskou zmluvou odôvodnené stanovisko k tzv.
„systému povinných kvót“ na relokáciu migrantov10. Jeho cieľom je posúdenie návrhu
legislatívneho aktu z hľadiska jeho súladu so zásadou subsidiarity. Na 74. schôdzi dňa 6.
októbra 2015 členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti prerokovali
informáciu o stave príprav parlamentnej dimenzie slovenského predsedníctva v Rade
Európskej únie v roku 2016 (SK PRES 2016), ktorú predložil vedúci Kancelárie Národnej
rady SR Daniel Guspan. Na tejto schôdzi výbor prijal uznesenie č. 205 Výboru Národnej
rady SR pre európske záležitosti zo dňa 6. októbra 2015 k hlavným témam parlamentnej
dimenzie slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016, v ktorom ako
hlavné témy parlamentnej dimenzie SK PRES 2016 výbor stanovil nasledovné: 1.)
Energetická únia; 2.) Sociálna dimenzia EÚ (sociálna únia, štrukturálne fondy, kohézia);
3.) TTIP a jej riziká; 4.) Globalizácia a jej vplyv na európsky sociálny a zelený model;
5.) Výzvy masovej migrácie z ekonomického, bezpečnostného a kultúrneho hľadiska
(kultúrno-etické korene Európy); 6.) Sociálna a participatívna ekonomika; 7.) Rozvojová
pomoc a ekonomické pozdvihnutie globálneho „Juhu“.
Podobne ako v prípade 72. schôdze, aj na 75. schôdzi Výboru Národnej rady SR
pre európske záležitosti dňa 14. októbra rezonovala predovšetkým téma riešenia
migračnej krízy, a to najmä v súvislosti s jej príčinami a s ochranou vonkajších
schengenských hraníc. Informáciu o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila v
dňoch 15. a 16. októbra 2015, predložil členom výboru predseda vlády Robert Fico.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na tejto schôdzi taktiež prerokoval

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje krízový mechanizmus
premiestnenia a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým
sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o
medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v
jednom z členských štátov, KOM(2015) 450.
10
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návrh zmeny rokovacieho poriadku Národnej rady SR 11, ktorý predložil podpredseda
Národnej rady SR Miroslav Číž. Diskusia sa zamerala na návrh Etického kódexu poslanca
a na zmeny v § 58a a § 58b, ktoré predstavujú právny rámec fungovania výboru.
Na 79. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, ktorá sa
uskutočnila 27. novembra 2015, predložil predseda vlády Robert Fico informáciu o
rokovaní mimoriadnej Európskej rady s Tureckou republikou, ktorá sa uskutočnila 29.
novembra 2015. Témou diskusie bola politická spolupráca s Tureckom v kontexte
riešenia migračnej krízy a finančná pomoc pre Turecko v objeme 3 miliardy EUR (na
roky 2016 – 2017). K témam zasadnutia Európskej rady, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17.
a 18. decembra 2015 v Bruseli, sa členovia Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti stretli dňa 16. decembra 2015. Informáciu predložil predseda vlády Robert
Fico. Témami diskusie boli predovšetkým opätovne migračná kríza (prevádzka
vstupných centier, vykonávanie rozhodnutí o premiestnení a vykonávanie návratu,
kontrola vonkajších hraníc EÚ, spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu), boj proti
terorizmu (po teroristických útokoch v Paríži z 13. novembra 2015) a reformné
požiadavky Veľkej Británie v súvislosti s plánovaným referendom o jej
vystúpení/zotrvaní v EÚ.

3.1.2 Zahraničné veci
Priamu relevanciu k vonkajším aktivitám Európskej únie v rámci konfigurácie
Rady EÚ má predovšetkým Rada EÚ pre zahraničné veci (FAC) rokujúca spravidla na
úrovni ministrov zahraničných vecí, ktorej predsedá vysoká predstaviteľka Únie pre
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini.
Na prvej schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európskej záležitosti v roku 2015
dňa 27. januára predložil jeho členom podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák dokument Zameranie zahraničnej a
európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2015. Výbor Národnej rady SR pre
európske záležitosti zobral dokument na vedomie.
Miroslav Lajčák na 57. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
dňa 18. marca 2015 informoval ex post členov výboru o rokovaní Rady Európskej únie
pre zahraničné veci, ktorá sa uskutočnila 16. marca 2015, a ktorej kľúčovými témami bola
Afrika (charakterizovaná nestabilitou, násilím a dlhodobo zložitou politickou,
bezpečnostnou a sociálnoekonomickou situáciou vo viacerých krajinách širšieho
regiónu), Líbya, migrácia a azylová politika, Východné partnerstvo (najmä Ukrajina,
Gruzínsko a Moldavsko) a proces integrácie Západného Balkánu (prijatie záverov
k Bosne a Hercegovine).

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Miroslava Číža a Jany
Laššákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
11
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Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti sa na svojej 58. schôdzi dňa 23.
apríla 2015 oboznámil s dokumentmi, ktoré členom predložil podpredseda vlády
Miroslav Lajčák, konkrétne: 1.) Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v
Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu
Európskej komisie; 2.) Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej
republiky v roku 2014; a 3.) Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon
predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie za rok 2014. Výbor po
rozprave vzal uvedené dokumenty na vedomie.
Na 60. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, ktorá sa konala
6. mája 2015, bola jeho členom predložená informácia o rokovaní Rady Európskej únie
pre zahraničné veci vo formáte obchod (FAC-trade), ktorá sa uskutočnila 7. mája 2015.
Diskusia výboru k tejto téme bola venovaná predovšetkým rokovaniu o reforme ISDS
(Investor-State-Dispute-Settlement) v rámci Dohody o transatlantickom obchodnom
a investičnom partnerstve medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými. Výbor na tejto
schôdzi v tejto veci prijal uznesenie č. 169, v ktorom doplnil stanovisko Slovenskej
republiky k predmetnému zasadnutiu o nasledovnú formuláciu: „Slovenská republika
podporuje, aby prístup do tzv. reading rooms bol poskytnutý aj poslancom národných
parlamentov členských štátov Európskej únie.“ Na tejto schôdzi výboru jeho členovia
diskutovali s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Iránskej islamskej
republiky J. E. pánom Hassanom Tajikom o politickej dohode medzinárodného
spoločenstva (vrátane Európskej únie) s Iránom a o úlohe Iránu v regióne stredného
Východu.
Členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 14. mája 2015
na svojej 62. schôdzi diskutovali o navrhovaných stanoviskách Slovenskej republiky
k zasadnutiam Rady EÚ pre zahraničné veci vo formáte ministrov zahraničných vecí
a ministrov obrany. Informáciu o rokovaní Rady EÚ výboru predložil štátny tajomník
ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Peter Javorčík a štátny tajomník
ministerstva obrany Miloš Koterec. Hlavnými témami schôdze boli: 1.) Revízia
bezpečnostnej stratégie EÚ; 2.) Príprava júnovej Európskej rady o obrane; 3.) Závery
Európskej rady z apríla 2015 týkajúce sa migrácie - hlavne situácia v Stredomorí; 4.)
Vojenská operácia v Stredozemnom mori zameraná na nelegálnu migráciu; 5.) Situácia
na Blízkom východe (situácia po parlamentných voľbách v Izraeli a rokovania medzi
Izraelom a Palestínou); 6.) Zasadnutie riadiacej rady Európskej obrannej agentúry (EDA)
a 7.) Vojenské operácie spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky. Diskusia členov
výboru však bola zameraná najmä na relokáciu migrantov na základe systému povinných
kvót. Jedným z bodov programu tejto schôdze bolo tiež zameranie činnosti
Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike, ktoré predložil
dezignovaný veľvyslanec Peter Lizák.
Dňa 20. mája 2015 na 63. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti jeho členovia diskutovali s generálnym riaditeľom sekcie zahraničnej politiky
a európskych záležitostí Ministerstva hospodárstva SR Štefanom Rozkopálom
o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP) medzi Európskou
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úniou a Spojenými štátmi americkými. Výsledkom predmetného rokovania je uznesenie
č. 177, v ktorom Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti, okrem iného,
„zdôrazňuje nevyhnutnosť zvýšenia transparentnosti rokovaní a umožnenia prístupu
poslancom národných parlamentov členských krajín Európskej únie ku konsolidovaným
negociačným dokumentom TTIP“, či „osobitne kladie dôraz na zachovanie vysokých
európskych štandardov v oblasti sociálnych práv, ochrany životného prostredia, služieb,
zdravia, bezpečnosti spotrebiteľov a produktov, predovšetkým potravín a
farmaceutických výrobkov, ako aj na ochranu záujmov malých a stredných podnikateľov,
najmä v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva“.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na svojej 65. schôdzi dňa 17.
júna 2015 prerokoval návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v
Talianskej republike, Maltskej republike a Sanmarínskej republike, ktorý predložil
dezignovaný veľvyslanec Ján Šoth.
Dňa 18. júna 2015 Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti diskutoval
o návrhu zamerania činnosti Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii
v Bruseli, ktorý predložil dezignovaný veľvyslanec Peter Javorčík, a návrh zamerania
činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Holandskom kráľovstve, ktorý predložil
dezignovaný veľvyslanec Roman Bužek. Na tejto v poradí 66. schôdzi výboru členovia
Európskeho parlamentu zvolení za Slovenskú republiku Eduard Kukan a Vladimír
Maňka odprezentovali členom Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti svoje
pracovné aktivity. Eduard Kukan predstavil svoju činnosť v oblasti zahraničnej politiky
a medzinárodných vzťahov (bezpečnosť a obrana EÚ, spolupráca so Srbskom, Západný
Balkán, pozorovanie volieb atď.). Vladimír Maňka členov výboru informoval o svojich
aktivitách v oblasti rozpočtu a financovania (systém vlastných zdrojov EÚ, financie pre
agentúru FRONTEX v záujme zabezpečenia ochrany hraníc) a o prebiehajúcich
rokovaniach o Transatlantickom a investičnom partnerstve (TTIP).
67. schôdza Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 25. júna 2015
bola venovaná, okrem iného, rokovaniu o návrhu zamerania činnosti Veľvyslanectva
Slovenskej republiky v Poľskej republike, ktorý predložil dezignovaný veľvyslanec
Dušan Krištofík, a podobne aj o návrhu zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej
republiky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý predložil
dezignovaný veľvyslanec Ľubomír Rehák.

3.1.3 Finančné záležitosti a fondy Európskej únie
Na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 12. februára
2015 poslanci prerokovali Informáciu o rokovaní Rady EÚ pre hospodárske a finančné
záležitosti (ECOFIN), ktorá sa uskutočnila dňa 17. februára 2015. Informáciu predložil
podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír. Kľúčovým bodom rokovania
Rady ECOFIN bolo pokračovanie debaty o Európskom fonde pre strategické investície
(EFSI). Slovenská republika podporovala založenie tohto nástroja na intenzifikáciu
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investícií v EÚ, avšak zdôrazňovala, že fond má byť dočasný. Ďalšími bodmi rokovania
boli Ročný prieskum rastu 2015, Správa o mechanizme varovania 2015, zasadnutie
ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk skupiny G20, udelenie absolutória pre
plnenie rozpočtu v roku 2013, rozpočtové usmernenia, rozpočtové usmernenia na rok
2016 a hodnotiaca správa Skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje. Výbor Národnej
rady SR pre európske záležitosti schválil stanoviská Slovenskej republiky k zasadnutiu
Rady ECOFIN.
Na prvej marcovej schôdzi Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti
prerokoval Informáciu o rokovaní Rady ECOFIN (ex-post), ktorá sa uskutočnila dňa 10.
marca 2015. Informáciu predložil vtedajší štátny tajomník Ministerstva financií SR Vazil
Hudák. Predmetom zasadnutia Rady ECOFIN boli predovšetkým Investičný plán pre
Európu a založenie EFSI, súčasný stav realizácie bankovej únie, Európsky semester
a vykonávanie Paktu stability a rastu. Štátny tajomník informoval o prijatí tzv.
všeobecného prístupu („general approach“) k návrhu nariadenia o založení EFSI, KOM
(2015) 10, čo lotyšskému predsedníctvu umožnilo začať rokovania v rámci trialógu
s Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Takisto informoval o výsledku
hodnotenia makroekonomických nerovnováh v rámci Európskeho semestra, podľa
ktorého Slovenská republika nepatrí medzi krajiny s makroekonomickými
nerovnováhami. Slovenská republika má takisto splnené aktuálne záväzky vo vzťahu
k realizácii bankovej únie, t. j. transpozíciu Smernice o krízovom manažmente (BRRD)
a ratifikáciu Medzinárodnej dohody o jednotnom fonde na riešenie krízových situácií
(IGA). Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti zobral informáciu o rokovaní
Rady ECOFIN na vedomie.
Na svojej schôdzi dňa 6. mája 2015 rokoval Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti o Informácii o rokovaní rady ECOFIN, ktorá sa uskutočnila 7. mája 2015
a o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické
investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a č. 1316/2013, KOM (2015) 10. K
obom témam sa vyjadril vtedajší štátny tajomník Ministerstva financií SR Vazil Hudák.
Predmetom zasadnutia Rady ECOFIN boli najmä Investičný plán pre Európu, smernica
o výplate úrokov a licenčných poplatkov, Európsky semester, Správa o starnutí
obyvateľstva z roku 2015 a nadviazanie na zasadnutie ministrov financií a guvernérov
centrálnych bánk skupiny G20 z apríla 2015. Štátny tajomník predstavil stanoviská
ministerstvá financií SR k všetkým bodom zasadnutia a informoval poslancov o priebehu
rokovaní politického trialógu o EFSI. Európsky parlament navrhol výrazné zmeny tak
ohľadom riadenia a kontroly fondu, ako aj ohľadom jeho financovania. Výbor Národnej
rady SR pre európske záležitosti vo svojom uznesení schválil stanoviská Slovenskej
republiky k zasadnutiu Rady ECOFIN.
Schôdza pokračovala rokovaním o návrhu nariadenia o založení EFSI
a o uznesení Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet č. 411 z 28. apríla 2015.
Výsledkom rozpravy na pôde Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti bolo
prijatie uznesenia adresovaného v rámci politického dialógu Európskej komisii, v ktorom
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Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti predovšetkým zdôraznil „potrebu
zabezpečiť regionálnu rovnováhu pri alokácii finančných prostriedkov z Európskeho
fondu pre strategické investície. Finančné prostriedky by mali byť alokované najmä do
regiónov členských štátov Európskej únie s najnižšou intenzitou investičnej aktivity
s cieľom postupne znižovať regionálne disparity tak medzi členskými štátmi, ako aj medzi
jednotlivými regiónmi v rámci členských štátov a všeobecne v hospodárskom priestore
Európskej únie, a s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti týchto regiónov“
a akcentoval „potrebu klásť pri alokácii finančných prostriedkov mimoriadny dôraz
predovšetkým na kvalitu investičných projektov, najmä z hľadiska ich strednodobej a
dlhodobej životaschopnosti a potenciálu vytvárať nové a kvalitné pracovné miesta
a potreby odstránenia regionálnych rozdielov medzi členskými štátmi“.
Na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 7. mája 2015
poslanci prerokovali Správu o čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie, ktorú
predložil podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny. Podpredseda vlády
informoval, že vláda vynakladá kontinuálne úsilie na dočerpanie finančných prostriedkov
Národného strategického referenčného rámca za programové obdobie 2007 – 2013, ktoré
bolo potrebné zrealizovať do konca decembra 2015, resp. v prípade alokácie do
finančných nástrojov do marca 2017. Opatrenia prijímané na národnej úrovni podľa
podpredsedu vlády reflektujú iniciatívy Európskej komisie a sú označované ako
„štandardné“ v kontexte opatrení, ktoré prijímajú za rovnakým účelom aj iné členské
štáty EÚ. Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti vo svojom uznesení zobral
Správu o čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie na vedomie.
Dňa 27. mája Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na svojej schôdzi
prerokoval Program stability Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018, ktorý predložil
vtedajší štátny tajomník Ministerstva financií SR Vazil Hudák. Rozpočtový rámec
predpokladá do roku 2018 pokračujúce znižovanie schodku verejnej správy. Návrh
východísk rozpočtu na roky 2016 až 2018 bol zostavený s cieľovými schodkami na úrovni
1,93 % HDP v roku 2016, 0,88 % HDP v roku 2017 a 0,53 % HDP v roku 2018. Nové
rozpočtové ciele podľa štátneho tajomníka zachovali predpoklad dosiahnutia štrukturálne
vyrovnaného rozpočtu už v roku 2017, v podobe štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 %
HDP, pri priemernom konsolidačnom úsilí 0,5 % HDP v rokoch 2015 až 2017. Výbor
Národnej rady SR pre európske záležitosti vo svojom uznesení odporučil Národnej rade
SR zobrať Program stability Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018 na vedomie.
Na schôdzi dňa 17. júna 2016 rokoval Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti o Správe o stave implementácie finančných nástrojov v podmienkach
Slovenskej republiky, o Informácii o rokovaní Rady ECOFIN, ktorá sa uskutočnila dňa
19. júna 2015 a o návrhu smernice Rady o automatickej výmene informácií v oblasti daní,
KOM (2015) 135. K prvému bodu predložil správu terajší štátny tajomník Ministerstva
financií SR Radko Kuruc, pričom prizvaný bol aj predseda predstavenstva SZRB Asset
Management, a.s. Peter Dittrich. Štátny tajomník informoval poslancov o založení
Slovenského investičného holdingu (SIH) ako subjektu na implementáciu finančných
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nástrojov a SZRB Asset management, a.s. (SZRB AM) ako správcovskej spoločnosti
SIH. Má sa jednať predovšetkým o návratnú formu finančnej pomoci, pričom prostriedky
majú byť alokované na základe ex ante analýzy o trhových medzerách v ekonomike,
ktorej podklady pripravili Európska investičná banka a PriceWaterhouseCoopers. Výbor
Národnej rady SR pre európske záležitosti zobral Správu o stave implementácie
finančných nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky na vedomie.
K druhému bodu sa vyjadril štátny tajomník Ministerstva financií SR Ivan Lesay.
Predmetom zasadnutia Rady ECOFIN boli predovšetkým administratívna spolupráca,
smernica o výplate úrokov a licenčných poplatkov, Investičný plán pre Európu, banková
únia, únia kapitálových trhov, príspevok k zasadnutiu Európskej rady v otázkach
Európskeho semestra a Správy o príprave ďalších krokov v oblasti správy hospodárskych
záležitostí v eurozóne a vykonávanie Paktu stability a rastu. Štátny tajomník predstavil
vo všeobecnosti kladný postoj k predmetným iniciatívam a pokroku v rokovaniach
(dosiahnutá dohoda o EFSI na úrovni trialógu). Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti schválil predložené stanoviská Slovenskej republiky k zasadnutiu Rady
ECOFIN.
K tretiemu bodu programu, návrhu smernice o automatickej výmene informácií
v oblasti daní a k uzneseniu Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet
k predmetnému návrhu, sa vyjadril štátny tajomník Ministerstva financií SR Radko
Kuruc. V krátkosti priblížil súčasné fungovanie výmeny informácii, ktoré je často
zdĺhavé. Automatická výmena informácií je preto podľa Ministerstva financií SR veľmi
dôležitá. Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti po rozprave schválil
uznesenie, v ktorom súhlasil s predbežným stanoviskom Ministerstva financií SR
a v kontexte politického dialógu zdôraznil „potrebu presných a jasných definícií tak
pojmov, ako aj povinností členských štátov týkajúcich sa automatickej výmeny informácií
v oblasti daní, aby nedochádzalo k prebytočnej výmene veľkého množstva irelevantných
informácií a z toho vyplývajúcej neefektivite a preťaženiu daňových a finančných správ
členských štátov“.
Na schôdzi dňa 3. júla 2015 rokoval Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti o Informácii o aktuálnej krízovej situácii v eurozóne v súvislosti s Gréckom,
ktorú predložil podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír. Minister financií
informoval, že pozícia Slovenskej republiky voči Grécku je jasná a hlasne
komunikovaná. Slovenská republika patrí spolu s Nemeckom, Holandsko, Fínskom
a Slovinskom medzi krajiny, ktoré zastávajú principiálne pozície, a to, že štáty musia
plniť dohody a splácať svoje záväzky. Minister financií SR v krátkosti popísal vznik
a históriu súčasnej krízy v Grécku a možné scenáre vývoja po referende. Následne
prebehla rozprava. Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti zobral informáciu
na vedomie.
Predmetom zasadnutia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 7.
júla 2015 bola informácia o mimoriadnom zasadnutí hláv štátov alebo predsedov vlád
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členských štátov eurozóny (Summit eurozóny), ktoré sa uskutočnilo dňa 7. júla 2015.
Informáciu predložil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Témou summitu
bol aktuálny vývoj situácie v Grécku v nadväznosti na výsledky referenda, ktoré sa
konalo dňa 5. júla 2015. Predseda vlády zopakoval a zdôraznil dlhodobý postoj
Slovenskej republiky v otázke gréckej krízy (červenou čiarou je odpis nominálneho dlhu),
priblížil kroky, ktoré budú nasledovať (zasadnutie Euroskupiny a následná snaha
o dosiahnutie politického rozhodnutia na summite) a hovoril o potenciálnych scenároch
vývoja, vrátane odchodu Grécka z eurozóny. Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti vo svojom uznesení zobral na vedomie informáciu o mimoriadnom zasadnutí
hláv štátov alebo predsedov vlád členských krajín eurozóny a predsedovi vlády odporučil
doplniť pozíciu Slovenskej republiky vo vzťahu k odmietaniu odpisu nominálnej hodnoty
dlhu poskytnutého z Európskeho stabilizačného finančného nástroja o vetu „Predseda
vlády Slovenskej republiky bude hľadať podporu tohto postoja u ostatných členských
krajín eurozóny“ a vypustiť vety „Slovenská republika si nepraje a nepodporuje odchod
Grécka z eurozóny. V súčasnej situácii sa však ani takýto vývoj nedá vylúčiť.“
Na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 11. novembra
2015 poslanci prerokovali Informáciu o rokovaní Rady ECOFIN, ktorá sa uskutočnila
dňa 10. novembra 2015 (ex-post), Informáciu o rokovaní Rady ECOFIN, ktorá sa
uskutočnila dňa 13. novembra a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018
a vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 z hľadiska primeranosti výdavkov
spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie. Všetky informácie a návrhy predložil
štátny tajomník Ministerstva financií SR Ivan Lesay. Predmetom prvého zasadnutia Rady
ECOFIN boli predovšetkým banková únia, Akčný plán Komisie v záujme vytvorenia
únie kapitálových trhov, Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií, tzv. „Správa
piatich prezidentov“ o dobudovaní HMÚ, financovanie opatrení v oblasti boja proti
zmene klímy a nadviazanie na zasadnutie skupiny G20 a MMF z októbra 2015 v Lime.
Témou druhej Rady ECOFIN bol rozpočet EÚ a hľadanie konsenzu medzi pozíciami
Komisie, Rady a Európskeho parlamentu. Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti zobral na vedomie informáciu o zasadnutí Rady ECOFIN dňa 10. novembra
2015, schválil predložené stanoviská Slovenskej republiky k zasadnutiu Rady ECOFIN
dňa 13. novembra 2015 a súhlasil s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až
2018 a s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 z hľadiska
primeranosti výdavkov spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie.
Dňa 3. decembra 2015 rokoval Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti
o výročnej správe Európskeho dvora audítorov (EDA), ktorú predložil a odprezentoval
člen EDA Ladislav Balko. Predkladateľ uviedol, že členstvo v EÚ má pre Slovenskú
republiku stále veľké výhody. Dôkazom toho je aj vývoj národného rozpočtu. Pre
porovnanie, v roku 2004 predstavoval rozpočet Slovenskej republiky 13 mld. EUR
a v roku 2014 to bolo 31 mld. EUR. Rozpočet Slovenskej republiky tak narástol o 140 %.
Hlavným zdrojom finančných prostriedkov na úrovni EÚ je rozpočet EÚ, ktorý Európsky
dvor audítorov každoročne kontroluje. Výsledky posledných auditov poukazujú na
nutnosť prijať nový prístup, lebo zásadná zmena sa požaduje od všetkých, ktorí
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zodpovedajú za to, ako sa narába s financiami EÚ. Celková chybovosť v platbách za rok
2014 predstavovala 4,4 %. Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti zobral
výročnú správu EDA na vedomie.
3.1.4 Spravodlivosť a vnútorné veci
V druhom polroku 2015 na zasadnutiach Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti jednoznačne dominovala téma migrácie. Výbor schválil svoje prvé
odôvodnené stanovisko v tomto volebnom období, ktoré sa týkalo povinných kvót
a v rámci politického dialógu dal európskym inštitúciám na vedomie vyhlásenie Národnej
rady SR k riešeniu migračných výziev v súvislosti s návrhom o dočasných kvótach.
V polovici júna Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na svojej 66.
schôdzi prerokoval Informáciu o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť
a vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 15. a 16. júna 2015. Podpredseda vlády
a minister vnútra SR zhrnul výsledky rokovania, ktoré spočívali najmä v dosiahnutí
dohody o celom znení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (aby bolo možné začať
rokovania v Európskom parlamente), v prerokovaní rôznych aspektov európskej
migračnej agendy a balíku opatrení na jej vykonávanie a v prediskutovaní opatrení
prijatých na boj proti terorizmu. Rada tiež prijala závery o obnovenej stratégii vnútornej
bezpečnosti Európskej únie na roky 2015 – 2020.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na svojej 67. schôdzi koncom
júna prijal uznesenie k návrhu o dočasných kvótach (návrh rozhodnutia Rady o zavedení
dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka,
KOM (2015) 286), v rámci ktorého informoval v kontexte politického dialógu Európsky
parlament, Európsku komisiu a Radu Európskej únie o stanovisku Národnej rady SR k
problematike migrácie, ako je uvedené vo Vyhlásení Národnej rady SR k riešeniu
migračných výziev, ktorým aktuálne čelí Európska únia (odmietanie povinných kvót,
riešenie príčin migrácie, dôsledná ochrana vonkajších hraníc EÚ atď.).
V priebehu septembra Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na svojej
70. schôdzi prerokoval informáciu o rokovaní mimoriadnej Rady EÚ pre spravodlivosť
a vnútorné veci, ktorá sa uskutočnila 14. septembra 2015. Podpredseda vlády a minister
vnútra SR Robert Kaliňák poskytol členom výboru informácie ohľadne stanoviska
Slovenskej republiky, v zmysle ktorého Slovenská republika naďalej odmieta povinné
kvóty.
Koncom septembra 2015 Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti (na
svojej 73. schôdzi) schválil svoje prvé odôvodnené stanovisko v tomto volebnom období,
ktoré sa týkalo povinných kvót. Ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa stanovuje krízový mechanizmus premiestnenia a mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá
a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti
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o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez
štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, KOM (2015) 450, ktorý podľa názoru
členov Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti porušuje zásadu subsidiarity.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na svojej 77. schôdzi v polovici
novembra prerokoval informáciu o rokovaní mimoriadnej Rady Európskej únie pre
spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2015. Minister
vnútra SR priblížil poslancom hlavné témy, ktorými boli najnovšie informácie o
migračných tokoch a o pokroku v realizácii najnovších opatrení EÚ. Ďalšími
navrhovanými opatreniami v tejto oblasti boli urýchlenie prebiehajúceho procesu
premiestňovania; posilnenie vonkajších hraníc EÚ; boj proti obchodovaniu s ľuďmi a
prevádzačstvu; návrat a readmisia.
Koncom novembra Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na svojej 78.
schôdzi prerokoval Informáciu o rokovaní mimoriadnej Rady Európskej únie pre
spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 20. novembra 2015
v nadväznosti na tragické teroristické útoky v Paríži. Ministri vnútra a spravodlivosti
zdôraznili dôležitosť urýchlenia realizácie nasledovných opatrení: smernica o európskom
osobnom zázname o cestujúcom (PNR), zbrane, kontroly na vonkajších hraniciach,
výmena informácií, financovanie terorizmu, trestnoprávna reakcia na terorizmus a
násilný extrémizmus. Bez diskusie prijali závery o posilnení trestnoprávnej reakcie na
radikalizáciu vedúcu k terorizmu a násilnému extrémizmu.
V polovici novembra na svojej 76. schôdzi Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti požiadal o stanovisko Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť
v súvislosti s návrhom o bezpečných krajinách pôvodu (návrh nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločný zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných
krajín pôvodu na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ o
spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a ktorým sa
mení smernica 2013/32/EÚ, KOM (2015) 452). Predmetný návrh vytvára zoznam
bezpečných krajín pôvodu za účelom odbremenenia azylových systémov dotknutých
členských štátov a taktiež sleduje zámer urýchliť rozhodovanie o žiadostiach o azyl
vzhľadom na nevídané migračné toky.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na svojej 80. schôdzi v decembri
prerokoval Informáciu o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 3. a 4. decembra 2015. Informáciu spoločne predložili
minister vnútra SR Robert Kaliňák a štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
Monika Jankovská. V oblasti vnútra sa diskutovalo najmä o migrácii (diskusia
o dosiahnutom pokroku) a boji proti terorizmu (smernica EÚ o záznamoch o cestujúcich,
strelné zbrane), kým v oblasti spravodlivosti o reforme Všeobecného súdu, o uchovávaní
údajov a o nariadení o súdnej príslušnosti v súvislosti s manželským zväzkom
a registrovaným partnerstvom.

89

Migrácia a boj proti terorizmu boli pravidelnými témami rokovaní aj na
zasadnutiach Európskej rady (bližšie viď časť 3.1.1 Všeobecné záležitosti).

3.1.5 Doprava, telekomunikácie a energetika
V oblasti telekomunikácií dominovala téma Jednotného digitálneho trhu, o ktorej
diskutovali členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti v rámci
Informácie o rokovaní Európskej rady na svojej 67. schôdzi dňa 25. júna 2015. Závery
summitu sa sústredili na sektor digitálnych technológií a potrebe prijatia kľúčovej
legislatívy – nariadenia o jednotnom telekomunikačnom trhu vrátane roamingu, smernice
o sieťovej a informačnej bezpečnosti a balíku o ochrane údajov.
Prioritnou témou v oblasti energetiky bola energetická únia zverejnená Európskou
komisiou dňa 25. februára 2015 v rámci balíka oznámení týkajúceho sa energetiky
a zmeny klímy. Vybudovanie energetickej únie patrí medzi jednu z hlavných priorít
súčasnej Komisie, ktorá zásadným spôsobom zmení podobu energetickej politiky
v Európe. Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti o tejto téme rokoval na svojej
57. schôdzi dňa 18. marca 2015 v rámci Informácie o rokovaní Európskej rady, ktorá sa
konala v dňoch 19.-20. marca 2015. Na summite bol politicky podporený integračný
projekt v podobe energetickej únie, pričom rokovanie bolo primárne zamerané na
energetickú bezpečnosť a vnútorný trh s energiou. Závery Európskej rady zároveň
zdôraznili vzájomnú prepojenosť všetkých piatich dimenzií energetickej únie –
energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera; plne integrovaný európsky trh s energiou;
energetická
efektívnosť;
dekarbonizácia
hospodárstva;
výskum,
inovácia
a konkurencieschopnosť.
Dňa 23. apríla 2015 predstavil Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
projekt energetickej únie podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Rokovanie
o tomto bode prebehlo v rámci spoločnej schôdze s Výborom Národnej rady SR pre
hospodárske záležitosti.
K téme energetickej únie Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti
rokoval aj na svojej 82. schôdzi dňa 16. decembra 2015, kedy členovia výboru schválili
stanoviská Slovenskej republiky k rokovaniu Európskej rady, ktorá sa konala v dňoch 17.
a 18. decembra 2015. Táto téma bola na summit zaradená z podnetu Slovenskej
republiky, pričom Európska rada vyzvala na predloženie príslušných legislatívnych
návrhov, vykonávanie právnych predpisov o energii z obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti, na prípravu integrovanej stratégie výskumu, inovácie
a konkurencieschopnosti, ako aj na fakt, aby akákoľvek nová infraštruktúra bola v plnej
miere v súlade s tretím energetickým balíkom a s cieľmi energetickej únie.
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3.1.6 Konkurencieschopnosť

Oblasť vnútorného trhu a priemyslu bola na programe rokovania Výboru
Národnej rady SR pre európske záležitosti dňa 27. mája 2015 v rámci Informácie
o rokovaní Rady EÚ pre konkurencieschopnosť, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. a 29.
mája 2015. Pri danej téme sa výbor sústredil na balík o bezpečnosti výrobkov
pozostávajúci z dvoch návrhov nariadenia, na návrh smernice o balíku cestovných služieb
a asistovaných dohodách o službách cestovného ruchu, na návrh smernice
o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, na politiku v oblasti
jednotného digitálneho trhu, ako aj na balík o ochranných známkach.
Problematika vnútorného trhu sa prerokovávala aj na zasadnutí Výboru Národnej
rady SR pre európske záležitosti dňa 16. decembra 2015 v rámci diskusie o programe
Európskej rady. Na základe iniciatív Komisie na posilnenie a prehĺbenie jednotného trhu
Európska rada vyzvala na ambicióznosť pri vykonávaní plánu na realizáciu stratégie
jednotného trhu, na zrýchlenie realizácie stratégie jednotného digitálneho trhu
a v nadväznosti na akčný plán pre úniu kapitálových trhov vyzvala Parlament a Radu, aby
urýchlene dosiali dohodu o počiatočných opatreniach vrátane sekuritizácie.
3.1.7 Poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a životné prostredie
Čo sa týka poľnohospodárstva, Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti
sa podrobnejšie zaoberal návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov
obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na
svojom území. Cieľom tohto návrhu je umožniť členským štátom obmedziť alebo
zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, za
podmienok iných ako je výhrada k bezpečnosti a zdravotnej neškodnosti pre zdravie ľudí,
zvierat a životné prostredie, nakoľko tie sú zhodnotené v hodnotení rizika vypracovanom
Európskym úradom pre bezpečnosť potravín. Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti požiadal o návrh stanoviska Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie, ktorý sa v tomto prípade stotožnil s predbežným stanoviskom
predloženým Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Medzi najdôležitejšie návrhy v oblasti životného prostredia patril návrh smernice
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť
nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízko-uhlíkových technológií. Tento
návrh predstavuje potrebný právny rámec na vykonávanie politického rámca v oblasti
klímy, konkrétne cieľ znížiť do roku 2030 celkové emisie skleníkových plynov v EÚ o
minimálne 40 % pod úroveň z roku 1990. Na dosiahnutie tohto cieľa nákladovoefektívnym spôsobom budú musieť odvetvia zahrnuté do schémy obchodovania znížiť
svoje emisie o 43% a sektory nezahrnuté do schémy obchodovania o 30 % v porovnaní
s rokom 2005. Návrh obsahuje aj podporné finančné mechanizmy na modernizáciu
a zavádzanie nízko-uhlíkových technológií v energetickom sektore a v priemysle. Výbor
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Národnej rady SR pre európske záležitosti taktiež požiadal o návrh stanoviska Výbor
Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý sa zatiaľ
predmetným návrhom smernice nezaoberal.

3.1.8 Zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a ochrana spotrebiteľov
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti sa na svojich rokovaniach 17.
júna a 3. decembra 2015 opätovne vrátil k dvom zásadným smerniciam:
- k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej rovnováhy
medzi nevýkonnými riaditeľmi spoločností kótovaných na burze z roku 2012. Návrh má
za cieľ zlepšenie rodovej vyvážeností v zastúpení žien vo vrcholových orgánoch
spoločností kótovaných na burze. Návrh stanovuje za cieľ 40 % žien v týchto orgánov do
roku 2020. Slovenská republika nepodporuje prijatie návrhu smernice, uprednostňuje
právne nezáväznú formu legislatívneho aktu. Napriek tomu vyjadruje podporu cieľom
návrhu, ako aj realizácii princípu rovnakého zaobchádzania. Očakávame, že v roku 2016
bude návrh konečne prijatý.
- k návrhu smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s
osobami bez ohľadu na ich náboženské vyznanie alebo presvedčenie, zdravotné
postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu z roku 2008. Cieľom návrhu smernice je
rozšíriť ochranu pred diskrimináciou na základe náboženského vyznania alebo viery,
zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie na oblasti mimo zamestnania,
a teda by mala zakázať diskrimináciu z uvedených dôvodov v týchto oblastiach: sociálna
ochrana vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti; sociálne výhody;
vzdelávanie a prístup k tovarom a službám vrátane bývania. Slovenská republika vždy
podporovala návrh smernice. Vzhľadom na to, že na prijatie návrhu je potrebná
jednomyseľnosť všetkých členských štátov a návrh od začiatku blokuje Nemecko, návrh
nebude prijatý ani v roku 2016.
Jednou z prierezových tém, ktorou sa Výbor Národnej rady SR pre európske
záležitosti opätovne zaoberal aj v rámci rokovaní o Európskej rade, je téma sociálnych
následkov ekonomickej krízy, obzvlášť jej prejavov na zraniteľných skupinách. Jednou
zo skupín spoločnosti, ktorá je najviac postihnutá vysokou nezamestnanosťou je mládež.
Preto Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti prerokoval návrh odporúčania
Rady o integrácii dlhodobo nezamestnaných na trh práce (z roku 2015), ktorý reaguje na
zvyšujúci sa podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných, ako
aj na ťažšiu integráciu dlhodobo nezamestnaných na trh práce. Odporúčanie má za cieľ:
zvýšenie registrácie a aktívnej podpory pre dlhodobo nezamestnaných, zabezpečenie
kontinuity a koordinácie medzi jednotlivými orgánmi členských štátov a väčšiu
efektívnosť opatrení vo vzťahu k dlhodobo nezamestnaným a k zamestnávateľom.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti prerokoval aj osobitnú správu
Európskeho dvora audítorov, ktorá mala za cieľ posúdiť ako jednotlivé členské štáty
vytvorili svoje systémy Záruky pre mladých.
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Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti sa zaoberal hodnotením
vykonávania návrhu odporúčania Rady o národných programoch reforiem na rok 2014.
Zvláštnu pozornosť venoval špecifickým odporúčaniam Európskej komisie pre členské
štáty a hodnoteniu Slovenska z hľadiska plnenia cieľov vytýčených v Národnom
programe reforiem. V oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky sa v odporúčaní uvádza,
že „pracovný trh Slovenskej republiky vykazoval v roku 2014 náznaky oživenia, ale
nezamestnanosť je aj naďalej vysoká. V systéme sociálneho zabezpečenia došlo k redukcii
demotivačných faktorov a určitý pokrok sa dosiahol aj v oblasti znižovania
nezamestnanosti mladých ľudí. Zásadnou výzvou však naďalej ostáva dlhodobá
nezamestnanosť, pričom zamestnanosť Rómov a nízko-kvalifikovaných pracovníkov je
nízka. V snahe zlepšiť verejné služby zamestnanosti boli síce prijaté určité počiatočné
opatrenia, v rámci týchto opatrení má však poskytovanie individualizovaných služieb
značné obmedzenia. Miera zamestnanosti žien je naďalej výrazne pod priemerom EÚ, čo
je dôsledkom nedostatočného poskytovania kvalitných a cenovo dostupných služieb
starostlivosti o deti, ako aj pomerne dlhého trvania rodičovskej dovolenky.“
Návrh odporúča pre Slovenskú republiku prijať dodatočné opatrenia na riešenie
dlhodobej nezamestnanosti, a to zavedením aktivačných opatrení, druhej šance na
vzdelávanie a vysoko kvalitnej odbornej prípravy prispôsobenej potrebám jednotlivcov a
zlepšiť motivačné opatrenia pre ženy, aby zostali v zamestnaní alebo sa do zamestnania
vrátili, a to zlepšením poskytovania služieb starostlivosti o deti.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti prerokoval taktiež Spoločnú
správu o zamestnanosti, ktorá je integrálnou súčasťou Ročného prieskumu rastu, ktorým
oficiálne začína nová etapa Európskeho semestra. Slovensko bolo v správe výborne
hodnotené v aspektoch hrubého disponibilného príjmu domácností, miery rizika chudoby
a príjmovej nerovnosti. Hodnotenie na úrovni lepšieho priemeru dostala Slovenská
republika v oblasti miery nezamestnanosti mladých a celkovej miery nezamestnanosti.
Priemerne je Slovenská republika hodnotená v prípade neaktívnej skupiny mládeže, ktorá
sa ani nevzdeláva, nie je zamestnaná a ani sa neškolí (tzv. NEETs).
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti opätovne prerokoval dva návrhy
týkajúce sa zdravotníckych pomôcok a to návrh nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady o zdravotníckych pomôckach a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES,
nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 a návrh nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.
Oba návrhy boli uverejnené v októbri 2012. Tvoria tzv. revidovaný regulačný rámec pre
zdravotnícke pomôcky a nahrádzajú predtým platné právne akty, ktoré boli podrobené
silnej kritike, najmä potom, čo francúzske zdravotnícke orgány zistili, že francúzsky
výrobca používal dlhé roky na výrobu prsníkových implantátov namiesto lekárskeho
silikónu priemyselný silikón, a to napriek schváleniu vydanému notifikovaným
subjektom, čím spôsobil ujmu tisíckam žien na celom svete. Predkladaná revízia má za
cieľ prekonať existujúce nedostatky v právnej úprave a posilniť bezpečnosť pacientov.
Prijatie oboch návrhov možno očakávať v roku 2016.
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3.1.9 Vzdelávanie, mládež, kultúra a šport

Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti prerokoval dva dokumenty
týkajúce sa Európskeho výskumného priestoru, a taktiež dva dokumenty o využívaní
digitálnych údajov v rozvoji vedy.
Európsky výskumný priestor - EVP (European research area – ERA) je platforma
vytvorená za účelom prekonať rozkúskovanosť a nekoordinovanosť výskumu v krajinách
EÚ. Tento cieľ mal byť dosiahnutý do konca roka 2014, nebol však splnený. Preto bolo
potrebné vpracovať nový plán na dosiahnutie tohto cieľa. Plán bol vypracovaný a
schválený Výborom pre Európsky výskumný priestor (ERAC) v apríli 2015 a následne
prerokovaný na Rade EÚ pre konkurencieschopnosť.
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti taktiež venoval pozornosť
navrhovanej zmene štruktúry a úloh poradných orgánov Európskeho výskumného
priestoru (EVP). Poradné orgány EVP majú asistovať Európskej komisii pri riešení
strategických otázok v súvislosti s realizáciu EVP. Vzhľadom na ich značný počet, má
Európska komisia v pláne vykonať komplexný audit a identifikovať poradné orgány,
ktorých agenda je duplicitná a prekrýva sa s náplňou činnosti iných orgánov.
Členovia Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti diskutovali
o využívaní nových digitálnych technológií a otvoreného prístupu vo vede. Otvorený
prístup – Open Access – je neobmedzený online prístup k vedeckým a odborným
informáciám, ktorý je zabezpečený prostredníctvom publikovania v otvorených
časopisoch alebo autoarchiváciou článkov v otvorených repozitároch. Slovensko
podporuje všetky iniciatívy zamerané na rozvoj otvorenej vedy vrátane princípu Open
Acces. Všetky tieto iniciatívy považuje za kľúčové pre rozvoj európskej vedy a jej
prepojenie s partnermi z tretích krajín.
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4 Aktivity Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu
k verejnosti a médiám
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR
v záujme vytvárania pozitívnych vzťahov poskytuje verejnosti informácie o činnosti
Národnej rady SR a Kancelárie Národnej rady SR. Pre rýchle sprostredkovanie udalostí
využíva dobrú spoluprácu s médiami a vlastné webové sídlo.

4.1 Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky
4.1.1 Mimoriadna Hodina otázok Detskej Univerzity Komenského
Takmer 150 šikovných detí z celého Slovenska v úlohe poslancov a oproti nim
členovia vlády Slovenskej republiky a predseda parlamentu Peter Pellegrini. V takomto
netradičnom zložení rokuje Národná rada SR iba jediný deň v roku – počas Hodiny
otázok Detskej Univerzity Komenského (DUK). Tentokrát sa v parlamente uskutočnila
dňa 24. augusta 2015, kedy jej zvedaví študenti zasadli do poslaneckých lavíc už po
dvanástykrát. Svojimi zvedavými otázkami potrápili ministrov, a to doslova. Toto
stretnutie patrí už tradične medzi tie najobľúbenejšie sprievodné akcie malých
„vysokoškolákov“ a je vyvrcholením ich letného vzdelávania.
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Malých študentov zaujímali napríklad platy učiteľov, utečenci, hrozba vojny, ale
aj zrušenie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre študentov, rozdrobená pravica a palec
podpredsedníčky Národnej rady SR Jany Laššákovej (Smer-SD). Odpovedali im ministri
Juraj Draxler, Robert Kaliňák, Peter Kažimír, Martin Glváč, predseda parlamentu Peter
Pellegrini (všetci za Smer-SD) a podpredsedníčka Národnej rady SR Erika Jurinová
(OĽaNO).Náladu v sále rozprúdila otázka o zrušení dane z pridanej hodnoty (DPH) pre
študentov a následná reakcia ministra financií SR Petra Kažimíra. Suverénne najviac
otázok však smerovalo na ministra školstva SR Juraja Draxlera. Deti sa ho pýtali, prečo
niektoré nedostali učebnice pred prázdninami, ale najmä na platy učiteľov a letné
prepúšťanie učiteľov. Šéf rezortu školstva im pripomenul doterajšie zvyšovanie platov
učiteľov a dodal, že by chcel vo zvyšovaní pokračovať. Viac peňazí podľa neho však
treba dať všetkým zamestnancom škôl. Pokiaľ ide o letné prepúšťanie, to by sa už podľa
ministra školstva v budúcnosti nemalo stávať. Zákon sa totiž zmenil. Vážnu tému otvorila
aj Mária. Ministra vnútra Roberta Kaliňáka sa pýtala, či nepovažuje prijímanie utečencov
podľa náboženstva za nerovný prístup. Podľa slov ministra vnútra Roberta Kaliňáka
nájdu kresťanskí utečenci svoj domov na Slovensku ľahšie ako islamskí. Richarda zas
zaujímalo, či nám na Slovensku nehrozí vojna. Minister obrany Martin Glváč verí, že nie,
pričom argumentoval slovami, že „úloha ozbrojených síl je, aby sme riziko potlačili na
čo najmenšiu mieru a tiež aby sme boli pripravení aj s celou Alianciou na obranu krajiny
a preto vojaci viac cvičia. Robíme všetko pre to, aby Slovensko a celý región nebol pod
hrozbou vojny". Deti zaujímalo aj to, prečo je pravica rozdrobená. Podpredsedníčka
Národnej rady SR Erika Jurinová si tiež myslí, že pravici by spojenie pomohlo. Verí, že
to strany dokážu. "Držím vám palce," reagoval šéf parlamentu Peter Pellegrini, ktorý
zároveň odpovedal na otázku o palci Jany Laššákovej. Deti ubezpečil, že nielen ona
palcom pripomína svojim kolegom, ako sa dohodli, že budú hlasovať. "Robia to všetci.
Aj Béla Bugár (Most-Híd), ale toho nevidno, lebo sedí pod balkónom," uviedol Peter
Pellegrini.
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Malí zvedavci si počas interaktívnej prehliadky pozreli tiež zákutia parlamentnej
budovy a veľa zaujímavého o histórii slovenského parlamentarizmu sa dozvedeli aj
z dokumentárneho filmu hneď v úvode prehliadky budovy. Netradičné zasadanie bolo
možné sledovať nielen z balkóna rokovacej sály, ale prvýkrát tiež v živom vysielaní na
parlamentnej internetovej stránke www.nrsr.sk. Predseda parlamentu Peter Pellegrini
chcel aj takto priblížiť simulovanú Hodinu otázok niekoľkým ďalším stovkám
poslucháčov, ktorí v roku 2015 absolvovali Detskú univerzitu online.

4.1.2 Deň otvorených dverí Národnej rady Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini v roku 2015 obnovil tradíciu Dňa
otvorených dverí. Deň otvorených dverí sa už tradične uskutočnil pri príležitosti štátneho
sviatku Dňa Ústavy Slovenskej republiky, ktorý si každoročne naša krajina pripomína
dňa 1. septembra 2015. Predseda parlamentu Peter Pellegrini niekoľko dní pred podujatím
na tlačovom brífingu pozval širokú verejnosť do budovy parlamentu a Bratislavského
hradu, kde bol pre návštevníkov pripravený skutočne bohatý kultúrny, a aj športový
program. „Rozhodli sme sa, že v deň štátneho sviatku na Deň Ústavy Slovenskej republiky
parlament a Bratislavský hrad opäť otvorí svoje brány verejnosti," povedal predseda
parlamentu P. Pellegrini pre médiá.

97

Takmer 10 tisíc návštevníkov si v prvý septembrový deň mohli prednostne
pozrieť tie priestory, kde sa bežne v rámci organizovaných prehliadok nedostanú. Takými
sú napríklad trakt predsedu parlamentu s gremiálnou miestnosťou, v ktorej zástupcovia
poslaneckých klubov spoločne rozhodujú o priebehu každej schôdze, alebo Kožený salón,
kde predseda parlamentu usporadúva tlačové konferencie a prijíma zahraničné návštevy.
Trasa prehliadky viedla aj srdcom nášho zákonodarného zboru, teda rokovacou
sálou, traktom podpredsedov a miestnosťami poslaneckých klubov, ktoré si pre ľudí
pripravili vlastný program, v rámci ktorého sa návštevníci mohli s poslancami osobne
stretnúť a diskutovať.
Po oficiálnom otvorení o 9.30 hod predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini
osobne
s výkladom
previedol
prvé
desiatky
návštevníkov
priestormi
parlamentu. Kultúrny a sprievodný program bol sústredený na pódiu priamo pred
vstupom do parlamentu. Moderátor Andrej Wallner po celý čas svojím slovom uvádzal
detské folklórne súbory ako napríklad Klnka a Čečinka, víťazov tanečnej súťaže School
Dance, steperský súbor zo ZŠ Zuberec.
S overenými tanečnými hitmi tú správnu náladu bezpochyby dotvárala skupina
Replay Band. Záverečná časť programu bola venovaná prekvapeniu pre najmenších
návštevníkov - predstaveniu v podaní Stražanovho bábkového divadla: Gašparko a Drak.
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Vášniví cyklisti si prišli tiež na svoje. Tretí ročník Bratislavskej hradnej časovky
o pohár predsedu Národnej rady SR sa stretol so záujmom nielen cyklistických
profesionálov, ale aj amatérov, s ktorými bicyklovali napríklad aj majstri sveta v ľadovom
hokeji v Göteborgu z roku 2002 Miroslav Šatan a Ľubomír Višňovský. Cyklopreteky boli
odštartované zo Župného námestia, spred Historickej budovy Národnej rady SR,
a súťažná trasa viedla cez Suché mýto, Palisády, až do cieľa na Bratislavskom hrade pri
soche Svätopluka.
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V paláci Bratislavského hradu parlament taktiež otvoril svoje reprezentačné
priestory.
Na hrade si návštevníci 1. septembra 2015 mohli bezplatne pozrieť aj obrazáreň,
všetky expozície Historického múzea SNM na treťom poschodí a suterén Bratislavského
hradu, kde v tomto čase bola inštalovaná medzinárodná putovná výstava: Veľká Morava
a počiatky kresťanstva.

Ďalším prekvapením pre návštevníkov bol zlatý poklad v Porcelánovom kabinete
v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu. Po prvýkrát bol vystavený unikátny
poklad, originály keltských mincí, ktoré boli nájdené v areáli Bratislavského hradu počas
jeho rekonštrukcie.
Deň otvorených dverí v Národnej rade SR trval až do 17.00 hod, kedy sa
uskutočnil aj posledný vstup do budovy parlamentu. Expozície SNM v paláci
Bratislavského hradu boli v tento deň pre návštevníkov otvorené od 10.00 do 18.00 h, s
posledným vstupom o 17.00 hod.
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4.2 Slávnostné zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky na
Myjave
Poslanci Národnej rady SR sa zišli pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta
Štúra. Pri tejto významnej príležitosti sa 20. októbra 2015 konalo slávnostné zasadnutie
Národnej rady SR v Myjave. Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini počas svojho
príhovoru vyhlásil, že bude v plnej miere podporovať politiku moderného patriotizmu.
Práve moderný patriotizmus by sa mal stať podľa jeho slov hodnotou, ktorú budeme
vlastným príkladom upevňovať a odovzdávať nasledujúcim generáciám.

Predseda parlamentu zdôraznil, že slovenské dejiny nemajú inú osobnosť, ktorá
by ovplyvnila osud nášho národa takým výrazným spôsobom, ako Ľudovít Štúr.
To, o čom Štúr a jeho súčasníci snívali a o čo sa snažili, sa podľa slov predsedu
parlamentu v 20. storočí stalo skutočnosťou. „Sme moderným národom, žijeme vo
vlastnom štáte. Začlenili sme sa medzi vyspelé a prosperujúce európske krajiny, v ktorých
majú všetci ľudia garantované svoje ľudské, občianske práva a v ktorých sú garantované
i práva národnostných menšín a náboženských skupín. Mohlo by sa zdať, že v 21. storočí
už pred nami nestoja žiadne výzvy. Ale myslím si, že keby dnes žil Ľudovít Štúr, určite by
nám zopakoval slová, ktoré napísal na začiatku roka 1846 v úvodníku Slovenských
národných novín s názvom Neopúšťajme sa," dodal predseda parlamentu.
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Na slávnostnom zasadnutí Národnej rady SR sa okrem aktuálnych poslancov a
niektorých členov exekutívy zúčastnili aj bývalí prezidenti Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič a Rudolf Schuster, predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta
Macejková, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová ako
aj predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková.

4.3 Kontakt s médiami
Médiá zohrávajú významnú úlohu pri realizácii ústavného práva občanov na
informácie. Kancelária Národnej rady SR preto vytvára pre prácu ich zástupcov vhodné
pracovné podmienky. Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou denne reaguje na
žiadosti novinárov a poskytuje im rýchle a pravdivé informácie pre ich články a reportáže,
prostredníctvom ktorých sa verejnosť dozvedá o práci poslancov.
4.1.3 Akreditácie
Aj v roku 2015 bol v platnosti systém akreditácií pre zástupcov médií, ktorý bol
úspešne zavedený ešte v roku 2014. Podľa nového systému akreditácie je nutné, aby
mediálni pracovníci, ktorí pokrývajú spravodajstvo z parlamentu, požiadali o udelenie
akreditácie a následne vydanie akreditačného preukazu prostredníctvom webového
formulára. Vstup do budovy parlamentu je povolený len zástupcom médií s platnou
akreditáciou. Akreditačný preukaz, ktorý je vydávaný na redakciu a nie na meno
mediálneho pracovníka ako tomu bolo predtým, si redaktori, kameramani, fotoreportéri
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a technickí pracovníci vyzdvihujú pri každom vstupe do budovy parlamentu na recepcii
na základe overenia totožnosti podľa čísla občianskeho preukazu, resp. pasu. Akreditačný
preukaz je neprenosný, preto je nutné preukaz pred opustením budovy parlamentu vrátiť,
tak aby mohol byť vydaný pri najbližšej návšteve ostatným akreditovaným kolegom
z redakcie. Mediálny pracovník je povinný pri zmene redakcie požiadať o akreditáciu
nanovo, čím sa dosiahol prehľad v udelených novinárskych akreditáciách.
V zmysle uvedeného, Kancelária Národnej rady SR vymedzila presný počet
akreditovaných novinárov a technických pracovníkov za danú redakciu, ktorým bude
v jednej chvíli umožnený vstup do budovy nasledovne:





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

Na základe požiadavky bol upravený počet redaktorov pre Tlačovú agentúru
Slovenskej republiky z pôvodných 5 osôb na 7.
V VI. volebnom období do 31. 12. 2015 Kancelária Národnej rady SR vydala v
súhrne 519 akreditácií pre 5 spravodajských agentúr, 16 redakcií printových médií s
dennou, týždennou i mesačnou periodicitou, 16 redakcií webových denníkov a 9 redakcií
audio-vizuálneho spravodajstva vrátane domáceho Rozhlasu a televízie Slovenska,
Českej televízie a maďarskej MTVA.

4.1.4 Spustenie MediaPORTAL-u
Digitálnej dobe sa začala prispôsobovať v roku 2015 aj Národná rada SR pod
vedením predsedu Petra Pellegriniho, kedy veľmi významne napredovala v rozvíjaní
nových komunikačných kanálov. Práve táto oblasť významným spôsobom ďalej
ovplyvnila tzv. otváranie parlamentu smerom k verejnosti. V prvej polovici septembra
2015 Národná rada SR spustila betaverziu nového portálu tv.nrsr.sk. Portál umožňuje
živé prenosy nielen z rokovania pléna, ale aj z tlačových besied konaných v presscentre
Národnej rady SR. V budúcnosti by na portál mohli pribudnúť aj prenosy z rokovania
výborov Národnej rady SR.
Občania, ale aj médiá, si na novom portáli majú možnosť jednoduchým spôsobom
filtrovať vystúpenia jednotlivých poslancov, ale aj členov vlády Slovenskej republiky.
Všetky vystúpenia sa dajú stiahnuť a ďalej „streamovať“.
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Spustenie MediaPORTÁL-u Národnej rady SR

4.4 Prehliadky v Národnej rade Slovenskej republiky
V roku 2015 prišlo na prehliadku Národnej rady SR 18 749 návštevníkov, čo je
najviac v histórii projektu Otvorený parlament a oproti roku 2014 rekordný nárast o
takmer 2000 ľudí. Vďaka tejto myšlienke si záujemcovia môžu každý pracovný deň
pozrieť priestory Národnej rady SR a zjednodušil sa tiež osobný kontakt občanov
s poslancami Národnej rady SR.
Najviac prišlo stredoškolských študentov a žiakov základných škôl, ktorí
predstavovali 73% všetkých návštevníkov. Pravidelne prichádzali aj skupiny
vysokoškolákov, predovšetkým politológov, právnikov a ekonómov. Veľký záujem mali
aj študenti masmediálnej komunikácie, žurnalistiky, medzinárodných vzťahov,
manažmentu či budúci učitelia.
Absolútne prvenstvo v počte návštevníkov patrí Strednej odbornej škole
Policajného zboru v Bratislave. Jej študenti už niekoľko rokov pravidelne prichádzajú na
náučno-poznávacie exkurzie do parlamentu a v minulom roku ich prišlo takmer 300.
Početnou skupinou návštevníkov boli tiež dôchodcovia. V minulom roku prišlo
viac ako 40 organizovaných skupín penzistov z celého Slovenska. Práve kluby
dôchodcov najviac využívali možnosť osobného kontaktu s poslancami Národnej rady
SR. Veľký záujem o stretnutie so zákonodarcami mali aj vysokoškolskí študenti a
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gymnazisti. V predošlom roku bolo súčasťou prehliadok viac ako 200 diskusií
návštevníkov s ich volenými zástupcami.
Mladí ľudia sa v rámci prehliadok budovy parlamentu zúčastnili série akcií,
konaných pod záštitou predsedu parlamentu v Hurbanovej sieni či v parlamentných
výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu. Školáci z celého
Slovenska si tak mohli pozrieť napríklad krst knihy o Milanovi Hodžovi, vypočuť si
zaujímavé prednášky o úskaliach internetu, probléme šikanovania, agresie a násilia
v školách a vychutnať si zaujímavé snímky Medzinárodného filmového festivalu
Ekotopfilm – Envirofilm 2015.
Možnosť pozrieť si slovenský parlament využilo v minulom roku aj takmer 1000
hostí zo zahraničia. Prvenstvo síce patrí obyvateľom českej republiky a obyvateľom
ďalších krajín Európskej únie, ale prišli aj hostia z USA, Kanady, Mexika, Južnej Kórei,
Indónézie, Číny či Austrálie. Z oficiálnych zahraničných delegácií si parlament pozreli
najmä skupiny poslancov, ale aj členovia vlády či vysokí štátni úradníci z Nemecka,
Ruska, Lotyšska, Českej republiky a Macedónska.
Je zaujímavé, že najviac zahraničných študentov prišlo v roku 2015 z ďalekého
Kazachstanu. Poslucháči niekoľkých prestížnych štátnych aj súkromných univerzít
absolvovali odborné exkurzie v našom parlamente ako súčasť študijno – poznávacích
pobytov v Európe. Dve stovky mladých ľudí z tejto stredoázijskej krajiny prekvapili
svojimi znalosťami o novodobej histórii slovenského parlamentarizmu. Títo hostia
vysoko ocenili to, že slovenský parlament je otvorený verejnosti po celý rok.

Štruktúra
prehliadok
v roku 2015

Počet
Počet
Diskusie
návštevníkov prehliadok s poslanca
Národnej
mi
rady SR

Premietanie filmu
o histórii
parlamentarizmu

Prehliadka
Hradu

Základné školy

7 469

188

47

10

11

Stredné školy a
gymnáziá
Vysoké školy

6 282

159

83

4

3

1 037

36

14

1

4

Iné inštitúcie a
združenia
Zahraniční
návštevníci
Spolu

3 025

124

58

3

20

936

66

7

2

14

18 749

573

209

20

52

Tabuľka č. 13: Štatistika prehliadok a návštev Národnej rady SR
a Bratislavského hradu
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Na prehliadke parlamentu boli aj takmer dve stovky detí z východných regiónov
Ukrajiny, ktoré zničil vojnový konflikt. Vďaka iniciatíve predsedu Národnej rady SR sa
pre ne podarilo zorganizovať ozdravné pobyty v Účelovom zariadení Kancelárie
Národnej rady SR Častá - Papiernička a pripraviť pútavý sprievodný program vrátane
exkurzie priestorov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade.
Exkluzívne sály reprezentačného traktu Bratislavského hradu boli sprístupnené
väčšiemu počtu návštevníkov než tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. Miesto
oficiálnych prijatí a politických rokovaní na najvyššej protokolárnej úrovni si mohli
pozrieť napr. študenti histórie, medzinárodných vzťahov a diplomacie, politológie, ale aj
budúci archeológovia či architekti. Nádhernú výzdobu veľkých reprezentačných sál
obdivovali aj účastníci špeciálneho letného historického tábora pre žiakov základných
škôl.
Našim cieľom je, aby si návštevníci odnášali z prehliadky Národnej rady SR čo
najviac informácií o jej činnosti a práci poslancov, či o histórii slovenského
parlamentarizmu. Séria propagačných materiálov pre verejnosť bola preto v minulom
roku doplnená o náučné parlamentné pexeso.

4.5 Výstavy a ďalšie podujatia
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou spolupracoval v roku 2015 pri
príprave 22 výstav, ktoré sa konali vo výstavných priestoroch na Západnej terase
Bratislavského hradu, ako aj vo foyer budovy parlamentu.
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Vo výstavných priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu uskutočnené
výstavy predstavovali diela nielen slovenských, ale aj zahraničných autorov a venovali
sa rôznorodým témam spoločenského života. Priestor na prezentáciu dostali viaceré
vzdelávacie, mimovládne a neziskové organizácie. V návštevníkoch opäť silno
rezonovala výstava výtvarných diel osôb, ktoré prežili holokaust. Už po štrnástykrát bola
Národná rada SR oficiálnym partnerom medzinárodného výtvarného projektu
s protidrogovým zameraním „Prečo som na svete rád/rada“, súčasťou ktorého boli aj
edukačné workshopy pre žiakov na tému prevencie závislostí. Opätovne sa konala
prezentácia rôznych slovenských regiónov a ich aktivít v rámci podujatia „Dni vidieka
v Národnej rade SR“. Návštevníci galérie na Západnej terase Bratislavského hradu mali
možnosť vzhliadnuť aj retrospektívnu výstavu doterajších ocenených víťazov
medzinárodnej súťaže ilustrácií detských kníh Bienále ilustrácií Bratislava. Taktiež boli
spropagovaní aj mladí študenti Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského. V mesiaci november sa vo výstavných priestoroch konala
výstava fotografií, ktorá bola súčasťou už 25. ročníka bratislavského Mesiaca fotografie.
Záver roka patril výstave slovenských a slovinských maliarov v rámci projektu Art
Embassy of Slovak Republic v Slovinsku.

Vo foyer budovy parlamentu sa environmentálnej téme venovala výstava
víťazných prác z dvoch celoslovenských výtvarných súťaží detí predškolského veku
a žiakov škôl. Príbehy úspešných rómskych žien predstavila výstava fotografií
organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Výstava fotografií
približujúca život rodín so zdravotne hendikepovanými deťmi poukázala na problémy
rodín s viacnásobne postihnutými deťmi a jej snahou bolo zvýšiť povedomie verejnosti
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o danej téme. Výstava na tému šikanovania, agresie a násilia na školách mala za cieľ
prezentovať projekt „Druhý krok“, ktorý pomáha deťom, učiteľom a rodičom zvládať
a riešiť agresiu, násilie a šikanovanie na školách a rozvíjať u detí empatiu a morálne
správanie. Vo foyer sa konala aj výstava k výročiu novembra 1989, kedy prostredníctvom
originálnych transparentov mali návštevníci možnosť pripomenúť si heslá revolúcie.
Atmosféru Vianoc v decembri navodzovali vystavené vianočné pohľadnice detských
autorov, ktoré vzišli z medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorej sa zúčastnilo približne
6000 detí z viacerých európskych krajín.

4.6 Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky
V roku 2015 bolo Národnej rade SR, jej výborom, funkcionárom a Kancelárii
Národnej rady SR doručených 5 petícií a 109 sťažností a iných podnetov občanov, ktoré
sú evidované v ústrednej evidencii petícií a ústrednej evidencií sťažností na Referáte pre
petície a sťažnosti pri Odbore komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie
Národnej rady SR.

4.1.5 Petície
Národnej rade SR bolo v roku 2015 doručených 5 petícií, z ktorých jedna 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 Národná rada SR. Jednalo sa o petíciu za osobnú hmotnú
zodpovednosť osôb vykonávajúcich funkciu vo verejnej správe, ako aj vylúčenie tzv.
schránkových firiem z obchodovania so štátom, ktorú svojim podpisom zákonným
spôsobom podporilo 105 327 občanov. Predseda Národnej rady SR postúpil petíciu (po
preverení jej súladu s platnými právnymi predpismi zo strany pracovníkov Kancelárie
Národnej rady SR) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady SR.
V ďalších doručených petíciách občania požadovali obnovu vlakovej dopravy na
trati 172 Brezno - Červená Skala, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na
školách s vyučovacím jazykom maďarským a vyvodenie dôsledkov voči vysokému
štátnemu úradníkovi za údajnú podporu rasistických a xenofóbnych prejavov.
Občania vyjadrili tiež námietky k prerokovávanému návrhu Autorského zákona
(schváleného Národnou radou SR a uverejneného v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky pod č. 185/2015 Z. z.).
V troch prípadoch boli na vybavenie vlastnej petície vecne príslušné iné ústredné
orgány štátnej správy (ministerstvá).
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Národná rada SR pri prerokovávaní návrhov niektorých zákonov prihliadala aj
na návrhy a požiadavky predkladateľov petícií.

4.1.6 Sťažnosti a iné podnety

Sťažnosti a podnety občanov sa týkali viacerých spoločenských oblastí.
Významná časť podnetov občanov sa dotýkala oblasti uplatňovania základných
práv a slobôd, prípadne ich možného porušovania zo strany orgánov verejnej správy.
Občania v niekoľkých prípadoch poukazovali na údajné nevyhovujúce podmienky
v ústavoch pre výkon väzby a ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody, ako i
súvisiacom nevhodnom správaní sa príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Občania vyjadrovali aj námietky voči činnosti orgánov činných v trestnom
konaní, najmä prokuratúr, ďalej tiež nesúhlas s rozhodnutiami súdov alebo s konaním
konkrétnych sudcov.
V sociálnej oblasti občania vyjadrovali najmä nesúhlas s výškou priznaných
starobných, vdovských a invalidných dôchodkov.
V hospodárskej a finančnej oblasti občania konkrétne namietali tvorbu cien
elektrickej energie a správu účtov v dôchodkových doplnkových spoločnostiach.
Viacerí občania vyjadrovali tiež svoje pripomienky a námietky voči ustanoveniam
niektorých zákonov, ako napríklad zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov, zákona 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, ale aj Ústavy
Slovenskej republiky. prípadoch
Časť podnetov a sťažností smerovala k činnosti orgánov samosprávy, zvlášť pri
výkone prenesených funkcií štátnej správy, kde občania poukazovali na nedostatočnú a
nekvalitnú prácu niektorých starostov a primátorov, nedostatky v hospodárení s
majetkom obcí a miest a vyjadrovali svoju nespokojnosť najmä s rozhodnutiami
samosprávnych orgánov v oblasti stavebných konaní.
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Celkovo 13 sťažností a iných podaní bolo postúpených na ďalšie prešetrenie iným
vecne príslušným orgánom a inštitúciám. 21 podnetov a sťažností bolo adresovaných,
prípadne postúpených na vedomie alebo ďalšie konanie niektorému z výborov Národnej
rady SR podľa nasledujúcej tabuľky:

Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci a bývanie

10

Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR

2

Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť

2

Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti

2

Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá

2

Výbor Národnej rady SR pre financie a rozpočet

1

Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

1

Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu
prírody

1

Tabuľka č. 14: Počet sťažností a podnetov na jednotlivé výbory Národnej rady SR
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5 Organizačný rozvoj Kancelárie Národnej rady Slovenskej
republiky
5.1 Postavenie, pôsobnosť a organizačné zmeny v Kancelárii Národnej
rady Slovenskej republiky
Kancelária Národnej rady SR je štátna rozpočtová organizácia zriadená na
základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Jej poslaním
je plniť odborné, organizačné a technické úlohy pri zabezpečovaní činnosti Národnej rady
SR, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií a tiež pri zabezpečovaní
parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby. Kancelária Národnej rady SR plní aj úlohy
vyplývajúce z ďalších právnych predpisov, najmä v oblasti správy a ochrany majetku
štátu a v oblasti používania prostriedkov štátneho rozpočtu ako správca rozpočtovej
kapitoly a v oblasti spravovania pracovnoprávnych a obdobných vzťahov poslancov
Národnej rady SR, štátnych zamestnancov a zamestnancov, ktorí v Kancelárii Národnej
rady SR vykonávajú práce vo verejnom záujme.
Na začiatku roka 2015 mala Kancelária Národnej rady SR schválený počet 378
pracovných miest (z toho 155 štátnozamestnaneckých miest a 223 miest na výkon prác
vo verejnom záujme). V priebehu kalendárneho roka sa uskutočnilo niekoľko
organizačných zmien, ktorých cieľom bola racionalizácia, zvýšenie alebo zabezpečenie
efektívnosti práce jednotlivých útvarov Kancelárie Národnej rady SR. Organizačná
štruktúra ani funkcionalita organizačných útvarov sa nezmenila. V priebehu roka bolo
prijatých do kancelárie 40 nových zamestnancov. S 29 zamestnancami bol skončený
pracovnoprávny vzťah alebo boli preradení do iných služobných úradov. V priebehu roka
2015 Kancelária Národnej rady SR realizovala 2 výberové konania na funkcie vedúcich
štátnych zamestnancov a 9 výberov na prijatie štátneho zamestnanca do stálej štátnej
služby.

5.2 Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR a jej
účelové zariadenia
V Kancelárii Národnej rady SR pôsobí dlhodobo ako zástupca zamestnancov
odborová organizácia. Vzájomné vzťahy medzi Kanceláriou Národnej rady SR a
zamestnancami sa riešia prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. Kolektívna zmluva
bola dohodnutá na obdobie najbližšieho roka bez výraznejších zmien pracovnoprávnych
vzťahov.
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Zamestnanci majú možnosť využívať účelové zariadenie Kancelárie Národnej
rady SR v Častej – Papierničke. V záujme upevňovania vzťahov medzi zamestnancami a
zlepšovania pracovnej atmosféry Kancelária Národnej rady SR spolu s odborovou
organizáciou pravidelne každý rok usporadúva niekoľko športových turnajov a Športový
deň. Hlavnou náplňou tejto akcie je súťaž o Putovný pohár vedúceho Kancelárie Národnej
rady SR vo viacerých športových disciplínach. V roku 2015 sa v Častej – Papierničke
uskutočnil už jeho XVIII. ročník a zúčastnilo sa ho 196 zamestnancov Kancelárie
Národnej rady SR.
Účelové zariadenie Častá – Papiernička poskytovalo služby najmä pre podujatia,
ktoré organizovali parlamentné výbory a kluby. Kancelária Národnej rady SR poskytla
svoje zariadenie aj iným štátnym inštitúciám na organizovanie svojich podujatí. Účelové
zariadenie využili na rekondičné pobyty členovia Združenia občanov Slovenska
postihnutých epilepsiou. Nadviazalo sa tiež na dlhoročnú tradíciu medzinárodných
konferencií organizovaných Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev
ako dar, ktorej 15. ročník sa uskutočnil v novembri. Pobyt v zariadení bol umožnený aj
deťom z detských domovov, ktoré sa zúčastnili celoslovenskej prehliadky detských
vystúpení s názvom „Najmilší koncert roka“. Okrem spomenutých pobytov na základe
pozvania predsedu Národnej rady SR sa uskutočnili dva turnusy pobytu detí z východnej
Luhanskej časti Ukrajiny, najviac postihnutej vojnou. Zariadenie využil i Športový klub
telesne postihnutých športovcov. Kancelária Národnej rady SR spravuje aj bungalovy
v Tatranskej Javorine, ktoré slúžia predovšetkým pre účely štátnej reprezentácie.

5.3 Aktivity Kancelárie Národnej
podporujúce kvalitu práce poslancov

rady

Slovenskej

republiky

5.1.1 Oblasť legislatívy a aproximácie práva – OLAP
Podľa čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky je Národná rada SR jediným
ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, t. j. uznáša sa / schvaľuje
ústavu, ústavné zákony a ostatné zákony, pričom zákonodarnú iniciatívu, t. j. právo podať
návrh zákona, majú poslanci, výbory Národnej rady SR a vláda Slovenskej republiky.
Práve pri tejto činnosti Národnej rady SR má nezastupiteľnú úlohu odbor
legislatívy a aproximácie práva, ktorý je samostatným organizačným útvarom Kancelárie
Národnej rady SR. V roku 2015, spolu s ďalšími organizačnými útvarmi / odbormi
Kancelárie Národnej rady SR, plnil významné úlohy zabezpečujúce odbornú
a organizačno-technickú podporu kvality práce poslancov.
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K hlavným činnostiam Odboru legislatívy a aproximácie práva patrilo najmä
posudzovanie všetkých návrhov zákonov, ktoré boli predložené do Národnej rady SR,
z hľadiska splnenia ich formálnych a obsahových náležitostí stanovených v § 68 a § 69
zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, spracované vo forme tzv. 24hodinovej informácie, čo v roku 2015 bolo 432 návrhov zákonov. Ku všetkým návrhom
zákonov, ktoré boli schválené do druhého čítania, k rokovaniu vo výboroch o nich,
vypracúvali štátni zamestnanci odboru podrobné odborné stanoviská. Tieto obsahovali
predovšetkým posúdenie súladu prerokúvaných návrhov zákonov s Ústavou Slovenskej
republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (č.
19/1997 Z. z.), medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ich
zlučiteľnosti s právom Európskej únie. V prípade zistenia legislatívno-technických
a formálnych nedostatkov, príp. vnútorných rozporov v úprave či protichodnosti s inou
právnou úpravou, zároveň navrhovali aj ich odstránenie konkrétne formulovanými
návrhmi, a upozorňovali aj na možné systémové a aplikačné problémy. Pri posudzovaní
súladu s právom EÚ, okrem porovnania jednotlivých ustanovení právnych aktov EÚ
s navrhovaným znením, sa zároveň skúmalo aj dodržanie všeobecných princípov a práv
vyplývajúcich zo základných zmlúv ako aj sledovaný cieľ úpravy EÚ. V značnej miere
sa podieľali na dopracovaní a skvalitnení znenia návrhov zákonov, napr. civilný sporový
poriadok, civilný mimosporový poriadok, správny súdny poriadok, autorský zákon,
zákon o verejnom obstarávaní, zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, zákon
o odpadoch, zákon o poisťovníctve, zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke
zákonov Slovenskej republiky. V súvislosti s účasťou zamestnancov Odboru legislatívy
a aproximácie práva na legislatívnej činnosti Národnej rady SR je potrebné poukázať na
rozsiahlosť predkladaných návrhov zákonov z hľadiska v nich obsiahnutých potrebných
zmien v ďalších súvisiacich zákonoch (ďalšie články), napr. zákon o niektorých
opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného
mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (novelizoval ďalších 172 zákonov), zákon o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizoval ďalších 85
zákonov).
Okrem vyhotovovania stanovísk k návrhom zákonov, štátni zamestnanci Odboru
legislatívy a aproximácie práva, poskytovali súčinnosť pri príprave návrhov viacerých
návrhov zákonov poslancami (napr. zákon o rokovacom poriadku Národnej rady SR), ako
aj permanentnú kvalifikovanú pomoc poslancom a výborom pri vypracovávaní alebo
legislatívno-právnej úprave konkrétnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
k predloženým návrhom zákonov, pri ich dopracúvaní v priebehu legislatívneho procesu
v Národnej rade SR, poskytovali súčinnosť gestorským výborom pri príprave spoločných
správ. Pravidelne sa tiež zúčastňovali na schôdzach výborov a Národnej rady SR pri
prerokúvaní návrhov zákonov, na ktorých posudzovali a vyjadrovali sa k priebežným
legislatívnym a právnym problémom s nimi súvisiacimi, pričom sledovali aj dodržiavanie
procedurálneho postupu pri ich prerokovávaní. Po schválení zákona (následne)
vypracovávali čistopisy ich znení (schválených zákonov), zabezpečovali ich podpísanie
113

ústavnými činiteľmi, vykonávali ich korektúry a zabezpečovali ich uverejnenie v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky (v roku 2015 bolo schválených 148 zákonov). Taktiež sa
spolupodieľali na spracovaní 4 úplných znení zákonov, zaslaných predsedom Národnej
rady SR na vyhlásenie do Zbierky zákonov SR.
V roku 2015 vypracoval Odbor legislatívy a aproximácie práva, v rámci ďalšej
činnosti, 12 návrhov stanovísk ku konaniam na Ústavnom súde Slovenskej republiky
o súlade zákonov s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými
je Slovenská republika viazaná, v ktorých bola Národná rada SR účastníkom konania.
Zamestnanci Odboru legislatívy a aproximácie práva zároveň sledujú vydávanú
judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Štátni zamestnanci Odboru legislatívy a aproximácie práva ďalej vypracovali
viaceré odborné podklady pre potreby vedenia Národnej rady SR, spolupracovali s inými
odbornými útvarmi Kancelárie Národnej rady SR a poskytovali im právne konzultácie,
napr. pri poskytovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pri
vydávaní interných predpisov a zúčastňovali sa na zabezpečovaní odbornej náplne
programu pre viaceré zahraničné návštevy uskutočnené v rámci medzinárodnej
spolupráce.

5.1.2 Parlamentný inštitút
Parlamentný inštitút v súlade s § 144 ods. 1 zákona č.350/1996 Z. z. o rokovacom
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov plní
informačné a vzdelávacie úlohy súvisiace s činnosťou Národnej rady SR a jej poslancov.
Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady SR, ako jeden z odborných útvarov,
poskytuje poslancom a pracovníkom Kancelárie Národnej rady SR kvalifikované
informácie, podklady, analýzy, medzinárodné porovnania, knižničné a archívne služby
v súvislosti s parlamentnou dimenziou práce poslancov a výborov Národnej rady SR.
Parlamentný inštitút je odborom v rámci Kancelárie Národnej rady Slovenskej
republiky a pozostáva z Oddelenia parlamentného výskumu a vzdelávania, oddelenia
Parlamentná knižnica a oddelenia Parlamentný archív.

5.1.2.1 Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania
Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania v roku 2015:

spracovalo 271 materiálov, z toho 2 Krátke informácie, 4 Informačné materiály,
2 Parlamentné štúdie, 210 materiálov iniciovalo Európske centrum pre parlamentný
výskum a dokumentáciu (ECPRD) a zahraničné inštitúcie a 53 analýz predseda Národnej
rady SR, podpredsedovia Národnej rady SR, poslanci a výbory Národnej rady SR
(oddelenie zabezpečovalo súčasne aj analýzy, ktoré si poslanci vyžiadali individuálne vo
väzbe na prerokúvané návrhy zákonov alebo aktuálne otázky ich poslaneckej práce);
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kontinuálne zabezpečovalo podklady nadväzujúce na rokovania výborov a na
schôdze Národnej rady SR, ale aj na ďalšie dôležité podujatia, ktoré sa uskutočnili v
priebehu roka 2015 na pôde Národnej rady SR, alebo medzinárodných parlamentných
zoskupení a zahraničných inštitúcií; participovalo ďalej na príprave podkladových
materiálov na rokovanie parlamentných výborov krajín V4 a výchovno-vzdelávacích
akcií v rámci agendy zahraničnej pomoci pre poslancov a zamestnancov parlamentov
najmä krajín západného Balkánu;

rozvíjalo tradičnú a veľmi užitočnú spoluprácu 70-tich komôr parlamentov
v rámci 46-tich členských štátov prostredníctvom Európskeho centra pre parlamentný
výskum a dokumentáciu (ECPRD), pričom riešilo požiadavky partnerských parlamentov,
ktoré sa týkali rôznych problémov, ktorými sa zaoberali tieto parlamenty v uplynulom
období;

organizovalo a zabezpečovalo odbornú náplň programu stáže študentov vysokých
škôl v Kancelárii Národnej rady SR, pričom stáž absolvovalo v akademickom roku
2014/15 40 stážistov a v akademickom roku 2015/16 až 44 stážistov na rozličných
pracoviskách v rámci Kancelárie Národnej rady SR;


okrem dlhodobej stáže sa v roku 2015 prvýkrát uskutočnila tzv. krátkodobá stáž
(priebeh trvania cca 3 mesiace) a to na základe Memoranda o spolupráci medzi
Kanceláriou Národnej rady SR a Právnickou fakultou Univerzity Komenského
v Bratislave. V rámci predmetu Právne klinické vzdelávanie sa v zimnom semestri tejto
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krátkodobej stáže zúčastnil jeden študent a v letnom semestri akademického roku
2015/2016 sa stáže zúčastnili dvaja študenti.
V oblasti
vzdelávania
pripravilo Oddelenie
parlamentného
výskumu
a vzdelávania viacero výchovno-vzdelávacích akcií pre odbornú, ale i laickú verejnosť
(stredné a vysoké školy, rómski aktivisti, záujmové skupiny, neziskové organizácie
a pod.). Zaujímavou aktivitou bola príprava simulovaného zasadnutia výboru Národnej
rady SR, ktoré pripravili zamestnanci Oddelenia parlamentného výskumu a vzdelávania
spolu s pedagógmi z Právnickej fakulty pre študentov druhého ročníka vysokých škôl
v rámci vzdelávacieho procesu (výučba predmetu Teória a prax legislatívy). Z dôvodu
záujmu o túto aktivitu bola simulácia zasadnutia výboru uskutočnená aj na iných
vzdelávacích aktivitách a podujatiach, na ktorých Oddelenie parlamentného výskumu
a vzdelávania participovalo.
Významnú úlohu zohrávalo Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania aj
v oblasti koordinácie príprav na parlamentnú dimenziu slovenského predsedníctva
v Rade EÚ v druhom polroku roku 2016. V rámci tejto prípravy zorganizovalo aj seminár
k základným úlohám parlamentu v tejto oblasti, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia DG
pre spoluprácu s národnými parlamentmi Európskeho parlamentu a viacerí zástupcovia
parlamentov krajín, ktoré v posledných rokoch boli predsedníckymi krajinami.
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Na základe podpory Národného demokratického inštitútu (NDI) pokračoval
projekt budovania parlamentných výskumných služieb parlamentu Macedónska, Srbska,
Albánska a Libanonu, ktorí prevzali ako optimálny model typ informačných,
dokumentačných a vzdelávacích služieb slovenského a českého parlamentu. V súvislosti
s ambíciou vstupu niektorých z týchto krajín do EÚ sa podieľali i na poradenskej činnosti
pri príprave týchto krajín na nové úlohy v oblasti legislatívneho procesu a aproximácie
práva.
V rámci programu oficiálnej rozvojovej zahraničnej pomoci Slovenskej republiky
sa Parlamentný inštitút podieľal na spolupráci s ďalšími krajinami Západného Balkánu
organizovaním krátkodobých odborných stáží pre expertov z týchto krajín, pričom
spolupracoval aj s organizáciami tretieho sektora.
V rámci svojich publikačných aktivít sa koncom roka 2015 začala práca na
aktualizácii publikácií, vydávaných Parlamentným inštitútom vždy na začiatku nového
volebného obdobia a to publikácií – Ako pracuje parlament, Praktická príručka prácou
poslanca a Malý parlamentný slovník.
5.1.2.2 Oddelenie Parlamentná knižnica
Oddelenie Parlamentná knižnica má podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
v znení neskorších predpisov postavenie špeciálnej knižnice. Knižničné, informačné,
referenčné a rešeršné služby poskytovala poslancom Národnej rady SR, zamestnancom
Kancelárie Národnej rady SR, študentom vysokých škôl a vybranému okruhu
používateľov v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Parlamentnej knižnice.
Knižničný fond v roku 2015 obsahoval 76 200 monografií, knižný prírastok bol
2 260 titulov. Knižnica spracovala 780 titulov domácich a zahraničných periodík,
databázy na nosičoch CD-ROM a DVD. Do špecializovaného fondu boli doplnené
Zbierky zákonov a parlamentné dokumenty. V Študovni dokumentov práva a EÚ,
v Spoločenskovednej študovni a v Študovni periodickej literatúry bolo zrealizovaných
28 450 výpožičiek, spracovaných 73 rešerší a poskytnutých 8 320 referenčných
a faktografických informácií. Knižnica vydávala a používateľom zasielala on-line
informačný materiál Nové knihy, Zoznam periodík dochádzajúcich do Parlamentnej
knižnice, obsahy právnických časopisov a k dôležitým bodom rokovania Národnej rady
SR vydávala tematické rešerše a rešerše typu SDI (zo zdrojov tlačových agentúr). Pre
používateľov bol na intranete aj internete sprístupnený automatizovaný knižničný systém
PROFLIB. Na indexovanie knižničných dokumentov používala knižnica riadený
automatizovaný slovník EÚ – tezaurus EUROVOC. Knižnica indexovala aj všetky tlače,
ktoré boli zaradené na rokovanie schôdze Národnej rady SR. Vyhľadávanie tlačí cez
deskriptory tezauru EUROVOC je súčasťou Systému sledovania legislatívneho procesu.
V súlade so zákonom knižnica vykonala čiastkovú revíziu knižničného fondu.
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Novinky a aktivity boli zverejňované na webovom sídle Parlamentnej knižnice,
vrátane on-line katalógu, prírastkov kníh, zoznamu nových periodík, rešerší
a knižničných projektov, ktorými sú: Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná
knižnica, Portál digitálnych knižníc krajín V4 Plus a Partnerské knižnice Národnej rady
SR.
Knižnicu v priebehu roka 2015 navštívilo 8 zahraničných delegácií. Knižnica sa
aktívne zapojila aj do projektu spolupráce s balkánskymi krajinami a pomohla pri
zriaďovaní parlamentných knižníc a poskytovaní knižničných služieb Čiernej Hore,
Macedónsku, Albánsku, Kosovu a samostatne Libanonu.
5.1.2.3 Oddelenie Parlamentný archív
Oddelenie Parlamentný archív zhromažďuje a ukladá prevzaté materiály zo
všetkých útvarov Národnej rady SR a Kancelárie Národnej rady SR, ktoré sa po ich
spracovaní poskytujú na požiadanie poslancom, asistentom poslancov, zamestnancom
a verejnosti pri dodržaní zásad uvedených v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach v znení neskorších predpisov. Dokumenty, o ktoré je záujem, sa
poskytujú buď v písomnej alebo v elektronickej podobe (z digitálneho archívu –
knižnice). Najväčší záujem je o dôvodové správy k návrhom zákonov, rôzne časti
rozpravy v stenografických záznamoch zo schôdzí Národnej rady SR, v menšej miere sa
vyhľadáva spisová dokumentácia z produkcie útvarov a projektová technická
dokumentácia stavieb.
V roku 2015 Parlamentný archív poskytoval konzultačnú pomoc útvarom
Kancelárie Národnej rady SR najmä pri príprave a odovzdávaní materiálov do
registratúrneho strediska. V spolupráci s Odborom informačných technológií operatívne
zabezpečoval úpravu systému elektronickej evidencie spisov „Registratúra“
a zaškoľovanie nových zamestnancov.
Archív zabezpečoval a dohliadal aj na technickú stránku prípravy vyraďovacieho
konania (skartácie) na útvaroch Kancelárie Národnej rady SR a tiež aj tých útvarov, ktoré
neodovzdávajú svoje dokumenty do archívu.
V máji 2015 sa konali v Liptovskom Mikuláši archívne dni, ktoré pre slovenských
aj zahraničných archivárov organizovala Slovenská spoločnosť archivárov, ktorej je
Parlamentný archív členom. Zúčastnili sa jej aj zástupcovia Parlamentného archívu, kde
so svojím príspevkom o budovaní digitálneho archívu a konferencii V4 vystúpila vedúca
oddelenia Parlamentného archívu. Na konferencii rezonovali aktuálne problémy
digitalizácie dokumentov a situácia v slovenskom archívnictve.
V kontakte so zahraničím poskytoval archív odpovede na odborné archívne
otázky z parlamentnej oblasti posielané z ECPRD (Európske centrum pre výskum
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a dokumentáciu) a ICA (Medzinárodná rada archívov). Archív navštívili delegácie
z balkánskych parlamentov a Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.
V októbri sa na pozvanie nemeckého parlamentu zúčastnila vedúca oddelenia
Parlamentného archívu výročnej členskej schôdze ICA v Berlíne zameranej na tému
digitalizácie dokumentov, sledovania tematických príspevkov na sociálnych sieťach a na
spôsob archivovania zaujímavých blogov z nich.
V novembri Parlamentný archív v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR už po
tretíkrát zorganizoval seminár pre špecializované verejné archívy v Častej-Papierničke na
tému „Najzaujímavejšie dokumenty z našich archívov“. Podujatia sa zúčastnili
zástupcovia 16 špecializovaných verejných archívov. Účastníci si pripomenuli aj 200.
výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Seminár otvorila podpredsedníčka Národnej rady SR
Erika Jurinová a riaditeľ Parlamentného inštitútu Ľubomír Fajták a zúčastnil sa ho aj
vedúci oddelenia archívu Poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Petr
Dvořáček. Z najzaujímavejších dokumentov boli vyhotovené farebné fotokópie, ktoré
boli ako ilustrácia seminára umiestnené na nástenných tabuliach.

Záverom roka 2015 Parlamentný archív riešil zabezpečenie odovzdávania
materiálov vzniknutých v VI. volebnom období a to prípravou a vydaním Rozhodnutia
vedúceho kancelárie Národnej rady SR č. 41/2015 o odovzdaní všetkých dokumentov do
registratúrneho strediska.
V roku 2015 Parlamentný archív dohliadal na prácu 3 stážistov a vybavil spolu
139 žiadostí o materiály. Do registratúrneho strediska bolo z 27-tich útvarov prevzatých
215 balíkov ( V. volebného obdobia a čiastočne aj VI. volebného obdobia ) a boli
vyhotovené vyhľadávacie pomôcky ku odovzdaným materiálom. V archíve sa
zoskartovalo zatiaľ cca 55 bežných metrov spisových materiálov z II. volebného obdobia
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(1998-2002), z ktorého vzniklo 109 krabíc archívneho materiálu určeného na trvalú
úschovu. V archíve projektovej dokumentácie bolo prevzatých a spracovaných 18 kusov
paré projektovej dokumentácie, ktoré boli zaradené do 6 stavieb.
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6 Finančné
republiky

hospodárenie

Národnej

rady

Slovenskej

Kancelária Národnej rady SR v roku 2015 zabezpečovala plnenie úloh
vyplývajúcich zo zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Plnila aj úlohy
Národnej rady SR súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únií.
V rámci rozpočtového hospodárenia bola pozornosť venovaná plneniu programu
06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu, ktorého cieľom bolo zabezpečiť
všetky činnosti potrebné pre plynulý chod Národnej rady SR. Kancelária Národnej rady
SR plnila úlohy súvisiace so zasadnutiami zákonodarného zboru, s prevádzkou, správou
a ochranou budov a účelových zariadení. V roku 2015 sa na zabezpečenie programu
vynaložili finančné prostriedky v objeme 38 104 tis. €.

6.1 Rozpočtové príjmy
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 boli
rozpočtové príjmy pre rozpočtovú kapitolu Kancelárie Národnej rady SR určené vo
výške 1 280 tis. €.
K 31. decembru 2015 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 427 tis. €, t. j.
111,5 % schváleného rozpočtu.

6.2 Rozpočtové výdavky
Rozpočet výdavkov na rok 2015 rozpočtovej kapitoly Kancelárie Národnej rady
SR bol schválený na program „Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu“ vo výške
26 558 tis. €. Rozpočtovým opatrením bol do programovej štruktúry zaradený
medzirezortný podprogram: „SK PRES 2016 – Národná rada SR “. Dvanástimi
rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR bol upravený na 37 979 tis. €, celkové
čerpanie výdavkov bolo vo výške 38 104 tis. €, t. j. 100,3 % upraveného rozpočtu.
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Rozpočtové výdavky na rok 2015

(v tis. €)

Rozpočet

Plnenie
Čerpanie
Index
upraveného
k
schválený upravený 31.12.2015 rozpočtu v 2015/2014
%

Ukazovateľ

Bežné výdavky

23 226

23 897

24 022

100,5

102,3

Všeobecné verejné
služby

23 226

23 897

24 022

100,5

102,3

23 226

23 897

24 022

100,5

102,3

Kapitálové výdavky

3 332

14 082

14 082

100,0

307,5

Všeobecné verejné
služby

3 332

14 082

14 082

100,0

307,5

01.1.1 Výkonné a zákonodarné
orgány

3 332

14 082

14 082

100,0

307,5

Výdavky spolu

26 558

37 979

38 104

100,3

135,8

01

01.1.1 Výkonné a zákonodarné
orgány

01

Tabuľka č. 15: Rozpočtové výdavky na rok 2015

Bežné výdavky na rok 2015 boli schválené vo výške 23 226 tis. € a upravené na
23 897 tis. €. Čerpanie výdavkov v roku 2015 dosiahlo výšku 24 022 tis. €, t. j. 100,5 %
upraveného rozpočtu.
Vyššie percento plnenia rozpočtu bežných výdavkov ovplyvnilo využitie
prostriedkov z poistného plnenia a úhrad stravy v súlade s § 23 ods. 1 písm. f) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na celkovom čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom roku sa podieľala
kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške
50,8%, kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 14,2 %. Kategória 630 – Tovary
a služby predstavovala podiel na čerpaní výdavkov 34,3 %. Výdavky boli použité na
úhradu cestovného, energií, materiálu, dopravného, na údržbu, nájomné a služby. V
kategórii 640 – Bežné transfery boli použité výdavky na príspevky za členstvo Národnej
rady SR v medzinárodných organizáciách, na odstupné, odchodné a nemocenské dávky
zamestnancom 0,7 %.
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Kapitálové výdavky na rok 2015 boli schválené vo výške 3 332 tis. € a upravené
na 14 082 tis. €. V roku 2015 dosiahli výšku 14 082 tis. €, t.j. 100,0% upraveného
rozpočtu a použité boli predovšetkým na realizáciu výstavby objektu podzemných
parkovacích garáži a rekonštrukciu budov v správe Kancelárie Národnej rady SR, čo
predstavuje z celkových vykazovaných výdavkov 90,0% a s tým súvisiaca projektová
dokumentácia 2,3 % výdavkov. Na celkovom čerpaní kapitálových výdavkov sa podieľal
nákup telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a interiérového
vybavenia (6,7 %), modernizácia špeciálnych strojov a softvérov (1,0 %),
Kapitálové výdavky boli použité predovšetkým na realizáciu rekonštrukčných
prác objektov v areáli Národnej kultúrnej pamiatky - Bratislavského hradu.

6.3 Zamestnanosť
Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania za rozpočtovú kapitolu Kancelária Národnej rady SR k 31. decembru 2015
bolo nasledovné:
Poslanci Národnej rady SR
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €

6 364

z toho:
3 609

- mzdy, platy
- OOV

2 755

Priemerný evidenčný počet poslancov (osoby)
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Priemerná mesačná mzda poslanca v €

2 005

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

5 838

z toho:

- mzdy, platy
- OOV

5 823

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)

355,6

Priemerná mesačná mzda v €

1 365

15

Tabuľka č. 16: Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov na mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania vo výške 11 825 tis. €, upravený na 12 202 tis. € bol v roku 2015
čerpaný vo výške 12 202 tis. €, t. j. 100 % upraveného rozpočtu.
Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy vo výške 9 041 tis. €, upraveného na 9
432 tis. € sa čerpalo 9 432 tis. €, z toho poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 3 609
tis. € a zamestnancom Kancelárie Národnej rady SR sa vyplatilo 5 823 tis. € na mzdy a
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platy. Z rozpočtu ostatných osobných vyrovnaní vo výške 2 784 tis. €, upraveného na
2 770 tis. € sa čerpalo 2 770 tis. €, z toho poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 2 755
tis. € a zamestnancom Kancelárie Národnej rady SR sa vyplatilo 15 tis. € na paušálne
náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie.
Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Kancelárie Národnej rady SR boli
finančné prostriedky vynakladané hospodárne, efektívne a účelne. Záväzné ukazovatele
rozpočtu na rok 2015 boli Kanceláriou Národnej rady SR dodržané a splnené.
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