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Slovo na úvod
V roku 2017 Národná rada Slovenskej republiky zvýšila
efektivitu svojej práce, keď sa ukázal ako veľmi úspešný nový
rokovací poriadok. Slovenský zákonodarný zbor prerokoval
v uvedenom roku spolu 590 legislatívnych iniciatív, vládnych
alebo poslaneckých návrhov zákonov. Verím, že množstvo
zákonov, ktoré Národná rada schválila, pomôže slovenským
občanom zvýšiť kvalitu ich života.
Sme radi, že Národná rada Slovenskej republiky po
veľmi úspešnom zvládnutí predsedníctva v Rade Európskej
únie zavŕšila túto politickú misiu na jar 2017 stretnutím
vedúcich kancelárií národných parlamentov členských štátov
Európskej únie v Bratislave. Posilnenie parlamentnej dimenzie
Európskej únie je jedným z cieľov našej politiky vo volebnom
období 2016 – 2020. Sme radi, že naša iniciatíva, ktorá sa
zrodila na bratislavskom parlamentnom stretnutí v roku 2016,
získala podporovateľov z radov mnohých národných
parlamentov. Môžeme konštatovať, že naše motto „Spoznajme
sa lepšie“ si osvojili aj priatelia z Malty a následne aj z Estónska, ktorí po nás v roku 2017 prevzali
predsednícku štafetu.
V rámci rozvoja dobrých vzťahov medzi parlamentmi sme úspešne rozvíjali spoluprácu
najmä v politickom zoskupení krajín Visegrádskej štvorky (V4). Medziparlamentné stretnutia
s českými, poľskými a maďarskými kolegami priniesli veľa spoločných tém, ktoré postupne
zavádzame aj do celého politického priestoru Európskej únie. Úspešné boli aj mnohé medzinárodné
misie zástupcov Národnej rady Slovenskej republiky počas celého roka.
Sme veľmi radi, že sa nám opäť podarilo nadviazať na tradíciu Dňa otvorených dverí
Národnej rady Slovenskej republiky. Prvého septembra 2017 sme si pripomenuli 25. výročie prijatia
základného zákona slovenskej štátnosti – Ústavy Slovenskej republiky. Deň Ústavy Slovenskej
republiky je stále relatívne novým štátnym sviatkom, avšak pre slovenský národ, ktorý má svoj
nezávislý a demokratický štát necelé štvrťstoročie, je to jeden z najvýznamnejších štátotvorných
sviatkov. Každý sebavedomý národ si ctí svoje tradície a buduje na ich základoch svoju štátnosť.
Slováci majú pred sebou historickú úlohu, ktorou je viac si vážiť svoju nezávislú Slovenskú
republiku. Moderné vlastenectvo sa zakladá na poznaní a uvedomení si vlastných dejín, ochrane
slovenskej národnej kultúry, ale aj na sebavedomom prístupe k sebe samým a k vonkajšiemu svetu.
Musíme si uvedomiť, že sme rovnocenní partneri všetkým slobodným národom a štátom sveta.
Posilňujme naše dobré vlastnosti, ktorými sú pracovitosť, dobrosrdečnosť, pohostinnosť,
a potláčajme závisť, malovernosť, sebectvo. Byť hrdý na svoju vlasť je znakom sebavedomia, je
normálnym prejavom každého človeka, ktorý vie, kde sa nachádza jeho hniezdo, jeho rodina, jeho
národné spoločenstvo. Buďme hrdými vlastencami, vytlačme z nášho okolia extrémy! Tými je na
jednej strane výsmech zo všetkého slovenského a priam národný nihilizmus a na druhej strane
nekritické zbožšťovanie všetkého slovenského a fanatický nacionalizmus. Buďme našim predkom
vďační za to, že vďaka ich vytrvalosti, viere a obetiam môžeme žiť v mierovej a slobodnej
Slovenskej republike.
Mať vlastný štát nie je samozrejmosť ani v 21. storočí. Základným pilierom našej štátnosti je
parlamentarizmus. Som rád, že spolu s kolegami poslancami, ako aj so zamestnancami Kancelárie
Národnej rady Slovenskej republiky budujeme kultivovaný slovenský parlamentarizmus. Ako
predseda slovenského parlamentu sa vždy a všade zasadzujem o slušnosť a zdravý rozum v politike.
V dnešnej dobe, keď sme častokrát vo víre informačných a dezinformačných vojen, je dôležité
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zachovať si ľudskosť, zdravý úsudok a politickú rozvahu. To je úlohou volených zástupcov
slovenských občanov. Želám si, aby sa slovenská politika zbavila extrémizmu, aby sme boli k sebe
úprimnejší a aby slovenskí občania mohli opäť vo väčšej miere dôverovať Národnej rade Slovenskej
republiky. Pretože tá – aj na základe svojej dlhoročnej tradície – má odrážať potreby slovenského
ľudu a jej volení zástupcovia majú byť nositeľmi pokoja a prosperity Slovenska.
Andrej Danko
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 SR, konaných 5. marca 2016, bolo
zloženie Národnej rady SR v VII. volebnom období takéto:

MOST – HÍD

SIEŤ

19

SME RODINA

21

ĽSNS

49

SNS

SaS

Počet
poslancov
NR SR

OĽANO

Politický
subjekt

SMER – SD

Zloženie Národnej rady SR v VII. volebnom období

15

14

11

11
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V roku 2017 Národná rada SR pracovala a rokovala pod vedením predsedu Národnej rady SR
Andreja Danka a podpredsedov Národnej rady SR Bélu Bugára, Martina Glváča, Andreja
Hrnčiara a Lucie Ďuriš Nicholsonovej.
Zmeny v poslaneckom zbore v roku 2017:
· Poslanec Ľubomír Jahnátek sa 31. júla 2017 vzdal mandátu poslanca Národnej rady SR
z dôvodu vymenovania za predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, na
zaniknutý mandát nastúpil 7. augusta 2017 poslanec Emil Ďurovčík (SMER-SD)
a na neuplatňovaný mandát poslanca nastúpila náhradníčka Darina Gabániová (SMERSD), ktorá sľub poslankyne zložila 5. septembra 2017 na 19. schôdzi Národnej rady SR.
· Poslankyni Jane Laššákovej zanikol mandát poslankyne Národnej rady SR z dôvodu
nezlučiteľnosti funkcií vymenovaním za sudkyňu Ústavného súdu 14. decembra 2017,
na zaniknutý mandát nastúpil 21. decembra 2017 poslanec Pavol Goga (SMER-SD) a na
neuplatňovaný mandát poslanca nastúpil náhradník Ľuboš Martinák (SMER-SD), ktorý
sľub poslanca zložil 21. decembra 2017 na 25. schôdzi Národnej rady SR.
1.1.1 Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2017 pôsobilo v Národnej rade SR 7 poslaneckých klubov Národnej rady SR. Na
začiatku roka bolo 9 poslancov, ktorí neboli členmi poslaneckého klubu
a k 31. decembru 2017 to bolo 12 poslancov, ktorí neboli členmi poslaneckého klubu.
28. februára 2017 – prestali byť členmi Klubu poslancov Národnej rady SR
za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslanci Viera Dubačová a Oto Žarnay.
1. marca 2017 – prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za stranu Sloboda
a Solidarita poslanec Jozef Mihál.
Ďalšie zmeny v kluboch poslancov Národnej rady SR boli spojené so zmenami
v poslaneckom zbore.
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Prehľad o počte členov poslaneckých klubov
Stav k 1.1. 2017

Stav k 31.12. 2017

Klub
Predseda

Počet členov

Predseda

Počet členov

Klub poslancov NR SR
za SMER-SD

Martin Glváč

49

Martin Glváč

49

Klub poslancov NR SR
za SaS

Natália Blahová

21

Natália Blahová

20

Klub poslancov NR SR
za OĽANO

Richard Vašečka

19

Richard Vašečka

17

Klub poslancov NR SR
za SNS

Tibor Bernaťák

15

Tibor Bernaťák

15

Klub poslancov NR SR
za ĽS Naše Slovensko

Marian Kotleba

14

Marian Kotleba

14

Klub poslancov NR SR
za SME RODINA

Boris Kollár

8

Boris Kollár

8

Klub poslancov NR SR
za MOST-HÍD

Gábor Gál

15

Gábor Gál

15

Poslanci, ktorí nie sú
členmi poslaneckého
klubu

1.1.2

–

9

–
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Výbory Národnej rady Slovenskej republiky

V roku 2017 pôsobilo v Národnej rade SR 19 výborov Národnej rady SR. Zmeny vo výboroch
Národnej rady SR v roku 2017 boli spojené so zmenami v poslaneckom zbore, vo funkcii predsedov
výborov Národnej rady SR v roku 2017 nenastali zmeny.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky – prehľad k 31. 12. 2017
Výbor

Predseda

Mandátový a imunitný výbor NR SR

Richard Raši (SMER-SD)

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií

Martin Poliačik (SaS)

Výbor NR SR pre európske záležitosti

Ľuboš Blaha (SMER-SD)

Ústavnoprávny výbor NR SR

Róbert Madej (SMER-SD)

Výbor NR SR pre ﬁnancie a rozpočet

Ladislav Kamenický (SMER-SD)

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Jana Kiššová (SaS)

Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie

Peter Antal (MOST-HÍD)

Výbor NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj

Boris Kollár (SME RODINA)

Výbor NR SR pre sociálne veci

Alena Bašistová (-)

Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Štefan Zelník (SNS)
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Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Anton Hrnko (SNS)

Zahraničný výbor NR SR

František Šebej (MOST-HÍD)

Výbor NR SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport

Ľubomír Petrák (SMER-SD)

Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Dušan Jarjabek (SMER-SD)

Výbor NR SR pre ľudské práva
a národnostné menšiny

Erika Jurinová (OĽANO)

Osobitný kontrolný výbor NR SR
na kontrolu činnosti NBÚ

Ľubomír Galko (SaS)

Osobitný kontrolný výbor NR SR
Gábor Grendel (OĽANO)
na kontrolu činnosti SIS
Osobitný kontrolný výbor NR SR na
kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Richard Vašečka (OĽANO)
Výbor NR SR na preskúmavanie
rozhodnutí NBÚ

1.2

Milan Krajniak (SME RODINA)

Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

V roku 2017 bolo zvolaných 14 schôdzí Národnej rady SR, ktoré trvali spolu
64 kalendárnych dní.
V uvedenom období bolo 6 schôdzí zvolaných na základe žiadosti skupiny poslancov,
ktorých programom bolo:
13. schôdza NR SR ‒vyslovenie nedôvery predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi,
15. schôdza NR SR – vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi Richterovi,
poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR,
16. schôdza NR SR – odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu Národnej rady SR
(program nebol schválený)
20. schôdza NR SR – vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi Richterovi,
poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR,
22. schôdza NR SR – návrh uznesenia NR SR k ďalšiemu postupu vlády SR
a vyvodeniu zodpovednosti vo veci predražených právnych
služieb, ktoré má štátna akciová spoločnosť MH Manažment, a. s.
vyplatiť advokátskej kancelárii JUDr. Radomíra Bžána ako
odmenu za spor so spoločnosťou Enel o Vodnú elektráreň
Gabčíkovo (tlač 735),
24. schôdza NR SR – vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Robertovi
Kaliňákovi, poverenému riadením Ministerstva vnútra SR.
Dňa 1. septembra sa konala slávnostná schôdza pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR.
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1.3 Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej
republiky
1.3.1 Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
Národnej rade Slovenskej republiky bolo v roku 2017 v VII. volebnom období (12. –
25. schôdza) predložených celkovo 339 návrhov zákonov, z toho 96 návrhov predložila vláda
Slovenskej republiky, 243 návrhov predložili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, výbory
Národnej rady Slovenskej republiky nepredložili žiaden návrh. Národná rada Slovenskej republiky
v roku 2017 schválila 107 návrhov zákonov, z ktorých bolo 83 vládnych návrhov a 24 poslaneckých.
V skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada Slovenskej republiky 6 návrhov zákonov,
z ktorých 2 zákony vrátil prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou
radou Slovenskej republiky.
Prehľad ústavných zákonov a najdôležitejších zákonov prijatých Národnou radou Slovenskej
republiky v roku 2017:
V roku 2017 schválila Národná rada Slovenskej republiky štyri ústavné zákony, a to:
– ústavný zákon č. 44/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb., ktorý zjednocuje volebné obdobia orgánov územnej samosprávy, a tým vytvára pre
voliča lepšie podmienky na výkon jeho ústavného práva voliť a na to, aby sa voľby orgánov
samosprávy obcí a vyšších územných celkov mohli konať v rovnakom čase. Pre voliča to znamená
voliť tieto orgány v jeden deň, na rovnakom mieste, čo v konečnom dôsledku ušetrí čas, ale najmä
zvýši pozornosť vo vzťahu ku kandidátom a ich prirodzenému výberu. Zákon mení volebné obdobie
orgánov vyšších územných celkov pre jedny voľby na päť rokov, čím sa vytvárajú podmienky, aby
sa voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov vyšších územných celkov v roku 2022 mohli konať
v jeden deň. Súčasne so zmenou Ústavy Slovenskej republiky sa upravujú volebné pravidlá, ktoré
zabezpečia vykonanie uvedených volieb v roku 2022 pre obidva druhy orgánov v rovnakom čase.
Účinnosť zákona nezasiahla do procesu prípravy volieb do vyšších územných celkov v roku 2017;
– ústavný zákon č. 71/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zveruje právomoc zrušiť amnestiu alebo
individuálnu milosť Národnej rade Slovenskej republiky ako jedinému ústavodarnému
a zákonodarnému orgánu Slovenskej republiky, ktorý čerpá svoju moc priamo od ľudu ako jediného
zdroja všetkej moci v štáte. Súčasne sa v súlade s požiadavkou trojdelenia štátnej moci a systému
vzájomných bŕzd a protiváh ustanovuje možnosť zrušenia amnestie alebo individuálnej milosti len
uznesením Národnej rady Slovenskej republiky prijatým ústavnou väčšinou. Ústavnému súdu
Slovenskej republiky ako nezávislému súdnemu orgánu ochrany ústavnosti sa zveruje právomoc
preskúmať ústavnosť zrušenia amnestie alebo individuálnej milosti Národnou radou Slovenskej
republiky, ako aj ústavnosť samotnej udelenej amnestie alebo individuálnej milosti. Ústavný zákon
č. 71/2017 Z. z. zároveň uplatňuje tento postup aj vo vzťahu k čl. V a čl. VI rozhodnutia predsedu
vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z.,
k rozhodnutiu predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod
číslom 214/1998 Z. z. a k rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre
obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417;
– ústavný zákon č. 84/2017 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou
republikou a Maďarskom vytvoril predpoklady pre ratiﬁkáciu zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Maďarskom o štátnej hranici, v ktorej sú zapracované zmeny štátnej hranice z dôsledku
vodohospodárskych úprav na rieke Ipeľ;
– ústavný zákon č. 137/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje osobitnú ochranu poľnohospodárskej
pôdy a lesnej pôdy, ktorá bude môcť byť vo vlastníctve iba určitých, zákonom stanovených
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subjektov. Zakotvením rámca ochrany pôdy pred špekulatívnym výkupom sa sleduje cieľ využívať
poľnohospodársku pôdu na účely poľnohospodárstva, zanedbanie čoho by mohlo mať v budúcnosti
rozsiahle negatívne následky na potravinovú bezpečnosť štátu, ktorú je možné v širšom kontexte
chápať aj ako súčasť zvrchovanosti štátu. Ústavný zákon č. 137/2017 Z. z. rozširuje povinnosť štátu
zachovávať pôdu, vrátane jej produkčného stavu, pre ďalšie generácie, keďže je deﬁnovaná nielen
ako neobnoviteľný prírodný zdroj (v rámci práva na priaznivé životné prostredie predstavuje jej
ochrana inkorporáciu tzv. tretej generácie ľudských práv), ale je aj dôležitou komoditou
strategického významu a limitujúcim činiteľom trvalo udržateľného rozvoja regiónov a celej
spoločnosti, ochrana ktorých tkvie nepochybne vo verejnom záujme.
Medzi najdôležitejšie zákony, ktoré schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 2017
patria:
– zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, ktorý
novelizuje aj 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, ktorým sa v záujme konsolidácie verejných ﬁnancií symbolicky zvyšuje
plat poslanca, prezidenta, člena vlády, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu
o jedno euro oproti ich úrovni v roku 2017, pričom výška ich paušálnych náhrad zostáva nezmenená.
Uvedené sa súčasne vzťahuje aj na verejného ochrancu práv, riaditeľa Národného bezpečnostného
úradu, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, štátneho zamestnanca vo
verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vedúceho ostatného ústredného orgánu
štátnej správy a člena Rady pre štátnu službu, ktorých platové pomery sú naviazané na platové pomery
poslanca. Rovnako sa navrhuje, aby sa odmena pre asistentov poslanca a výdavky na prevádzku
poslaneckej kancelárie podľa § 4a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
zvýšili celkovo o jedno euro. Na platové náležitosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a ostatných
sudcov, na platy ktorých sú naviazané platy prokurátorov, sa navrhovaná úprava nevzťahuje;
– zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátený
prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, ktorý bol dňa 1.2.2017 Národnou
radou Slovenskej republiky opätovne prerokovaný a schválený) upravuje vzťahy štátnych
zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby v súlade s požiadavkami Stratégie riadenia
ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 - 2020 schválenej uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 548 zo 7. októbra 2015. Právna úprava štátnozamestnaneckých vzťahov zabezpečuje
štátnym zamestnancom podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby a vytvára priestor na
odborné plnenie úloh orgánov štátnej správy. Štátna služba je budovaná na princípoch, ktorými sa
riadia štátni zamestnanci pri výkone štátnej služby a služobné úrady pri rozhodovaní
v štátnozamestnaneckých vzťahoch, a ktoré umožňujú prepojenie na všeobecnejšie hodnoty
vyplývajúce z ústavy a administratívneho práva štátu, čím zabezpečujú konzistentnosť medzi
právnou ﬁlozoﬁou štátu a konaním jeho predstaviteľov. Keďže princípy slúžia ako hodnotový rámec
pre interpretáciu zákona, jeho tvorcovia považovali za vhodné včleniť ich priamo do úvodných
článkov zákona. Tieto články obsahujú ustanovenia vysvetľujúce význam jednotlivých princípov
a ich premietnutie do konkrétnych inštitútov a ustanovení v zákone. Zákon o štátnej službe je
budovaný na princípoch politickej neutrality, zákonnosti, transparentného zamestnávania,
efektívneho riadenia, nestrannosti, profesionality, transparentného a rovnakého odmeňovania,
stability a rovnakého zaobchádzania. Princípy štátnej služby vymedzujú prijímanie štátnych
zamestnancov, stabilitu ich štátnozamestnaneckého pomeru, kariérny rast, hodnotenie výkonnosti
a odmeňovanie v štátnej službe. Zákon počíta so zriadením Rady pre štátnu službu ako
koordinačného a monitorovacieho orgánu nezávislého od politickej moci, so systemizáciou
štátnozamestnaneckých miest a zavádza Centrálny informačný systém štátnej služby pozostávajúci
z viacerých registrov. Posudzovanie vykonávania štátnej služby štátnymi zamestnancami sa
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navrhuje zabezpečovať pravidelným služobným hodnotením vykonávaným priamym nadriadeným
vedúcim štátnym zamestnancom raz ročne, čiastkovým služobným hodnotením a opakovaným
služobným hodnotením. Štátny zamestnanec bude môcť vzniesť proti služobnému hodnoteniu
námietky do troch pracovných dní od oboznámenia sa so služobným hodnotením. Podľa novej
právnej úpravy sa naďalej ponecháva možnosť priznať osobný plat štátnemu zamestnancovi, ktorý
plní osobitne významné úlohy alebo mimoriadne náročné úlohy. Osobný príplatok mohol byť podľa
doterajšej právnej úpravy priznaný iba na základe kvalitného vykonávania štátnej služby.
Zavedením služobného hodnotenia sa navrhuje priznať osobný príplatok aj podľa záveru
služobného hodnotenia. V súvislosti s adaptáciou štátneho zamestnanca mentorom počas
adaptačného obdobia (skúšobnej doby) bude mať mentor nárok na príplatok. V záujme zachovania
možnosti diferencovaného ohodnotenia činností vykonávaných štátnymi zamestnancami sa naďalej
zachováva poskytovanie odmeny. Zákon ustanovuje poskytnutie príplatku k náhrade príjmu
štátnemu zamestnancovi pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca v dôsledku
choroby alebo úrazu, a to najviac počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti
v kalendárnom roku. Zavedením zásad vzdelávania v zákone sa deklaruje ich prioritný význam pre
celý systém vzdelávania štátnych zamestnancov – pojem „prehlbovanie kvaliﬁkácie“ sa nahrádza
pojmom „kontinuálne vzdelávanie“ a pojmy „priebežné vzdelávanie“ a „špeciﬁcké vzdelávanie“ sa
nahrádzajú novým pojmom „kompetenčné vzdelávanie“, ktorý orientuje od samého začiatku
systém vzdelávania štátnych zamestnancov na integrálny profesionálny a aj odborný
a osobnostný rozvoj štátneho zamestnanca s dôrazom na efektivitu a rast jeho výkonnosti.
Adaptačné vzdelávanie absolvujú štátni zamestnanci počas skúšobnej doby – realizuje sa pod
vedením mentora, ktorý v procese adaptácie zohráva kľúčovú rolu. Právnou úpravou zvyšovania
kvaliﬁkácie sa ponecháva platforma k plánovaniu kariérneho rastu štátnych zamestnancov.
V záujme zachovania právnych vzťahov zo štátnozamestnaneckého pomeru vzniknutých podľa
predošlej právnej úpravy sa v prechodných ustanoveniach uvádza, že štátny zamestnanec, ktorý na
základe služobnej zmluvy uzatvorenej podľa predpisov platných do 31. mája 2017 vykonáva štátnu
službu k 31. máju 2017 sa považuje za štátneho zamestnanca podľa nového zákona. Služobná prax
priznaná a zachovaná podľa predpisov účinných do 31. mája 2017 zostáva zachovaná podľa nového
zákona aj pri novom vzniku štátnozamestnaneckého pomeru;
– zákon č. 69/2017 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 v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony mení podmienky výkonu volebného
práva tak, aby sa voľby do orgánov územnej samosprávy v roku 2022 mohli konať v rovnakom
termíne, a to na základe novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zakotvila v osobitnom článku
predĺženie volebného obdobia orgánov vyšších územných celkov;
– zákon č. 73/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona
č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
mení podmienky výkonu volebného práva tak, aby sa voľby do orgánov územnej samosprávy v roku
2022 mohli konať v rovnakom termíne na základe novely Ústavy Slovenskej republiky, ktorá
zakotvila v osobitnom článku predĺženie volebného obdobia orgánov vyšších územných celkov;
– zákon č. 72/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred
ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov novelizuje zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z., ktorý je tzv. organickým zákonom, teda zákonom, ktorého
existenciu výslovne predvída Ústava Slovenskej republiky. Po zmene ustanovení Ústavy
Slovenskej republiky bolo potrebné následne vykonať zodpovedajúce úpravy aj v tomto zákone
a zveriť Národnej rade Slovenskej republiky právomoc zrušiť amnestiu alebo individuálnu milosť
a zároveň zveriť Ústavnému súdu Slovenskej republiky právomoc preskúmať ústavnosť zrušenia
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amnestie alebo individuálnej milosti Národnou radou Slovenskej republiky, ako aj ústavnosť samotnej
udelenej amnestie alebo individuálnej milosti. V nadväznosti na uvedené bolo potrebné v zákone
Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. ustanoviť nový druh konania, a to konanie o súlade
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení individuálnej milosti alebo amnestie, na ktoré
sa budú subsidiárne vzťahovať tak všeobecné ustanovenia o konaní pred Ústavným súdom Slovenskej
republiky, ako aj ustanovenia upravujúce konanie o súlade právnych predpisov, pričom nevyhnutné
špeciﬁká nového druhu konania sa navrhuje upraviť výslovne;
– zákon č. 87/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok ustanovuje právo strany civilného sporového konania konať pred súdom v jazyku,
ktorému rozumie, právo predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku, pričom štát sám
zabezpečuje preklad týchto podaní a dôkazov a znáša s tým spojené výdavky;

– zákon č. 88/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok ustanovuje právo strany konať pred správnym súdom v materinskom jazyku alebo
v jazyku, ktorému rozumie. Správny súd je povinný účastníkom konania zabezpečiť rovnaké
možnosti uplatnenia ich práv. S prihliadnutím na povahu a okolnosti veci priberie správny súd
tlmočníka. Trovy spojené s tým, že účastník konania koná v materinskom jazyku alebo v jazyku,
ktorému rozumie, znáša štát;
– zákon č. 238/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony ustanovuje úpravy, ktorými sa zjednodušuje využívanie elektronických služieb a zavádza
mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. Medzi hlavné oblasti úpravy patrí zjednotené
doručovanie v prípadoch, keď elektronická schránka nie je aktivovaná, zavedenie povinnosti
používania centrálnej elektronickej podateľne, zjednodušenie „podpisovania“ elektronických
podaní, zjednotenie spôsobu platby poplatkov, sprístupnenie platieb kartou, posilnenie budovania
spoločných modulov a ich opakovaného využívania orgánmi verejnej moci, inštitucionalizácia
vládneho cloudu, úpravy v oblasti zaručenej konverzie a zavedenie sankcií za porušenie zákona.
Zákon rieši aj niektoré požiadavky aplikačnej praxe súvisiace so spresnením ustanovení
a zjednotením ich výkladu a ďalej ustanovuje úpravy vo veciach autentiﬁkácie, používania
elektronických formulárov, elektronického doručovania a v nadväznosti na prechod kompetencií
z Ministerstva ﬁnancií Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu aj úpravu pôsobnosti týchto orgánov. Na účely zjednotenia terminológie
a výkladu ustanovuje zákon č. 238/2017 Z. z. zmenu aj v zákone Národnej rady Slovenskej
republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účely
jednotného využívania elektronickej komunikácie so správnymi orgánmi. V nadväznosti na
aplikačnú prax v oblasti referenčných registrov ustanovuje aj zmeny v zákone č. 275/2006 Z. z.
o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
– zákon č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony rieši tri základné okruhy problematiky – výberové
konania na funkciu sudcu, hodnotenie sudcov a disciplinárnu zodpovednosť sudcov. V oblasti
výberových konaní sa ustanovuje zavedenie hromadného výberového konania pri obsadzovaní
voľných miest sudcov na okresných súdoch pri rešpektovaní doterajšej úrovne otvorenosti
výberových konaní, ich transparentnosti a verejnej kontroly. V oblasti hodnotenia sudcov sa
ustanovuje zriadenie hodnotiacich komisií, ktoré budú vykonávať hodnotenie sudcov
a zverejňovanie hodnotení sudcov. V oblasti disciplinárnej zodpovednosti sa ustanovili zmeny
majúce za cieľ zefektívnenie disciplinárneho konania, najmä jednoznačné určenie orgánu
zodpovedného za dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní, pričom sa súčasne vykonáva
úprava niektorých inštitútov disciplinárnej zodpovednosti a disciplinárnych konaní, u ktorých si to
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vyžiadala aplikačná prax. Zákon rieši aj niektoré požiadavky aplikačnej praxe týkajúce sa
postavenia a činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, zloženia oddelení vnútornej revízie súdov,
nezlučiteľnosti funkcie orgánov riadenia a správy súdov s členstvom v Súdnej rade Slovenskej
republiky, ako aj prispôsobenie právnej úpravy tvorby rozvrhu práce notárov s Civilným
mimosporovým poriadkom. Zákon ďalej ustanovuje povinnú formu elektronickej komunikácie pre
určené subjekty (orgány verejnej moci a advokáti); v tejto súvislosti sa zavádza aj nový súdny
poplatok. Vzhľadom na obsah ustanovení zákona je potrebné okrem zmeny a doplnenia zákona
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vykonať aj zmeny a doplnenia zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992
Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
– zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vykonáva úplnú transpozíciu smernice EP a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou
sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa
nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2011/220/SVV, a úplnú transpozíciu smernice Rady
2004/80/ES z 29. apríla 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti a zároveň zrušuje zákon
č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi. Zákon predstavuje
komplexnú úpravu práv obetí trestných činov a mechanizmus ochrany a podpory subjektov
poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov a vytvorenie komplexného a fungujúceho systému
podporných služieb na území Slovenskej republiky;
– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zabezpečuje jednotnú právnu reguláciu ochrany osobných údajov v právnom poriadku
Slovenskej republiky, kontrolu nad spracúvaním osobných údajov, a tiež úpravu práv a povinnosti
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov s dôrazom na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných
údajov. Zákonom sa dosahuje súlad vnútroštátneho právneho poriadku pre oblasť ochrany osobných
údajov s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES a transponuje Smernicu Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/680
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na
účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely
výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia
Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) do právneho poriadku Slovenskej republiky. Zákon
č. 18/2018 Z. z., ktorý ruší zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol prijatý 29. novembra 2017 a nadobudne účinnosť 25. mája 2018;
– zákon č. 94/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov odstraňuje systémové a vecné nedostatky zákona č. 9/2010 Z. z.
a zároveň rieši nové problémy súvisiace s procesom informatizácie spoločnosti (možnosti
podávania sťažností orgánom verejnej správy prostredníctvom elektronických schránok) a realizuje
úpravy smerujúce k efektívnejšiemu vybavovaniu sťažností úpravou niektorých doterajších
postupov pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností, ako aj povinnosti
sťažovateľa pre jeho zastupovanie v konaní o jeho sťažnosti;
– zákon č. 260/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení
dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti
národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších
predpisov zavádza vo väzbe na existujúcu štruktúru orgánov efektívny a predovšetkým
transparentný model riadenia, ktorý spočíva v zavedení tzv. kolektívneho štatutárneho orgánu,
ktorého zloženie pozostávajúce z osôb priamo volených alebo menovaných Národnou radou
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Slovenskej republiky, prezidentom Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky predstavuje
záruku nielen odborného, ale predovšetkým transparentného a demokratického spôsobu riadenia,
ktoré je spojené s úpravou právomocí orgánov Ústavu pamäti národa i špeciﬁkáciou vnútorného
kontrolného mechanizmu;
– zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
zamedzuje svojimi ustanoveniami nepoctivým fúziám obchodných spoločností, posilňuje
zodpovednosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov obchodných
spoločností v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť, precizuje pravidlá
pre tvorbu a rozdelenie tzv. iných vlastných zdrojov. Zákon č. 264/2017 Z. z. reaguje na aplikačné
problémy spojené s reťazovými zlúčeniami/splynutiami realizovanými s cieľom vyhnúť sa
riadnemu plneniu povinností, či už pri likvidácii spoločností alebo ich úpadku, ako aj na rôzne
prístupy vytvorené praxou pri tvorbe kapitálových fondov, ktorých možnosť tvorby zo zákona
implicitne vyplýva, ale nie je jasne regulovaná;
– zákon č. 38/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje na základe
interpretačnej praxe subjekty, na ktoré sa neviaže povinnosť registrácie, precizuje deﬁníciu zmluvy
ustanovenej v § 2 ods. 1 písm. d) zákona a upravuje negatívne vymedzenie partnera verejného
sektora uvedeného v § 2 ods. 2, 3 a 4 zákona;
– zákon č. 54/2017 Z. z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení neskorších predpisov zabezpečuje riadnu aplikáciu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho
príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych
a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 59 – 92), keďže využitie vnútroštátnych
ochranných opatrení nie je úplne vhodné v prípadoch s cezhraničným prvkom, najmä ak sa veriteľ
snaží ochrániť svoj záujem vo viacerých členských štátoch (napr. zablokovať viacero účtov
nachádzajúcich sa v rôznych členských štátoch). Procesné pravidlá neupravené nariadením sa
spravujú právom členského štátu, v ktorom prebieha konanie, resp. v ktorom dochádza k výkonu
príkazu.
Z dielne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky boli Národnou radou Slovenskej
republiky prijaté
– zákon č. 144/2017 Z. z., 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 nadväzuje na programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa na roky 2016 až
2020 zaviazala vláda pokračovať v programe zatepľovania stavieb. Zákon upravuje výšku
príspevku na zateplenie rodinného domu tak, aby bolo možné ﬁnancovať väčší rozsah
vykonávaných prác; zároveň znižuje počet požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku
na zateplenie rodinného domu;
– zákon č. 164/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov inštitucionálne a procesne upravuje
fungovanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zmenou spôsobu obsadenia orgánov úradu,
upravuje povinnosti Regulačnej rady v procese schvaľovania regulačnej politiky a právomocí štátu
v rámci cenových konaní, ktoré majú súvislosť s regulovanými subjektmi sieťových odvetví,
zvyšuje transparentnosť určením pravidiel a postupov uplatňovaných pri cenovej regulácii, ako aj
zverejňovaním informácií o cenách a o podmienkach ich uplatňovania a zároveň reﬂektuje
dodatočné požiadavky na zabezpečenie súladu národnej legislatívy s príslušnými právnymi
predpismi tretieho energetického balíčka uplatnené zo strany Európskej komisie;

13

– zákon č. 181/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov transponuje ustanovenia smernice Rady (EÚ)
2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie
správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu
a naftových palív a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1513 z 9. septembra 2015,
ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení
smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie; novela
zákona zároveň spresňuje niektoré ustanovenia na základe požiadaviek aplikačnej praxe;

– zákon č. 244/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z.
o osobitnom kvaliﬁkačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy
na úseku bývania svojimi ustanovenia nadväzuje na niektoré zmeny právnych predpisov a na
zmenené tepelno-technické požiadavky na stavby. Zákon doplňuje nové účely podpory, ktorými sú
obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na
obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora z fondu alebo dotácia ministerstva, a kúpa pozemku
podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá
podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania;
– zákon č. 249/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ustanovuje nové
a spresňujúce podmienky na poskytovanie dotácie a podporuje obstarávanie štartovacích bytov,
ktorými sú nájomné byty s menšou podlahovou plochou (do 50 m2 podlahovej plochy bytu, t. j.
môže ísť o 2-izbové byty), ktoré budú prenajímané max. na 6 rokov a mali by podporiť mobilitu
pracovnej sily.
V legislatívnej oblasti verejných ﬁnancií a rozpočtovej politiky schválila Národná rada
Slovenskej republiky
– zákon č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, ktorý bol predložený do Národnej
rady Slovenskej republiky (v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020, ktorá sa
uzniesla na zákone o štátnom rozpočte na rok 2018 nasledovne: celkové príjmy štátneho rozpočtu na
rok 2018 sa rozpočtujú sumou 13 982 809 648 eur, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018
sa určujú sumou 15 955 714 510 eur, schodok štátneho rozpočtu na rok 2018 sa určuje sumou
1 972 904 862 eur;
– zákon č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obsahuje veľké množstvo zmien; ide predovšetkým o zavedenie stimulov na zatraktívnenie
podmienok podnikania v oblasti domáceho kúpeľníctva cez výhodnejšie odpisovanie budov
využívaných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, o zavedenie osobitného daňového
oslobodenia vo výške 50 % pre príjmy plynúce z komerčného využívania vybraných nehmotných
aktív (patenty, dizajny, úžitkové vzory a softvér), tzv. režim patent boxu a tiež o zmenu vo výpočte
odpočtu nákladov na výskum a vývoj a jeho zvýšenie až na úroveň 100 %. Ďalej ide o zmeny
pravidiel s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a proti
narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia Slovenskej republiky, ktoré vychádzajú zo
Smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa
daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (tzv. smernica
ATAD 1);
– zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
zavádza nové ustanovenie, ktoré umožňuje zahraničným osobám, aby si zvolili daňového zástupcu
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vo veci nadobudnutia tovaru z iného členského štátu v tuzemsku na účely jeho dodania z tuzemska
do iných štátov. Daňového zástupcu si môžu zvoliť tie zahraničné osoby, ktoré budú tieto obchody
uskutočňovať, výlučne prostredníctvom elektronického komunikačného rozhrania. Ďalšie zmeny
sa týkajú precizovania úpravy zábezpeky na DPH, trojstranného obchodu, vzniku daňovej
povinnosti a práva na odpočítanie dane pri osobitnej úprave na základe prijatej platby, rozšírenia
povinnosti úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia, a to na všetky stavby. Za významnú
zmenu je možné považovať úpravu zdaňovania prirážky pri poskytovaní služieb cestovného ruchu,
ako aj úpravu pri uplatňovaní inštitútu ručenia za daň;
– zákon č. 267/2017 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 zreformoval inštitút daňového tajomstva z dôvodu
zabezpečenia rešpektovania medzinárodných a európskych štandardov administratívnej spolupráce
v daňovej oblasti a odstránil prekážky v boji proti daňovým únikom a podvodom s cieľom ďalšieho
zvyšovania daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany
daňových subjektov.
Z dielne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky boli Národnou radou
Slovenskej republiky schválené
– zákon č. 139/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z.
o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre
motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov, ktorý zefektívňuje proces povoľovania a výstavby vybraných diaľnic a ciest pre
motorové vozidlá so súčasným zachovaním možnosti všetkých dotknutých vlastníkov obhájiť svoje
záujmy na pozemkoch, na ktorých majú byť diaľnice postavené, alebo stavbách, ktoré majú byť
v súvislosti s výstavbou diaľnic asanované. Zefektívnenie sa prejaví celkovým skrátením
povoľovacieho procesu a poklesom nákladovosti celého prípravného procesu výstavby diaľnic, ako
aj samotného začiatku výstavby diaľnic. Zákon zavádza nový právny inštitút predbežnej držby,
ktorý pred ukončením časovo náročného vyvlastňovacieho procesu umožní vykonávať vopred
vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu, čo zrýchli dopravu a prinesie ﬁnančné aj
časové úspory. Ďalším prínosom výstavby strategicky dôležitých diaľnic je odklon dopravy z miest
a obcí a s tým spojené pozitívne vplyvy.
Z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky boli v roku
2017 Národnou radou Slovenskej republiky prijaté
– zákon č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických
pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje na národnej úrovni
požiadavky na schvaľovanie a predovšetkým kontrolu veterinárnych prípravkov a veterinárnych
technických pomôcok, ich kvality, bezpečnosti a účinnosti s ohľadom na ich používanie u zvierat
určených na produkciu potravín ale aj u nepotravinových zvierat, pričom ide hlavne o ochranu
zdravia zvierat a bezpečnosť potravín pochádzajúcich zo zvierat, ktoré budú týmito veterinárnymi
prípravkami alebo veterinárnymi technickými pomôckami ošetrené;
– zákon č. 153/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony rieši problematiku
v súvislosti s potrebou usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom nachádzajúcim
sa pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva, ako aj k pozemkom v hospodárskych
dvoroch, upravuje procesné ustanovenia jednoduchých pozemkových úprav, rieši problematiku,
ktorá vznikla v minulosti v súvislosti so zmenou štátnej hranice a vymedzuje na podanie návrhu ten
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ústredný orgán štátnej správy, z ktorého podnetu bola zmena štátnej hranice vykonaná, pričom tento
je povinný zabezpečiť na vykonanie pozemkových úprav ﬁnančné prostriedky zo svojej
rozpočtovej kapitoly. Vyrovnanie sa poskytne iba v pozemkoch, ktoré poskytuje Slovenský
pozemkový fond alebo správca, pričom vlastníkom sa poskytnú nové pozemky v rovnakej výmere
a druhu, ako mali pozemky, ktoré prešli na územie iného štátu. V prípade pozemkov pod osídlením
novela zákona dáva vlastníkom pozemkov možnosť rozhodnúť sa pre vyrovnanie novými
pozemkami, v pozemkami pod osídlením alebo v peniazoch, pričom pôvodný pozemok prejde do
vlastníctva obce, ktorá nesmie tento pozemok scudziť ani zaťažiť s výnimkou prevodu do
vlastníctva obyvateľa obydlia;
– zákon č. 277/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a
o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov upravuje aplikačné postupy používania
hnojív tak, aby nedošlo k bodovému znečisteniu pôdy a aby sa predišlo možnej kontaminácii
povrchových a podzemných vôd a následnému vstupu nežiaducich látok do potravinového reťazca;
– zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov aktualizuje právnu úpravu vzťahujúcu sa k podmienkam a kritériám na
uplatňovanie podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, kladie dôraz na ochranu
ﬁnančných záujmov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a upravuje Pôdohospodársky poradenský systém.
Novela zákona zároveň dopĺňa kompetenciu ústredného orgánu štátnej správy, čím uplatňuje aj
nové kompetenčné zaradenie tejto pôsobnosti v organizačnej štruktúre Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a rovnako dopĺňa aj kompetencie
Pôdohospodárskej platobnej agentúry;
– zákon č. 291/2017 Z. z., ktorým sa mení a 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 dopĺňa deﬁníciu pozemku, ktorý je
v katastri nehnuteľností klasiﬁkovaný ako zastavané plochy a nádvoria hoci slúži na
poľnohospodárske účely a určuje výšku nájomného za tento pozemok tak, že výška nájomného
v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude najmenej dvojnásobok obvyklej výšky
nájomného za poľnohospodársku pôdu v danom katastrálnom území. Ďalej dopĺňa deﬁníciu pojmu
obvyklej výšky nájomného, keďže znalosť tohto ukazovateľa má vplyv na ďalšie procesy a inštitúty
ovplyvňujúce nájomné vzťahy. Novela zákona posilňuje stabilitu podnikateľského prostredia
a zároveň reaguje na podnety malých a stredných podnikateľov v poľnohospodárstve zabezpečujúc
im ľahšie podmienky prístupu k prenájmu poľnohospodárskej pôdy vypustením doterajšej
automatickej obnovy nájomného vzťahu, nakoľko táto spôsobovala v praxi problémy aj v súvislosti
s poskytovaním priamych platieb na plochu. Novela zákona zároveň precizuje doterajšiu úpravu
týkajúcu sa vzniku podnájomných vzťahov, modiﬁkuje ustanovenia o prednostnom práve na nájom,
povinnosť nájomcu viesť evidenciu pozemkov, ktoré vlastní a má prenajaté, ako aj povinnosť viesť
a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom, pričom informácie z takto
evidovaných údajov budú slúžiť ako podklad rozhodovania okresných úradov aj v súvislosti
s prideľovaním dotácií.
Z dielne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bol prijatý Národnou radou Slovenskej
republiky zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vytvára verejnoprávnu inštitúciu zabezpečujúcu
efektívnu podporu kultúrnych a vedeckých aktivít, ktorej administratíva i rozhodovacie procesy
budú nezávislé od ústredných orgánov štátnej správy, keďže inštitúciu budú riadiť a o prideľovaní
prostriedkov rozhodovať samotní zástupcovia zo všetkých národnostných menšín žijúcich na
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Slovensku. Cieľom prijatej právnej úpravy je prispieť k zachovaniu, ochrane a rozvoju identity
a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a podporiť interkultúrny dialóg a porozumenie medzi
občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým
skupinám.
Medzi najdôležitejšie zákony schválené Národnou radou Slovenskej republiky v sociálnej
oblasti patria
– zákon č. 85/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov, ktorým sa zvyšuje materská dávka rodičov detí, ktorí pred nástupom
na materskú dovolenku vykonávali zárobkovú činnosť a boli nemocensky poistení, a to zvýšením
percentuálnej sadzby materského zo 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %;
– zákon č. 86/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvyšuje rodičovský
príspevok zo sumy 203,20 eur na sumu 213,20 eur;
– zákon č. 95/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov ustanovuje zákaz maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov,
niektorých dní pracovného pokoja a Veľkonočnej nedele, ktorá je dňom pracovného pokoja
v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných
dňoch v znení neskorších predpisov. Národná rada Slovenskej republiky už zákonom č. 200/2008
Z. z. upravila Zákonník práce tak, že zamestnancovi nie je možné nariadiť ani s ním dohodnúť prácu,
ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a súvisiace práce v dňoch 1. januára, na
Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra. Zákonník práce len výnimočne
umožňuje v tieto dni výkon prác, ktoré vzhľadom na ich povahu nie je možné vykonávať len
v pracovných dňoch – ide o práce najmä v nepretržitých prevádzkach alebo práce, ktorých
nevykonaním by mohol byť ohrozený život alebo zdravie, vymedzené v § 94 ods. 3 a 4 Zákonníka
práce. Novela ustanovuje zákaz maloobchodného predaja s výnimkou taxatívne uvedených
prípadov maloobchodného predaja podľa prílohy č.1a zákona, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie
potrieb obyvateľstva;
– zákon č. 331/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje právne podmienky určenia sumy
ﬁnančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky verejným poskytovateľom tejto sociálnej služby na lokálnej úrovni
a neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby na lokálnej i regionálnej úrovni, ktorí
neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. Ide o spoluﬁnancovanie sociálnych služieb
v zariadení sociálnych služieb, ktorým je zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb,
špecializované zariadenia a denný stacionár.
V legislatívnej oblasti ochrany životného prostredia boli Národnou radou Slovenskej
republiky prijaté
– zákon č. 148/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zapracováva zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej
praxe a ktoré majú za cieľ zjednodušiť proces integrovaného povoľovania. Medzi hlavné oblasti
zmien patrí presná špeciﬁkácia žiadateľov o integrované povolenie, legislatívna úprava v oblasti
kompetencie ministerstva životného prostredia ako dotknutého orgánu v procese hodnotenia
odchylných hodnôt z emisných limitov BAT a procesné zlepšenie začiatku konania pre vydanie
integrovaného povolenia. Zákon ustanovuje zmeny, ktoré vyplynuli z povinnosti ochrany životného
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prostredia a ľudského zdravia, a to nutnosť určiť prevádzkovateľovi novú povinnosť reálneho
uzatvorenia a rekultivácie skládky v presne určenej lehote, a taktiež povinnosť podať žiadosť
o kolaudáciu po uzatvorení skládky, pričom v prípade nesplnenia uvedených povinností hrozia
novoustanovené sankcie;
– zákon č. 239/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní,
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov upravuje a zosúlaďuje súčasné požiadavky s požiadavkami
vyplývajúcimi z praxe pri zhromažďovaní a spravovaní národného registra uvoľňovania znečisťujúcich
látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne. Keďže od prijatia zákona č. 205/2004 Z. z. došlo
k zmenám v procese nahlasovania údajov zo strany prevádzkovateľov, ako aj zo strany organizácií, ktoré
spolupracujú na národnom registri znečisťovania, zákon č. 239/2017 Z. z. zjednocuje toto nahlasovanie
údajov do národného registra;
– zákon č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony ustanovuje početné požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe medzi
ktoré patrí riešenie vyhradeného prúdu odpadu obaly/neobaly vo väzbe na spresnenie deﬁnície výrobcu
tak, aby nevznikali nedorozumenia v aplikácii týchto ustanovení, zlepšenie kontroly organizácií
zodpovednosti výrobcov (OZV) a výrobcov zo strany štátu, zlepšenie autorizačného procesu OZV,
spružnenie mechanizmu odnímania autorizácií ministerstvom v prípade neplnenia podmienok
autorizácie a požiadaviek na funkčný systém OZV, riešenie problematiky koordinačných centier pre
jednotlivé prúdy odpadov - jasné deﬁnovanie podmienok ich vzniku a zániku, lepšia kontrola ich
fungovania, odstránenie administratívnej a ekonomickej záťaže zavedením zmien, týkajúcich sa
ohlasovacích povinností povinných subjektov a zavedením spodného limitu pre obaly a neobaly.
Zákon ustanovuje možnosť obce vybrať si zavedenie množstvového zberu drobného stavebného
odpadu (DSO) alebo ponechať paušálny poplatok za DSO tak, ako to bolo podľa predchádzajúceho
zákona o odpadoch;
– zákon č. 293/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony transponuje
smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 o obmedzení emisií určitých
znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. Táto smernica rieši
požiadavky na spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom 1 MW až 50 MW. Pre
jestvujúce zariadenia začnú platiť nové požiadavky od roku 2025, ak ide o zariadenia s menovitým
tepelným príkonom 5 MW a viac sú ustanovené aj prechodné opatrenia a od roku 2030, ak pôjde
o zariadenia s príkonom 1 až 5 MW. V našej právnej úprave tieto zariadenia tieto budú zavedené ako
väčšie stredné spaľovacie zariadenia. Súčasne táto novela tiež rieši transpozičné nedostatky, ktoré
boli identiﬁkované EÚ v danej oblasti;
– zákon č. 332/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní
s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov novelizuje zákon č. 414/2012 Z. z.
najmä z dôvodu zavedenia nahlasovania vybraných údajov prostredníctvom elektronického
systému, úpravy predaja ročne pridelených emisných kvót AEA a určenia nových spôsobov použitia
výnosov z predaja emisných kvót AEA. Elektronický systém bude slúžiť na predkladanie správ
o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky, správ o overení
a monitorovacích plánov. Pridelené emisné kvóty AEA slúžia na pokrytie vlastných emisií zo
sektorov mimo schémy obchodovania s emisnými kvótami, avšak je možné ich aj presúvať medzi
rokmi alebo medzi členskými štátmi.
Z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky boli prijaté
Národnou radou Slovenskej republiky
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– zákon č. 151/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb a 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 ustanovuje používanie posunkovej reči
ako primárneho prostriedku vzdelávania nepočujúcich osôb, podrobnejšie a presnejšie deﬁnuje
nepočujúce osoby, čím ich odlišuje od osôb s čiastočným sluchovým postihom, ustanovuje
posunkovú reč ako prvotný prostriedok komunikácie nepočujúcich osôb, upravuje vzdelávanie
nepočujúcich v špeciálnych školách pre nepočujúce deti a ustanovuje povinnosť vzdelávať deti
bilingválne. Na vyšších stupňoch vzdelávania sa nepočujúcim deťom stanovuje možnosť využívať
zariadenie, ktoré konvertuje orálnu reč do písomnej formy a naopak. Zákon ustanovuje povinnosť
pre Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny upraviť všeobecne záväzným predpisom výšku
a podmienky poskytnutia ﬁnančného príspevku na obstaranie zariadenia prevádzajúceho orálnu reč
do písomnej formy a naopak;
– zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vytvára nový typ právnickej osoby sui generis [§ 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho
zákonníka], ktorá bude subjektom verejného práva na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou
a neziskovou organizáciou, a ktorej hlavným predmetom činnosti je výskumná činnosť zahrňujúca
aj zabezpečovanie infraštruktúry výskumu. Jej vytvorenie má posilniť jej právnu samostatnosť,
zvýšiť jej ekonomickú silu, ako aj zabezpečiť verejnú kontrolu výsledkov jej činnosti, keďže
súčasná prevládajúca forma rozpočtových a príspevkových organizácii nie je pre výskum a vývoj
z dlhodobého hľadiska vhodná. Nová právna forma „verejná výskumná inštitúcia" má umožniť
subjektom uskutočňujúcim výskumnú a prípadne aj vývojovú činnosť lepšie čeliť hlavným výzvam,
s ktorými sú v súčasnosti konfrontované, a to tlaku na zabezpečenie väčšieho podielu zdrojov
z nadnárodných projektov a z podnikateľského sektora na ﬁnancovaní svojej činnosti a na
zintenzívnení prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe, možnosti viaczdrojového
ﬁnancovania a zabezpečenia ekonomickej stability, zachovania právnej subjektivity s autonómnym
a samosprávnym postavením umožňujúcim bezproblémové pokračovanie v medzinárodných
a domácich aktivitách, možnosti regulácie príspevku od štátu podľa skutočne odvedených výkonov,
možnosti efektívnejšieho odmeňovania výskumno-vývojových pracovníkov za účelom ich
motivácie a perspektívnemu rozvoju aktivít aj smerom do priemyselného výskumu.
V legislatívnej oblasti zdravotníctva boli v Národnou radou Slovenskej republiky prijaté –
zákon č. 41/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom
zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorého cieľom je zmena
spôsobu identiﬁkácie osoby pri prístupe k zdravotným údajom z elektronickej zdravotnej knižky
u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj cez Národný portál zdravia. V záujme
intenzívnejšieho využívania občianskych preukazov s elektronickým čipom v národnom
zdravotníckom informačnom systéme sa navrhuje zrušenie vydávania preukazov poistenca
s elektronickým čipom, ako aj ich používania v národnom zdravotníckom informačnom systéme.
Osoby, ktorým bol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom budú môcť takýto občiansky
preukaz použiť aj na prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižke, ako aj na svoju
identiﬁkáciu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
– zákon č. 290/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
ustanovil možnosť hodnotenia žiadostí, ktorých žiadatelia sú vo vzťahu k členovi Vedeckej rady tak,
aby sa zachovala nestrannosť a objektivita pri hodnotení žiadostí, aby sa zamedzil konﬂikt záujmov
členov Vedeckej rady vo vzťahu k žiadateľovi a súčasne vytvoril priestor pre kvalitné vedecké
projekty v záujme podpory výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva;
– zákon č. 256/2017 Z. z., ktorým sa 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
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zákonov v znení neskorších predpisov upravuje ﬁnancovanie zdravotnej starostlivosti zo systému
verejného zdravotného poistenia zavedením sadzby za poistencov štátu vo výške 4,73 %, čo
predstavuje v nominálnom vyjadrení zvýšenie platby štátu v roku 2017. Dôvody zvýšenia sadzby
poistného na obdobie od účinnosti zákona do konca roka 2017 sú doﬁnancovanie sektora s cieľom
zastaviť rast zadlžovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ﬁnancovanie mimoriadnych
nárokov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z titulu zmeny legislatívneho prostredia (zákonné
mzdové nároky lekárov a sestier);
– zákon č. 257/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
odstraňuje problémy v aplikačnej praxi vytvorením pevnej siete poskytovateľov ambulantnej
pohotovostnej služby a úpravou organizácie poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby.
Poskytovatelia ambulantnej pohotovostnej služby musia mať vydané povolenie na prevádzkovanie
ambulancie Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a budú oprávnení poskytovať
ambulantnú pohotovostnú službu ako tzv. organizátor. Z dôvodu jednoznačnosti sa určuje výška úhrady
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pričom sa zvyšuje výška úhrady poistenca
za návštevu ambulantnej pohotovostnej služby, za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania
ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine A a B, pri
poskytovaní dopravy za jeden kilometer a znižuje sa výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu
sprievodcu pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti;
– zákon č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, ktorý rešpektujúc čl. 7 a čl.14 európskej rámcovej smernice Rady 89/391/EHS
z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci
zakladá povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné
služby, ktorými sú v Slovenskej republike bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba.
Miera povinností zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci závisí od reálne sa vyskytujúcich zdraviu
škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu potenciálne ohroziť alebo poškodiť
zdravie zamestnancov. Hlavnou navrhovanou zmenou je skutočnosť, že zamestnávatelia nemusia
zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu trvalým zmluvným vzťahom;
nahrádza sa upresnením existujúcej povinnosti zamestnávateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného
rizika zamestnancov z expozície faktorom práce a pracovného prostredia v spolupráci s pracovnou
zdravotnou službou. Súčasne sa vypúšťa všeobecná povinnosť zamestnávateľov hodnotiť
zdravotné riziko raz ročne. Posúdenie zdravotného rizika sa vykoná na pracovisku spravidla
jednorazovo s ohľadom na zdravotné riziko pri práci, a to lekárom, verejným zdravotníkom alebo
tímom pracovnej zdravotnej služby; opakovane sa vykoná pri podstatnej zmene pracovných
podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska
zdravotných rizík;
– zákon č. 336/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu
a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe
verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bližšie upravuje podmienky úradného
určenia cien liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a následne rozsahu
a podmienok ich úhrad na základe verejného zdravotného poistenia. Zákon č. 336/2017 Z. z. kladie
zvýšený dôraz na otázku nákladovej efektívnosti liečby uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia, zavádza do procesu kategorizácie liekov inovatívne postupy smerujúce
k zabezpečeniu účelného vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia a ﬁnančnej
stability tohto systému, umožňuje rýchlejší vstup nových liekov na trh, podporuje efekt úspory
zdrojov verejného zdravotného poistenia spojený so vstupom generických liekov na trh a zvyšuje
transparentnosť procesov kategorizácie a úradného určenia cien;
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– zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony prináša viacero zmien v oblasti zdravotnej starostlivosti. Cieľom zákona je
napríklad úprava v obsahu a členení elektronickej zdravotnej knižky, ako aj zmena v prístupoch
vybraných oprávnených osôb do elektronickej zdravotnej knižky. Účelom právnej úpravy je aj
rozšírenie pojmu urgentná zdravotná starostlivosť, rozšírenie ústavnej pohotovostnej služby, ktorá
bude poskytovaná poskytovateľom ústavnej starostlivosti aj na urgentnom príjme 1. a 2. typu
a podmienky ukončenia poskytovania ústavnej pohotovostnej služby na urgentnom príjme 1. a 2.
typu. Zákonom č. 351/2017 Z. z. sa zároveň precizuje organizácia a ﬁnancovanie vykonávania
prehliadok mŕtvych tiel a ďalšie zmeny.
Z dielne rezortu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky boli prijaté dva zákony, a to:
– ústavný zákon č. 84/2017 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou
republikou a Maďarskom, ktorý vytvoril predpoklady pre ratiﬁkáciu zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Maďarskom o štátnej hranici, v ktorej sú zapracované zmeny štátnej hranice z dôsledku
vodohospodárskych úprav na rieke Ipeľ;
- zákon č. 8/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zapracúva do zákona
o zahraničnej službe zmeny, ktoré pre zahraničnú službu vyplynuli zo schváleného zákona
č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zároveň zosúlaďuje
súčasnú právnu úpravu s aplikačnou praxou a aktualizuje právnu úpravu na úseku výkonu
konzulárnych činností na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky, ako aj v ústredí
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Stručný prehľad legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2017
v VII. volebnom období

Počet schválených
návhov zákonov

predložených vládou SR

83

predložených poslancami NR SR

24

predložených výbormi NR SR

–

Spolu

107

Počet schválených ústavných zákonov

4

Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní

6

Počet zákonov vrátených prezidentom SR

12

Národná rada Slovenskej republiky prerokovávala v roku 2017 v VII. volebnom období
12 zákonov vrátených prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie (tri zákony boli
vrátené ešte na konci roku 2016 a deväť zákonov bolo vrátených v roku 2017).
Medzi zákony schválené v roku 2017 Národnou radou Slovenskej republiky, ktoré boli
vrátené prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie ešte na konci roku 2016, patria
tri zákony, a to:
– zákon č. 39/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej
viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, ktorý bol
Národnou radou Slovenskej republiky dňa 31.1.2017 opätovne prerokovaný a schválený, zvyšuje
pôvodnú hranicu minimálneho počtu plnoletých členov cirkvi potrebných pre jej registráciu
z 20 000 na 50 000;
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– zákon č. 40/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol Národnou
radou Slovenskej republiky dňa 31.1.2017 opätovne prerokovaný a schválený, rozširuje zameranie
sociálnych služieb o sociálne služby na zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života. Toto
rozšírenie sa týka poskytovania starostlivosti deťom do troch rokov v prípade, že rodič alebo iná
poverená osoba vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole.
Zákon taktiež rieši zmeny na podporu účelnosti a efektívnosti spoluﬁnancovania sociálnych služieb,
stanovuje povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby v dennom
stacionári na jedného zamestnanca, ako aj podiel odborných zamestnancov na celkovom počte
zamestnancov;
– zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
bol Národnou radou Slovenskej republiky dňa 1. 2. 2017 opätovne prerokovaný a schválený,
zriaďuje Radu pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán, ustanovuje
princípy štátnej služby, zvyšuje transparentnosť výberových konaní, zavádza inštitút hromadného
výberového konania, pravidelné služobné hodnotenie každého zamestnanca a zásady vzdelávania
štátnych zamestnancov vrátane inštitútu mentora.
Medzi zákony schválené v roku 2017 Národnou radou Slovenskej republiky, ktoré boli
vrátené prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie v roku 2017, patrí osem
zákonov, a to:
– zákon č. 69/2017 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 v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol Národnou radou Slovenskej
republiky dňa 21.3.2017 opätovne prerokovaný a schválený, ustanovuje mesačnú odmenu
zapisovateľa štátnej komisie, ochranu osobných údajov voličov pri hlasovaní, postup štátnej
komisie v prípade, že žiadna z politických strán nedosiahne vo voľbách hranicu 5 % a povinnosť
politických strán zverejniť ﬁnancie použité vo volebnej kampani podľa členenia stanoveného
zákonom;
– zákon č. 73/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona
č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky dňa 21.3.2017
opätovne prerokovaný a schválený, upravuje zosúladenie konania volieb do orgánov samosprávy
obcí a volieb do orgánov samosprávy krajov na ten istý deň a v rovnaký čas. Zadáva presné pokyny
pre okrskové komisie tak, aby nedošlo k zmiešaniu výsledkov jednotlivých volieb. Taktiež určuje
výšku vynaloženej sumy na volebnú kampaň do funkcie predsedu samosprávneho kraja a zároveň
funkciu starostu obce alebo primátora mesta spolu najviac na 250 000 eur. Zákon nadobúda
účinnosť 1.1.2021;
– zákon č. 139/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z.
o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre
motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky dňa 18.5.2017 opätovne prerokovaný
a schválený, zefektívňuje proces povoľovania a výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,
upravuje skrátenie povoľovacieho procesu vyvlastňovania so súčasným zachovaním adekvátnej
možnosti obhájiť svoje záujmy všetkým dotknutým vlastníkom a zavádza právny inštitút
predbežnej držby za súčasného zachovania princípu proporcionality;
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– zákon č. 164/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ktorý bol Národnou radou Slovenskej
republiky dňa 13.6.2017 opätovne prerokovaný a schválený, zvyšuje transparentnosť pravidiel
a postupov pri cenovej regulácii, oddeľuje funkciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
od predsedu Regulačnej rady. Predsedu Úradu vymenúva vláda a počet jeho podpredsedov sa
zvyšuje z jedného na dvoch. Zákon nanovo upravuje povinnosti Regulačnej rady ako aj právomoci
štátu v rámci cenových konaní;
– zákon č. 165/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky dňa 13.6.2017 opätovne prerokovaný
a schválený, umožňuje zánik funkcie člena Štátnej komisie pre voľby a kontrolu ﬁnancovania
politických strán na základe rozhodnutia toho, kto ho delegoval;
– zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene
Alexandra Dubčeka, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky dňa 11.10.2017 opätovne
prerokovaný a schválený, upravuje zriadenie a udeľovanie štátnych cien. Štátna cena Jozefa
Miloslava Hurbana je udeľovaná predsedom Národnej národy Slovenskej republiky za mimoriadne
zásluhy v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie a ústavnosti v Slovenskej republike. Štátna
cena Alexandra Dubčeka je udeľovaná vládou Slovenskej republiky za významné zásluhy v oblasti
hospodárstva, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu, sociálnej oblasti alebo v inej
oblasti spoločenského života, alebo za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí;
– zákon č. 260/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení
dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti
národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších
predpisov, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky dňa 12.10.2017 opätovne prerokovaný
a schválený, ustanovuje zverejňovanie výsledkov činnosti Ústavu pamäti národa, upravuje zloženie
a činnosť Správnej rady a právomoci Dozornej rady;
– zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky dňa 21.12.2017 opätovne
prerokovaný a schválený, rieši obsah a členenie elektronickej zdravotnej knižky, ako aj prístupy do
nej, rozširovanie pojmu urgentná zdravotná starostlivosť a ústavná pohotovostná služba,
organizáciu a vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a upravuje podmienky poskytovania
ošetrovateľskej starostlivosti.
Národnou radou Slovenskej republiky bol dňa 21.3.2017 opätovne prerokovaný zákon zo
14. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorý však nebol
schválený, keďže zaň nehlasovala potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov.
1.3.2 Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory
V VII. volebnom období v roku 2017 Národná rada SR vyslovila súhlas s 19 medzinárodnými
zmluvami, dohodami a protokolmi. Z nich 10 má, v zmysle článku 7 odseku 5 Ústavy Slovenskej
republiky, prednosť pred zákonmi.
Spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými Národná rada vyslovila súhlas v roku 2017, bolo
14 multilaterálnych zmlúv a 5 bilaterálnych zmlúv. Väčšiu časť multilaterálnych zmlúv už
štandardne tvorili mnohostranné medzinárodné zmluvy iniciované na pôde medzinárodných
organizácií. Polovica z nich vznikla pod záštitou Organizácie Spojených národov alebo niektorej
z jej špecializovaných agentúr. Tri z týchto siedmych zmlúv boli vytvorené v Európskej
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hospodárskej komisii OSN a zaoberali sa dodatkami k protokolom Dohovoru o diaľkovom
znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979. Ďalšie tri medzinárodné
zmluvy, s ktorými Národná rada v roku 2017 vyslovila súhlas, vznikli z iniciatívy Európskej únie,
pričom všetky tri súvisia so zahraničnou politikou Európskej únie. Jedna dohoda sa venuje
vytvoreniu spoločného leteckého priestoru medzi Európskou úniou a Gruzínskom. Ďalšia sa
zaoberá zohľadnením prístupu Ekvádoru k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou
a Peru. Posledná je Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a Kubánskou
republikou. Vo vzťahu k Rade Európy, Národná rada SR vyslovila súhlas s revidovaným
Dohovorom Rady Európy o ﬁlmovej koprodukcii. Podoba európskej ﬁlmovej produkcie sa od
prijatia pôvodného dohovoru v roku 1992, s ktorým Národná rada SR vyslovila súhlas 2.2.1994,
výrazne zmenila. Účelom nového revidovaného dohovoru je vyrovnať sa so spoločenskými,
ﬁnančnými a technickými zmenami a zabezpečenie jeho kontinuálnej relevantnosti. Základným
cieľom revidovaného dohovoru je podpora rozvoja medzinárodnej ﬁlmovej koprodukcie. Jedna
multilaterálna dohoda pochádza aj z iniciatívy OECD. Ide o Mnohostranný dohovor o zavedení
opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými
zmluvami. Rovnako došlo v roku 2017 aj k schváleniu Dohody o zriadení Európskeho laboratória
molekulárnej biológie. Toto je jediná dohoda schválená Národnou radou SR v roku 2017, na základe
ktorej by Slovenskej republike vzniklo členstvo v novej medzinárodnej organizácii. Poslednou
multilaterálnou dohodou, schválenou v roku 2017, je trojstranná dohoda medzi Slovenskom,
Rakúskom a Českou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje-Morava. Zmluva bola medzi
zmluvnými stranami uzatvorená na účel ustanovenia nepohyblivého charakteru trojštátneho
hraničného bodu Dyje-Morava, a to z dôvodu vytvorenia podmienok na prípravu bilaterálnych
dohôd o zmene doterajšieho pohyblivého charakteru na slovensko-rakúskej a česko-rakúskej štátnej
hranici na nepohyblivý. S podobným zámerom bola Národnej rade predložená ďalšia bilaterálna
zmluva, a to zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici. Hlavným
dôvodom pre prípravu novej medzinárodnej zmluvy o štátnej hranici bola potreba zmeny charakteru
spoločnej štátnej hranice s Maďarskom na hraničných vodných tokoch z pohyblivej na nepohyblivú,
teda nezávislú od prirodzených zmien korýt hraničných riek.
Ďalšie bilaterálne zmluvy uzatvorilo Slovensko s Českom, Etiópiou, Japonskom a Spojenými
arabskými emirátmi. V prípade Česka išlo o zmluvu o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného
priestoru. S Etiópskou federatívnou demokratickou republikou sme uzatvorili zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov. S Japonskom to bola
zmluva o sociálnom zabezpečení a v prípade Spojených arabských emirátov išlo o dohodu
o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
1.3.3 Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
1.3.3.1. Správy, informácie a iné materiály
V roku 2017 Národná rada SR prerokovala 40 správ a iných materiálov, medzi inými návrh na
prijatie uznesenia Národnej rady SR k návrhu na zrušenie článku V a článku VI rozhodnutia
predsedu vlády SR z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia
predsedu vlády SR zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia
prezidenta SR v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417.
1.3.3.2. Hodina otázok
V VII. volebnom období v roku 2017 bola hodina otázok zaradená do programu schôdze
14-krát, poslanci celkom položili 808 otázok, z toho predsedovi vlády Slovenskej republiky
381 otázok a zodpovedaných otázok bolo 151. Z obsahového hľadiska boli otázky zamerané na
aktuálne spoločenské dianie, predovšetkým na úspory vo verejných ﬁnanciách, program „hodnota
za peniaze", v sociálnej oblasti starostlivosť v sociálnych zariadeniach, na ochranu detí,
zamestnanosť, zamestnávanie občanov z iných krajín, minimálnu mzdu, v školstve na reformu
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školstva a kvalitu vzdelávania, odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,
v doprave na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, technický stav komunikácií a mostov,
zatepľovanie domov, vlakové spojenia, v zdravotníctve na diagnostické centrá, efektívnosť
a riešenie zadlženosti, operácie detí, problematiku lekárov a zdravotných sestier a iné,
v poľnohospodárstve na bezpečnosť potravín, podporu mladých agropodnikateľov, pozemkové
úpravy, hospodárenie v lesoch, platby poľnohospodárom, reštitučné nároky, ochranu chránených
území, riešenie environmentálnych záťaží, dodržiavanie zákonnosti, dĺžku súdnych konaní,
ochranu obetí, nahlasovanie korupcie, technické vybavenie, obnovu pamiatok a iné.
Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR v roku 2017
(k 31. 12. 2017)
Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR – VII. volebné obdobie v roku 2017

Poslanecký klub

Počet
Počet položených
poslancov
otázok

SMER – SD

49

293

SaS

20

95

OĽANO

17

185

SNS

15

8

ĽS Naše Slovensko

14

2

SME RODINA

8

5

MOST – HÍD

15

24

Poslanci. ktorí nie sú členmi
poslaneckých klubov

12

196

Spolu:

150

808
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Prehľad adresátov otázok položených v rámci Hodiny otázok:

HODINA OTÁZOK
Počet otázok

Predseda vlády a členovia vlády SR

položených
R. Fico, predseda vlády SR

zodpovedaných

381

43

P. Pellegrini, podpredseda vlády SR
pre investície a informatizáciu

18

6

R. Kaliňák, podpredseda vlády
a minister vnútra SR

18

8

L. Žitňanská, podpredsedníčka vlády
a ministerka spravodlivosti SR

6

–

P. Kažimír, minister ﬁnancií SR

15

5

M. Lajčák, minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR

10

3

P. Žiga, minister hospodárstva SR

5

1

Á. Érsek, minister dopravy
a výstavby SR (od 31. 8. 2016)

71

21

G. Matečná, podpr. vl. a ministerka pôdohosp.
a rozvoja vidieka SR

13

8

4

1

131

22

23

7

M. Lubyová, min. školstva, vedy, výskumu
a športu SR (od 13. 9. 2017)

9

6

G. Matečná, podpr. vl. a min. pôdohosp.
a rozvoja vidieka SR poverená riadením
Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR
(1. - 12. 9. 2017)

3

1

P. Plavčan, min. školstva, vedy, výskumu
a športu SR (do 31. 8. 2017)

26

4

M. Maďarič, minister kultúry SR

44

7

T. Drucker, minister zdravotníctva SR

31

8

808

151

P. Gajdoš, minister obrany SR
J. Richter, minister práce, soc. vecí a rodiny SR
L. Sólymos, minister životného prostredia SR

Počet otázok spolu
1.3.3.3. Interpelácie

V roku 2017 bolo podaných 215 interpelácií, z toho poslancami opozície 151 a poslancami,
ktorí nie sú členmi klubu poslancov 50. Z vecného hľadiska boli interpelácie zamerané na rôzne
oblasti spoločenského a verejného života, na problematiku čerpania eurofondov, efektívne
využívanie prostriedkov, v oblasti dopravy na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, rekonštrukciu
ciest, obnovu a využívanie osobnej železničnej dopravy, v oblasti zdravotníctva na kvalitu
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a úroveň zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych zariadení, záchrannú službu a iné, v oblasti
pôdohospodárstva na poskytovanie nenávratných príspevkov, náhradné užívanie pôdy, reštitučné
konania k pôde a jej ochranu, na Pozemkový fond a Poľnohospodársku platobnú agentúru, v oblasti
životného prostredia na ochranu ovzdušia, vodných zdrojov, na problematiku znečisťovania
a odpadov, environmentálnych záťaží a ich riešenia, v oblasti školstva na jeho rozvoj, kvalitu,
problematiku ďalšieho vzdelávania, odmeňovanie pedagógov a iné, v sociálnej oblasti na
poskytovanie sociálnych služieb, na oblasť starostlivosti o deti v sociálnych zariadeniach, denné
stacionáre, poskytovanie dôchodkov aj vdovských a iné, na obnovu kultúrnych a historických
pamiatok, na problematiku migrantov, vyšetrovanie trestných činov, klientske centrá, úspory
programu ESO, prezbrojenie policajného zboru, ďalej na problematiku verejného obstarávania,
efektívnosť súdnych konaní, ale i na problematiku zahraničných vzťahov, EÚ, utečencov a ďalšie.
Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR – VII. volebné obdobie
v roku 2017 (k 31. 12. 2017)
Poslanecký klub

Počet
poslancov

Počet podaných
interpelácií

SMER – SD

49

5

SaS

20

60

OĽANO

17

51

SNS

15

4

ĽS Naše Slovensko

14

31

8

8

MOST – HÍD

15

6

Poslanci ktorí nie sú členmi
poslaneckých klubov

12

50

150

215

SME RODINA

Spolu:

Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR v roku 2017
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Počet podaných interpelácií koalícia/opozícia v roku 2017
Podanie interpelácií

Počet
interpelácií

Poslanci kolície
Poslanci opozície

14
151

Poslanci ktorí nie sú členmi
poslaneckých klubov
Spolu:

50
215

INTERPELÁCIE
Počet podaných
interpelácií

Predseda vlády a členovia vlády SR
R. Fico, predseda vlády SR

9

P. Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

2

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR

31

L. Žitňanská, podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR

8

P. Kažimír, minister ﬁnancií SR

8

M. Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

8

P. Žiga, minister hospodárstva SR

12

Á. Érsek, minister dopravy a výstavby SR (od 31. 8. 2016)

31

G. Matečná, podpr. vl. a ministerka pôdohosp. a rozvoja vidieka SR

13

P. Gajdoš, minister obrany SR

6

J. Richter, minister práce, soc. vecí a rodiny SR

15

L. Sólymos, minister životného prostredia SR

16

M. Lubyová, min. školstva, vedy, výskumu a športu SR (od 13. 9. 2017)

8

G. Matečná, podpr. vl. a min. pôdohosp. a rozvoja vidieka SR poverená
riadením Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR (1. – 12. 9. 2017)

2

P. Plavčan, min. školstva, vedy, výskumu a športu SR (do 31. 8. 2017)
M. Maďarič, minister kultúry SR

18
6

T. Drucker, minister zdravotníctva SR

22

Spolu

215
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1.3.4 Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, zo
zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR a z ďalších zákonov v roku 2017 zvolila:
ź za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne Magdalénu Mellenovú, Martina Mikluša,

Máriu Svoreňovú (zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových
zväzov), Pavla Brnku, Ľudovíta Pausa (zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi
združeniami zamestnávateľov) a Jána Lipianskeho (zástupcu navrhnutého záujmovými
združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok),
ź

za členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska Dóru Hushegyiovú, Martina Kákoša (za
oblasť televízneho vysielania) a Martina Kabáta (za oblasť ekonómie),

ź Máriu Patakyovú za verejnú ochrankyňu práv,
ź

Romana Huszára za člena Súdnej rady Slovenskej republiky,

ź Mojmíra Mamojku, Petra Joanidisa a Zoltána Péka za členov Rady pre vysielanie

a retransmisiu,
ź

Jaroslava Rezníka do funkcie generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska,

ź

Miroslava Hliváka za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie,

ź Pavla Tkáča, Danielu Zemanovičovú, Ľuboša Pastora, Ctibora Košťála, Annu Ištokovú za

členov Rady pre štátnu službu a Pavla Tkáča za predsedu rady.
navrhla:
ź Súdnej rade SR kandidátov na členov disciplinárneho senátu, a to Petra Paludu, Ayše

Pružinec Erenovú, Allana Böhma, Petra Kubinu, Eugena Cimmermanna a Dávida
Štefanku.

1.4 Pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti vnútornej a
zahraničnej politiky
1.4.1 Vyslanie vojsk
Národná rada SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky schválila
v roku 2017 vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na výcvik do Lotyšskej
republiky, vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR
MED Sophia, ďalej návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch
a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej
republiky do tohto vojenského zastúpenia. Ďalej schválila vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR
na územie Českej republiky a prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na našom území,
ako aj vyslanie príslušníkov ozbrojených síl SR na budovanie obranných a bezpečnostných kapacít
Irackej republiky.
1.4.2 Deklarácie
V roku 2017 Národná rada SR schválila Deklaráciu Národnej rady SR o nevyhnutnosti
podpory obrany Slovenskej republiky.
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2 Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej republiky
V kalendárnom roku 2017 bolo prostredníctvom Odboru zahraničných vzťahov a protokolu
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečovaných viac ako 200 individuálnych
protokolárnych a zahraničnopolitických aktivít pre vedenie a poslancov NR SR (nepočítajúc
zahraničné pracovné cesty zamestnancov Kancelárie NR SR). Z uvedeného sumárneho počtu bolo
89 zahraničných služobných ciest, 84 prijatí a 31 ďalších protokolárnych či
medzinárodnopolitických podujatí:
ź na úrovni predsedu NR SR sa v sledovanom období uskutočnilo 12 zahraničných

pracovných ciest a 18 prijatí;
ź na úrovni podpredsedov NR SR sa realizovali 3 samostatné zahraničné pracovné cesty

a 15 prijatí;
ź výbory NR SR a ich predstavitelia vykonali 44 zahraničných pracovných ciest a 50 prijatí;
ź stále delegácie NR SR v medzinárodných organizáciách uskutočnili 23 zahraničných

pracovných ciest a 1 prijatie;
ź na úrovni skupín priateľstva NR SR sa realizovalo 7 zahraničných pracovných ciest

a 16 prijatí;
ź OZVP sa organizačne podieľal na zabezpečení ďalších 26 významných podujatí

protokolárneho, resp. medziparlamentného charakteru;
ź osobitnú kapitolu aktivít odboru predstavovalo organizačné zabezpečenie viacerých

politických i expertných medziparlamentných podujatí konaných v nadväznosti na
parlamentnú dimenziu slovenského predsedníctva v Rade EÚ (Stretnutie generálnych
tajomníkov parlamentov členských štátov EÚ a Konferencia predsedov parlamentov
členských štátov EÚ + podujatia v rámci medziparlamentnej platformy pre výmenu
informácií v EÚ).

2.1 Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady
Slovenskej republiky
2.1.1 Zahraničné pracovné cesty

Z celkového počtu 12 zahraničných pracovných ciest na úrovni predsedu NR SR boli
4 oﬁciálne návštevy (v Čiernej Hore, Českej republike, Poľskej republike a Ruskej federácii)
a 8 pracovných návštev (v Českej republike, Kórejskej republike, dvakrát v Maďarsku, Poľskej
republike, Ruskej federácii, Srbskej republike a Talianskej republike)
Na úrovni podpredsedov NR SR sa v roku 2017 realizovali 2 samostatné zahraničné pracovné cesty
(v Poľsku a Spojených štátoch mexických).
2.1.1.1 Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
• Predseda NR SR Andrej Danko (spolu s poslancami NR SR Erikou Jurinovou a Martinom
Fedorom) uskutočnil oﬁciálnu návštevu v Poľskej republike v dňoch 5.-6. marca 2017,
v priebehu ktorej absolvoval rokovania s predsedom Sejmu Poľskej republiky Marekom
Kuchcińským, predsedom Senátu Poľskej republiky Stanisławom Karczewským
a prezidentom Poľskej republiky Andrzejom Dudom a rovnako sa stretol s predstaviteľmi
slovenských krajanských organizácií.
• Návšteva predsedu NR SR v Poľskej republike pokračovala pracovnou časťou v dňoch
6. – 7. marca 2017 pri príležitosti konania pravidelného stretnutia predsedov parlamentov
štátov Vyšehradskej skupiny vo Varšave, ktorého sa okrem oboch poľských hostiteľov
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zúčastnili taktiež predseda Národného zhromaždenia Maďarska László Kövér,
predsedaPoslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jan Hamáček i predseda Senátu
Parlamentu ČR Milan Štěch. Spoločným rokovaniam dominovala tematika prezentácie
značky V4 doma i smerom k tretím štátom, posilnenia regionálnej hospodárskej
spolupráce, ako aj reﬂexie o budúcich perspektívach medziparlamentnej spolupráce.
• V dňoch 16.-17. marca 2017 uskutočnili predseda NR SR Andrej Danko a predseda
Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha pracovnú návštevu v Talianskej
republike pri príležitosti konania mimoriadneho summitu predsedov parlamentov
členských štátov EÚ na počesť 60. výročia podpísania tzv. Rímskych zmlúv zakladajúcich
Európske hospodárske spoločenstvo venujúceho sa predovšetkým reﬂexii o budúcnosti
EÚ.
• Dňa 12. apríla 2017 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko krátku pracovnú návštevu
v maďarskom Ostrihome pri príležitosti neformálnej večere s predsedom Národného
zhromaždenia Maďarska Lászlóom Kövérom, počas ktorej boli diskutované
predovšetkým otázky bilaterálneho charakteru, ako aj rozvoja medziparlamentnej
spolupráce na vzájomnej, ako aj multilaterálnej úrovni.
• Dňa 23. júna 2017 realizoval predseda NR SR Andrej Danko pracovnú návštevu Srbskej
republiky pri príležitosti inaugurácie prezidenta Srbskej republiky Aleksandra Vučića. Na
okraj podujatia absolvoval tiež krátke pracovné stretnutie s predsedníčkou Národného
zhromaždenia Srbskej republiky a stretol sa s predstaviteľmi krajanskej komunity.
• V dňoch 25. – 29. júna 2017 realizovali predseda NR SR Andrej Danko a podpredsedovia
NR SR Martin Glváč a Andrej Hrnčiar pracovnú návštevu v Kórejskej republike pri
príležitosti konania 2. stretnutia predsedov parlamentov štátov Európy a Ázie v Soule,
ktoré sa tematicky venovalo podpore medziparlamentnej spolupráce v regióne Eurázie. Na
okraj podujatia bilaterálne rokoval s predsedom Národného zhromaždenia Kórejskej
republiky Chung Sye-Kyunom, predsedom Národného zhromaždenia Arménskej
republiky Arom Babloyanom a predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia
Ruskej federácie Vjačeslavom Volodinom. Rovnako sa pracovne stretol aj s predstaviteľmi
spoločností KIA Motors a Samsung Electronics.
• V dňoch 2.-3. septembra 2017 realizoval predseda NR SR Andrej Danko a podpredsedovia
NR SR Martin Glváč a Andrej Hrnčiar pracovnú návštevu v Českej republike, počas ktorej
sa neformálne stretli s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Janom
Hamáčkom a podpredsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Petrom Gazdíkom
v Suchej Lozi na Morave.
• Predseda NR SR Andrej Danko a podpredseda NR SR Martin Glváč uskutočnili oﬁciálnu
návštevu Českej republiky v dňoch 25.-26. septembra 2017, počas ktorej rokoval
s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Janom Hamáčkom, predsedom Senátu
Parlamentu ČR Milanom Štěchom, ako aj predsedom vlády ČR Bohuslavom Sobotkom.
Taktiež bol prijatý pražským arcibiskupom kardinálom Dominikom Dukom a stretol sa
s predstaviteľmi spoločností Škoda Auto a Aufeer Design.
• Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko a podpredsedovia Národnej
rady Slovenskej republiky Béla Bugár a Andrej Hrnčiar uskutočnili v dňoch 2.-3. októbra
2017 oﬁciálnu návštevu Čiernej Hory. V rámci návštevy prebehli rokovania s predsedom
Skupštiny Čiernej Hory Ivanom Brajovićom, prezidentom Čiernej Hory Filipom
Vujanovićom, predsedom vlády Čiernej Hory Duškom Markovićom, ako aj bývalým
prezidentom i predsedom vlády Čiernej Hory Milom Djukanovićom.
• V dňoch 15.-17. októbra 2017 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko a poslanci NR SR
Miroslav Číž a Adriana Pčolinská pracovnú návštevu v Ruskej federácii na okraj
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137. zasadnutia Medziparlamentnej únie v Sankt Peterburgu. Okrem účasti na hlavnej
diskusii venovanej podpore kultúrneho pluralizmu a mieru prostredníctvom medzináboženského a medzi-etnického dialógu uskutočnili pracovné rokovania s predsedom
Národného zhromaždenia Maďarska Lászlóom Kövérom, predsedom Národnej rady
Monackého kniežatstva Christophom Steinerom, predsedom Národného zhromaždenia
Arménskej republiky Arom Bablojanom, gubernátorom Sankt Peterburgu Georgijom
Poltavčenkom a predsedom Zákonodarného zhromaždenia Sankt Peterburgu
Vjačeslavom Makarovom.
• Predseda NR SR Andrej Danko, podpredsedovia NR SR Béla Bugár a Martin Glváč
a poslanci NR SR Ľubomír Petrák a Jozef Valocký uskutočnili v dňoch 12.-15. novembra
2017 oﬁciálnu návštevu v Ruskej federácii. V rámci programu sa konali rokovania
s predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Vjačeslavom
Volodinom, predsedníčkou Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie
Valentinou Matvijenko, ministrom priemyslu a obchodu Ruskej federácie Denisom
Manturovom, volokamským metropolitom pravoslávnej cirkvi v Rusku Hilarionom,
zástupcom Pravoslávnej cirkvi v Čechách a na Slovensku v Moskve otcom Seraﬁmom,
poslancami Štátnej dumy Alexandrom Petrovom a Anatolijom Karpovom, primátorom
Moskvy Sergejom Sobjaninom a predseda NR SR na záver návštevy vystúpil
s príhovorom pred plénom Štátnej dumy.
• V dňoch 30. novembra – 1. decembra 2017 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko
pracovnú návštevu v Maďarsku pri príležitosti konania neformálneho stretnutia predsedov
parlamentov štátov Vyšehradskej skupiny v Budapešti a Gödöllő, na ktorom boli okrem
hostiteľa – predsedu Národného zhromaždenia Maďarska Lászlóa Kövéra prítomní
taktiež predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček, predseda
Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a predseda Senátu Poľskej republiky Stanisław
Karczewski. Pracovná diskusia sa dotkla predovšetkým problematiky posilňovania
pozície národných parlamentov v rámci EÚ, ako aj perspektívam rozširovania EÚ.
2.1.1.2 Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky
• Podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar uskutočnil pracovnú návštevu v Poľskej republike
v dňoch 17.-18. mája 2017 pri príležitosti konania samitu predsedov parlamentov štátov
strednej a východnej Európy vo Varšave. Diskusia sa venovala predovšetkým
problematike geopolitickej, ekonomicko-infraštruktúrnej, bezpečnostnej, či kultúrnohodnotovej problematike vsadenej do regionálneho kontextu.
• Podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar spoločne s poslancami NR SR Editou Pfundtner, Irén
Sárközy, Dušanom Tittelom, Ladislavom Kamenickým a Jozefom Lukáčom uskutočnili
pracovnú návštevu v Talianskej republike v dňoch 5.-7. júna 2017. Absolvovali stretnutia
s podpredsedníčkou Poslaneckej snemovne Talianskej republiky Marinou Sereni,
podpredsedom Senátu Talianskej republiky Robertom Calderolim, predsedom výboru pre
verejné práce a komunikácie Senátu Talianskej republiky Alterom Matteolim,
podpredsedom výboru pre priemysel a obchod Poslaneckej snemovne Talianskej
republiky Ignaziom Abrignanim štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti
Talianskej republiky Federicou Chiavaroli.
• Podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar bol členom delegácie prezidenta SR Andreja Kisku
počas oﬁciálnej návštevy v Spojených štátoch mexických v dňoch 20.-23. novembra 2017.
V rámci oﬁciálneho programu sa uskutočnili rokovania s prezidentom Spojených štátov
mexických Enriquem Peña Nietom, hlavným ministrom pre hlavné mesto Mexico City
iguelom Ángelom Mancerom Espinosom, guvernérom štátu Nový León Rodrigom
Medinom, ako aj spoločné slovensko-mexické podnikateľské fórum, návšteva Technickej
univerzity v Monterrey a stretnutie s krajanmi.
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2.1.2 Návštevy zahraničných partnerov na pôde Národnej rady Slovenskej republiky
V roku 2017 privítali vedúci predstavitelia NR SR 3 oﬁciálne návštevy predsedu parlamentu
(Izrael, ČR a Kórejská republika), 3 pracovné návštevy predsedov parlamentov (ČR, Poľská
republika, Slobodný štát Sasko), 2 pracovné návštevy podpredsedov parlamentov (Kanada,
Arménska republika) a 2 pracovné návštevy poslancov legislatívnych zborov (Ruská federácia
a Indonézska republika).
2.1.2.1 Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
• V dňoch 1.-2. júna 2017 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnilo spoločné zasadnutie
predsedníctiev NR SR a Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR za účasti predsedu NR SR
Andreja Danka a podpredsedov NR SR Martina Glváča a Andreja Hrnčiara. Za českú
stranu boli prítomní predseda a podpredseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jan
Hamáček a Petr Gazdík.
• Dňa 21. júna 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedu Knessetu Štátu Izrael
Yuliho-Yoela Edelsteina počas jeho oﬁciálnej návštevy SR.
• Dňa 14. septembra 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedu Saského
krajinského snemu Matthiasa Rösslera počas jeho pracovnej návštevy v Bratislave.
ź Dňa 5. októbra 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedu Poslaneckej

snemovne Parlamentu ČR Jana Hamáčka počas jeho oﬁciálnej návštevy SR. Následne sa
6. októbra 2017 spoločne zúčastnili pietnych a spomienkových podujatí v okrese Svidník
pri príležitosti 73. výročia spustenia Karpatsko-duklianskej operácie.
• Dňa 19. októbra 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko predsedu Národného
zhromaždenia Kórejskej republiky Chung Sye-kyuna počas jeho oﬁciálnej návštevy SR.
• Dňa 27. októbra 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko delegáciu skupiny slovenskoruského priateľstva v Rade federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie.
• V dňoch 6.-7. novembra 2017 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnilo spoločné zasadnutie
predsedníctiev NR SR a Sejmu Poľskej republiky za účasti predsedu NR SR Andreja
Danka, podpredsedu NR SR Martina Glváča a predsedu Skupiny priateľstva NR SR
s Poľskou republikou Martina Fedora. Za poľskú stranu boli prítomní predseda Sejmu
Marek Kuchciński, podpredsedovia Sejmu Ryszard Terlecki, Joachim Brudziński,
Małgorzata Kidawa-Błońska a Barbara Dolniak, ako aj predseda poľsko-slovenskej
skupiny priateľstva v Sejme Jerzy Polaczek.
• V dňoch 29.-30. júna 2017 pracovne navštívil SR podpredseda Národného zhromaždenia
Arménskej republiky Eduard Šarmazanov; pri tejto príležitosti absolvoval stretnutia
s predsedom NR SR Andrejom Dankom, podpredsedom NR SR Bélom Bugárom
a predsedom Skupiny priateľstva NR SR Dušanom Tittelom.
2.1.2.2 Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky
• Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová prijala dňa 22. mája 2017
podpredsedu Snemovne ľudu Kanady Brucea Stantona.
• Podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar prijal dňa 12. septembra 2017 delegáciu poslancov
Rady ľudových zástupcov Indonézskej republiky.
2.1.3 Ďalšie významné prijatia na pôde Národnej rady Slovenskej republiky
Na pôde NR SR boli v roku 2017 okrem vyššie zmienených predstaviteľov prijaté 2 hlavy
štátu (Spolková republika Nemecko, Gruzínsko), 1 minister zahraničných vecí (Kubánska
republika) a 3 delegácie organizácií s medzinárodným významom (Benátska komisia, Európsky súd
pre ľudské práva a Americký židovský výbor).
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2.1.3.1 Úroveň predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
• Dňa 31. januára 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko spravodajcov Benátskej
komisie Rady Európy.
• Dňa 29. marca 2017 prijali predseda NR SR Andrej Danko a podpredsedovia NR SR Béla
Bugár, Martin Glváč a Andrej Hrnčiar delegáciu Amerického židovského výboru.
• Dňa 15. mája 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko prezidenta Gruzínska Giorgiho
Margvelashviliho.
• Dňa 17. novembra 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko prezidenta Spolkovej
republiky Nemecko Franka Waltera Steinmeiera.
2.1.3.2 Úroveň podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky
• Dňa 2. marca 2017 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár predsedu Európskeho súdu pre
ľudské práva Guida Raimondiho.
• Dňa 20. júna 2017 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár ministra zahraničných vecí
Kubánskej republiky Bruna Rodriguéza Parillu.
2.1.4 Prijatia veľvyslancov a vedúcich misií akreditovaných v SR
V hodnotenom období sa na úrovni predsedu a podpredsedov Národnej rady Slovenskej
republiky realizovalo 17 prijatí veľvyslancov 15 štátov:
• Dňa 19. januára 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Christopha Léonziho.
• Dňa 19. januára 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Cyperskej republiky v SR Nearchosa Palasa.
• Dňa 19. januára 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadnu a splnomocnenú
veľvyslankyňu Helénskej republiky Mariu-Louisu Marinakis.
ź Dňa 13. júna 2017 sa predseda NR SR Andrej Danko stretol s mimoriadnym

a splnomocneným veľvyslancom Kórejskej republiky v SR Lee Tae-ro počas spoločného
pracovného obeda.
• Dňa 29. septembra 2017 sa predseda NR SR Andrej Danko stretol s mimoriadnym
a splnomocneným veľvyslancom USA v SR Adamom H. Sterlingom počas spoločného
pracovného obeda.
• Dňa 10. októbra 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexeja Fedotova.
• Dňa 6. februára 2017 prijal podpredseda NR SR Martin Glváč mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca USA v SR Adama H. Sterlinga.
• Dňa 7. februára 2017 prijal podpredseda NR SR Martin Glváč mimoriadnu
a splnomocnenú veľvyslankyňu Švédskeho kráľovstva v SR Helen Eduards.
• Dňa 7. februára 2017 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Arménskej republiky v SR Tigrana Seiraniana.
• Dňa 9. februára 2017 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Christopha Léonziho.
• Dňa 15. júna 2017 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v SR Gabriele Meucciho.
• Dňa 22. júna 2017 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky Helfrieda Carla.
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• Dňa 27. júna 2017 prijala podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska Andrewa Gartha.
• Dňa 6. septembra 2017 prijal podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar dezignovanú
veľvyslankyňu Indonézskej republiky v SR Adiyatwidi Adiwoso Asmady.
• Dňa 14. septembra 2017 prijal podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky v SR Ebadollaha Moaleia.
• Dňa 11. októbra 2017 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Maďarska v SR Tibora Petőa.
• Dňa 7. novembra 2017 prijal podpredseda NR SR Béla Bugár mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny v SR Jurija Mušku.
2.1.5 Ostatné významné protokolárne a zahraničnopolitické podujatia
• Dňa 9. januára 2017 sa na Bratislavskom hrade uskutočnil slávnostný ceremoniál
udeľovania štátnych vyznamenaní za účasti prezidenta SR, predsedu NR SR a predsedu
vlády SR.
• Dňa 16. januára 2017 prijal predseda NR SR Andrej Danko lyžiarsku reprezentantku
Veroniku Velez-Zuzulovú, Timoteja Zuzulu a Igora Vlhu.
• Dňa 21. marca 2017 sa v Hurbanovej sieni hlavnej budovy NR SR uskutočnilo pietne
spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava
Hurbana.
• Dňa 29. marca 2017 sa v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu uskutočnil
slávnostný akt zloženia sľubu verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej.
• Dňa 31. marca 2017 sa poslanci Európskeho parlamentu zvolení za SR Monika Beňová,
Vladimír Maňka, Monika Smolková, Eduard Kukan, Ivan Štefanec, Anna Záborská,
Miroslav Mikolášik a Branislav Škripek zúčastnili schôdze NR SR a vystúpili pred plénom
NR SR.
• Dňa 4. apríla 2017 sa poslanci NR SR zúčastnili na pietnej spomienke spojenej s kladením
vencov pri príležitosti 72. výročia oslobodenia Bratislavy.
• Dňa 24. apríla 2017 sa predseda NR SR Andrej Danko v Petržalke zúčastnil na pietnej
spomienke spojenej s kladením vencov pri príležitosti 102. výročia arménskej genocídy.
• Dňa 9. mája 2017 sa predseda NR SR Andrej Danko a podpredseda NR SR Martin Glváč
zúčastnili na pietnej spomienke spojenej s kladením vencov pri pamätníku Slavín pri
príležitosti 72. výročia konca druhej svetovej vojny.
• Dňa 15. mája 2017 sa v historickej budove NR SR uskutočnila pod záštitou predsedu NR
SR slávnostná akadémia pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana.
• Dňa 14. júna 2017 vystúpil v pléne NR SR prezident SR Andrej Kiska so správou o stave
Slovenskej republiky.
• Dňa 17. júla 2017 sa v Hurbanovej sieni hlavnej budovy NR SR uskutočnilo slávnostné
zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia prijatia Deklarácie SNR o zvrchovanosti
Slovenskej republiky.
• Dňa 28. augusta 2017 sa podpredseda NR SR Martin Glváč zúčastnili spomienkových
osláv v Bratislave pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania.
• Dňa 29. augusta 2017 sa predseda NR SR Andrej Danko, podpredseda NR SR Martin
Glváč a ďalší poslanci NR SR zúčastnili spomienkových osláv v Banskej Bystrici pri
príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania.
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• Dňa 1. septembra 2017 sa pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky
uskutočnil Deň otvorených dverí NR SR a slávnostné zasadnutie NR SR za účasti troch
najvyšších ústavných činiteľov.
• Dňa 8. septembra 2017 sa podpredsedovia NR SR Martin Glváč a Lucia Ďuriš
Nicholsonová zúčastnili na pietnom spomienkovom akte pri príležitosti Dňa obetí
holokaustu.
• Dňa 15. septembra 2017 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil na Celonárodnej púti
k patrónke Slovenska - Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne – Strážach.
• Dňa 17. októbra 2017 sa v historickej budove NR SR na Župnom námestí uskutočnilo
diskusné Fórum Stredná Európa spoluorganizovaná Saským krajinským snemom a NR
SR. Hlavnými rečníkmi podujatia boli Iveta Radičová, bývalá predsedníčka vlády SR;
Ivan Mikloš, bývalý podpredseda vlády a minister ﬁnancií SR; Matthias Rössler, predseda
Saského krajinského snemu; Andrej Hrnčiar, podpredseda NR SR a Milan Štěch, predseda
Senátu Parlamentu ČR.
• Dňa 23. októbra 2017 sa na Bratislavskom hrade konalo spoločné stretnutie prezidenta SR,
predsedu NR SR a predsedu vlády SR, na ktorom bolo prijaté Vyhlásenie ústavných
činiteľov k prioritám členstva SR v EÚ a NATO.
• Dňa 26. októbra 2017 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil na slávnostnom podujatí
pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
v Nitre.
• Dňa 7. novembra 2017 sa pred hlavnou budovou NR SR na Námestí A. Dubčeka
uskutočnilo pietne spomienkové podujatie pri príležitosti 25. výročia úmrtia Alexandra
Dubčeka.
• Dňa 16. novembra 2017 uskutočnil predseda NR SR Andrej Danko spoločný pracovný
obed s prezidentom a výkonným riaditeľom KIA Motors Slovakia Dae-Sik Kimom.
• Dňa 17. novembra 2017 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil pietnych
spomienkových podujatí pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu na
Ružinovskom cintoríne a pri Bráne slobody v Devíne.
• Dňa 7. decembra 2017 vystúpil predseda NR SR Andrej Danko na zhromaždení
Neformálneho ekonomického fóra – Hospodárskeho klubu.
• Dňa 12. decembra 2017 sa predseda NR SR Andrej Danko zúčastnil slávnostného obeda
podávaného prezidentom SR Andrejom Kiskom pri príležitosti oﬁciálnej návštevy
prezidenta ČR Miloša Zemana v SR.
• Dňa 14. decembra 2017 boli predseda NR SR Andrej Danko a vedúci Kancelárie NR SR
Daniel Guspan hostiteľmi slávnostného vyhodnotenia činnosti NR SR a Kancelárie NR SR
za rok 2017.
• Dňa 19. decembra 2017 sa v spolupráci Kancelárie NR SR, Slovenského šachového zväzu
a občianskeho združenia Prvá šachová konal 1. ročník vianočného šachového turnaja
predsedu NR SR Andreja Danka za účasti viacnásobného šachového veľmajstra Anatolija
Karpova.

2.2 Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej
republiky
2.2.1 Aktivity na pôde NR SR
• Dňa 26. januára 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
ministra zahraničných vecí Čiernej Hory Srdana Darmanovića.
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• Dňa 26. januára 2017 prijali členovia Výboru NR SR pre kultúru a médiá a Výboru NR SR
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport delegáciu regionálneho zastupiteľstva
Juhomoravského kraja.
• Dňa 30. januára 2017 prijali predseda a podpredseda Výboru NR SR pre ﬁnancie a rozpočet
Ladislav Kamenický a Peter Náhlik radcu Veľvyslanectva Francúzskej republiky
v Bratislave Davida Karmouniho.
• Dňa 1. februára 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael v SR Zvi A. Vapniho.
• Dňa 1. februára 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR Juna Shimmiho.
• Dňa 2. februára 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie Peter Antal chargé d´aﬀaires Veľvyslanectva Azerbajdžanskej republiky
v Bratislave Jafara Huseynzadeho.
• Dňa 7. februára 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Švédskeho kráľovstva v SR Helen Eduards.
• Dňa 8. februára 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky v SR Yamilu Soniu Pita
Montes.
• Dňa 8. februára 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Tureckej republiky v SR Hatice Aslıgül
Üğdül.
• Dňa 15. februára 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky v SR Yamilu Soniu Pita
Montes.
• Dňa 24. februára 2017 prijal podpredseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie Peter Pčolinský mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR
Juna Shimmiho.
• Dňa 8. marca 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko Joachima
Bleickera.
• Dňa 13. marca 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Rumunska v SR Steluţu Arhire.
• Dňa 15. marca 2017 prijali predstavitelia Výboru NR SR pre európske záležitosti, Výboru
NR SR pre ﬁnancie a rozpočet a Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti námestníka
generálneho tajomníka Európskej komisie Jeana E. Paqueta.
• Dňa 28. marca 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
delegáciu Izraelského fóra pre verejnú diplomaciu.
• Dňa 28. marca 2017 prijal predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Tureckej republiky v SR Hatice Aslıgül
Üğdül.
• Dňa 29. marca 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v SR Gabriele
Meucciho.
• Dňa 30. marca 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska Juna Shimmiho.
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• Dňa 5. apríla 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska Andrewa Gartha.
• Dňa 25. apríla 2017 prijali predstavitelia Výboru NR SR pre európske záležitosti a Výboru
NR SR pre hospodárske záležitosti delegáciu poslancov Parlamentu Fínskej republiky.
• Dňa 2. mája 2017 sa uskutočnilo spoločné pracovné rokovanie Výboru NR SR pre
zdravotníctvo s delegáciou Výboru pre zdravotníctvo Poslaneckej snemovne Parlamentu
ČR.
• Dňa 11. mája 2017 prijal predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej
delegáciu Českej advokátskej komory.
• Dňa 18. mája 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha
zástupcov ústredných štátnych orgánov Čínskej ľudovej republiky.
• V dňoch 21.-22. mája 2017 sa na Bratislavskom hrade uskutočnilo stretnutie výborov pre
záležitosti EÚ parlamentov štátov V4.
• Dňa 29. mája 2017 sa uskutočnilo spoločné pracovné rokovanie Výboru NR SR pre
sociálne veci s delegáciou Výboru pre sociálnu politiku Poslaneckej snemovne Parlamentu
ČR.

• Dňa 14. júna 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky v SR Igora Leščeňa.
• Dňa 20. júna 2017 prijali členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti a Zahraničného
výboru NR SR európskeho komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena
Mimicu.
• Dňa 15. júna 2017 prijali členovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie štátneho ministra pre životné prostredie Slobodného štátu Sasko Thomasa
Schmidta.
• Dňa 15. júna 2017 rokovali členovia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
s delegáciou Výboru pre školstvo, vedu, mládež a šport Poslaneckej snemovne Parlamentu
Rumunska počas jej pracovnej návštevy v SR.
• Dňa 20. júna 2017 rokovali členovia Výboru NR SR pre ﬁnancie a rozpočet s delegáciou
Výboru pre rozpočet Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR počas jej pracovnej návštevy
v SR.
• Dňa 26. júna 2017 prijala predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné
menšiny Erika Jurinová delegáciu Komisie pre etnické menšiny Národného zhromaždenia
Vietnamskej socialistickej republiky.
• V dňoch 28.-29. augusta 2017 uskutočnila v nadväznosti na pozvanie od predsedu Výboru
NR SR pre obranu a bezpečnosť Antona Hrnka pracovnú návštevu v SR delegácia Výboru
pre národnú bezpečnosť a verejný poriadok Poslaneckej snemovne Rumunska.
• Dňa 12. septembra 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Štátu Izrael v SR Zvi A. Vapniho.
• Dňa 19. septembra 2017 prijali predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha a predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej mimoriadneho
a splnomocneného veľvyslanca Singapurskej republiky pre SR Chay Wai Chuena.
• Dňa 21. septembra 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v SR Andrewa Gartha.
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• Dňa 27. septembra 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky v SR
Christopha Léonziho.
• Dňa 27. septembra 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton
Hrnko zástupcov štandardizačnej agentúry NATO.
• V dňoch 27.-29. septembra 2017 sa v Košiciach uskutočnila návšteva Ústavnoprávneho
výboru Senátu Parlamentu ČR v nadväznosti na pozvanie od predsedu Ústavnoprávneho
výboru NR SR Róberta Madeja.
• Dňa 11. októbra 2017 prijala predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana
Kiššová štátneho tajomníka Bavorského štátneho ministerstva hospodárstva, médií,
energií a technológií Franza Josefa Pschierera.
• Dňa 18. októbra 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska v SR Andrewa Gartha.
• Dňa 24. októbra 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
ministra pre európsku a euroatlantickú integráciu Gruzínska Victora Dolidzeho.
• Dňa 30. októbra 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharska Yordanku Chobanovu.
• Dňa 23. novembra 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha delegáciu Bavorského krajinského snemu.
• Dňa 30. novembra 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Írska v SR Hildu Ó Riain.
• Dňa 30. novembra 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton
Hrnko náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Macedónskej republiky gen. Metodiju
Veličkovského.
• Dňa 6. decembra 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Christopha
Léonziho.
• Dňa 8. decembra 2017 prijala predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
Jana Kiššová mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska v SR Andrewa Gartha.
• Dňa 12. decembra 2017 prijal predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR Henka Cora
van der Kwasta.
• Dňa 12. decembra 2017 prijali predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na
kontrolu činnosti NBÚ Ľubomír Galko a predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR
na kontrolu činnosti SIS Gábor Grendel delegáciu štátnych a samosprávnych inštitúcií
Ukrajiny.
• Dňa 14. decembra 2017 prijal predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha predstaviteľov programu UNESCO pre manažment sociálnej transformácie.
2.2.2 Aktivity v zahraničí
2.2.2.1 Bilaterálna spolupráca
• Dňa 25. januára 2017 uskutočnili predseda a podpredseda Výboru NR SR pre verejnú
správu a regionálny rozvoj Boris Kollár a Stanislav Drobný pracovnú návštevu v Prahe pri
príležitosti konania odborného seminára organizovaného Výborom pre verejnú správu
a regionálny rozvoj Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
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• V dňoch 15.-17. marca 2017 uskutočnili predseda a podpredseda Výboru NR SR pre
obranu a bezpečnosť Anton Hrnko a Peter Šuca pracovnú návštevu v Rumunsku pri
príležitosti slávnostného odovzdávania Ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku, na okraj
ktorého rokovali s predsedom Výboru pre národnú bezpečnosť Poslaneckej snemovne
Rumunska Dorelom G. Caprarom.
• V dňoch 27. mája – 3. júna 2017 absolvoval predseda Výboru NR SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha študijnú návštevu vo Filipínskej republike.
• V dňoch 7.-9. júna 2017 absolvovali predseda a podpredseda Výboru NR SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha a Martin Klus pracovnú návštevu vo Švédskom kráľovstve.
• V dňoch 20.-22. septembra 2017 uskutočnila delegácia Výboru NR SR pre sociálne veci
(Alena Bašistová, Magdaléna Kuciaňová, Jana Vaľová, Ľubomír Vážny a Petra
Krištúfková) pracovnú návštevu v Prahe na pozvanie od Výboru pre sociálnu politiku
Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
• V dňoch 25.-27. septembra 2017 delegácia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie (Peter Antal, Mikuláš Krajkovič, Peter Pčolinský a Martin Fecko) uskutočnila
pracovnú návštevu v Užhorode na pozvanie od Výboru pre poľnohospodárstvo Najvyššej
rady Ukrajiny.
• V dňoch 16.-17. októbra 2017 sa predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha v Kišiňove zúčastnil na slávnostnom spustení česko-maďarsko-slovenského
twinningového projektu zameraného na budovanie administratívnych a odborných kapacít
Parlamentu Moldavskej republiky.
• V dňoch 31. októbra – 2. novembra 2017 uskutočnili predseda a podpredseda Výboru NR
SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha a Martin Klus pracovnú návštevu v Rumunsku
zameranú na odovzdávanie know-how získaného v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade
EÚ.
• V dňoch 21.-24. novembra 2017 uskutočnila delegácia Výboru NR SR pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport a Výboru NR SR pre kultúru a médiá (Ľubomír Petrák, Dušan
Jarjabek, Peter Marček, Dušan Čaplovič, Miroslav Sopko, Ľudovít Goga a Miroslav Číž)
uskutočnili pracovnú návštevu v Srbskej republike.
• V dňoch 22.-23. novembra 2017 uskutočnila delegácia Mandátového a imunitného výboru
NR SR a Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií (Martin Poliačik, Magdaléna
Kuciaňová, Alena Bašistová a Viera Dubačová) pracovnú návštevu vo Varšave
v nadväznosti na pozvanie od Výboru pre rokovací poriadok, poslanecké a imunitné
záležitosti Sejmu Poľskej republiky.
• V dňoch 3.-5. decembra 2017 sa predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník
zúčastnil na medziparlamentnej konferencii „Poslanci proti drogám“ v Moskve.
2.2.2.2 Multilaterálna spolupráca
• V dňoch 22.-23. januára 2017 sa predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš
Blaha a podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Martin Klus zúčastnili na
stretnutí predsedov výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ
(COSAC) v maltskej Vallette.
• V dňoch 30. januára – 1. februára 2017 uskutočnila predsedníčka Výboru NR SR pre
sociálne veci Alena Bašistová pracovnú návštevu v Európskom parlamente v Bruseli pri
príležitosti konania Európskeho parlamentného týždňa 2017.
• V dňoch 23.-24. februára 2017 uskutočnil člen Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie Ján Budaj pracovnú návštevu v Budapešti pri príležitosti konania
medziparlamentného regionálneho seminára o udržateľnom rozvoji, klimatických
zmenách a vodnom hospodárstve.
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• V dňoch 27.-28. februára 2017 sa člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Jaroslav
Paška zúčastnil na zasadnutí Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Európskeho parlamentu v Bruseli.
• V dňoch 27.-28. februára 2017 sa delegácia Zahraničného výboru NR SR (František Šebej
a Marián Kéry) zúčastnila na stretnutí výborov pre zahraničné veci parlamentov štátov V4
vo Varšave.
• V dňoch 8.-9. marca 2017 uskutočnili poslankyne NR SR Edita Pfundtner, Irén Sárközy
a Simona Petrík pracovnú návštevu v Európskom parlamente v Bruseli pri príležitosti
konania medziparlamentného seminára venovaného ekonomickému postaveniu žien.
• V dňoch 8.-9. marca 2017 uskutočnila predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci
Alena Bašistová pracovnú návštevu v Európskom parlamente v Bruseli.
• V dňoch 23.-25. marca 2017 sa predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Alena
Bašistová zúčastnila na stretnutí predsedov výborov pre sociálnu politiku parlamentov
členských štátov EÚ v maltskej Floriane.
• V dňoch 6.-7. apríla 2017 sa predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie Peter Antal zúčastnil stretnutia predsedov hospodárskych a environmentálnych
výborov parlamentov členských štátov EÚ v maltskej Vallette.
• V dňoch 26.-29. apríla 2017 sa poslanci NR SR Juraj Droba, Ľuboš Blaha a Martin Fedor
zúčastnili na Medziparlamentnej konferencii o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike v maltskom St. Julian´s.
• V dňoch 5.-6. mája 2017 uskutočnil predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti
pracovnú návštevu v Talianskej republike pri príležitosti konania monitorovacej návštevy
Konferencie výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ (COSAC)
v záchytnom stredisku pre utečencov v provincii Ragusa.
• V dňoch 19.-20. mája 2017 sa člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Karol Galek
zúčastnil v maltskej Vallette na 17. medziparlamentnom stretnutí o obnoviteľných
zdrojoch energie a energetickej efektívnosti.
• V dňoch 28.-30. mája 2017 sa členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti (Katarína
Cséfalvayová, Martin Klus a Ľubomír Petrák) zúčastnili na LVII. plenárnom zasadnutí
Konferencie výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ (COSAC) vo
Vallette.
• V dňoch 31. mája – 1. júna 2017 sa predseda Výboru NR SR pre ﬁnancie a rozpočet
Ladislav Kamenický zúčastnil na Bruselskom ekonomickom fóre.
• V dňoch 8.-9. júna 2017 sa predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko zúčastnili na spoločnom
zasadnutí Baltského parlamentného zhromaždenia, Parlamentného zhromaždenia
Beneluxu, Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre demokraciu a ekonomický
rozvoj GUAM (Gruzínsko, Ukrajina, Azerbajdžan a Moldavskom) a Severskej rady
v Rige.
• V dňoch 8.-9. júna 2017 uskutočnili poslanci NR SR Peter Marček, Ľubomír Petrák, Karol
Farkašovský, Martina Šimkovičová, Dušan Čaplovič a Jozef Burian pracovnú návštevu
v Kazašskej republike pri príležitosti slávnostného otvorenia medzinárodnej výstavy Expo
2017 v Astane.
• V dňoch 20.-21. júna 2017 sa podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Martin
Klus zúčastnil na zasadnutí Výboru pre základné slobody Európskeho parlamentu
a medziparlamentnej konferencii o migrácii v Bruseli.
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• V dňoch 27.-29. júna 2017 sa predseda a podpredseda Výboru NR SR pre ﬁnancie
a rozpočet Ladislav Kamenický a Peter Náhlik zúčastnili na medziparlamentnej
konferencii o daňovej spravodlivosti v Európskom parlamente v Bruseli.
• V dňoch 9.-10. júla 2017 sa podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Martin
Klus zúčastnil na stretnutí predsedov výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských
štátov EÚ v Tallinne.
• V dňoch 7.-9. septembra 2017 sa predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej
zúčastnil na Medziparlamentnej konferencii o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politike a Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike v Tallinne.
• V dňoch 21.-22. septembra 2017 sa člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
Miroslav Ivan zúčastnil na stretnutí výborov pre hospodársku politiku parlamentov
členských štátov EÚ v Tallinne.
• V dňoch 24.-26. septembra 2017 sa členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti
(Martin Klus, Jaroslav Paška, Ladislav Kamenický a Edita Pfundtner) zúčastnili na
stretnutí výborov pre záležitosti EÚ parlamentov štátov V4 v maďarskom Sárospataku.
• V dňoch 28.-29. septembra 2017 sa člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Karol
Galek zúčastnil v Tallinne na 18. medziparlamentnom stretnutí o obnoviteľných zdrojoch
energie a energetickej efektívnosti.
• V dňoch 9.-10. októbra 2017 sa členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti Jaroslav
Paška a Ľudovít Goga zúčastnili na ustanovujúcom zasadnutí parlamentnej kontrolnej
skupiny pre Europol v Európskom parlamente v Bruseli.
• V dňoch 29.-31. októbra 2017 sa predseda a podpredseda Výboru NR SR pre ﬁnancie
a rozpočet Ladislav Kamenický a Peter Náhlik zúčastnili na Medziparlamentnej
konferencii o stabilite, hospodárskej koordinácii a riadení v EÚ v Tallinne.
• V dňoch 13.-15. novembra 2017 absolvovali poslanci NR SR Anton Hrnko, Gábor
Grendel, Peter Šuca, Katarína Cséfalvayová, Jaroslav Paška, Milan Laurenčík, Martin
Fedor, Igor Janckulík, Eduard Adamčík a Marek Krajčí študijnú návšteve v centrále NATO
v Bruseli.
• V dňoch 14.-18. novembra 2017 sprevádzali členovia Výboru NR SR pre zdravotníctvo
Štefan Zelník, Tibor Bastrnák a Juraj Blanár ministra zdravotníctva SR Tomáša Drucker
počas pracovnej návštevy v Bieloruskej republike a Ruskej federácii.
• V dňoch 16.-17. novembra 2017 uskutočnili predseda Výboru NR SR pre európske
záležitosti Ľuboš Blaha a predseda Výboru NR SR pre ﬁnancie a rozpočet Ladislav
Kamenický pracovnú návštevu v Európskom súdnom dvore a Európskom dvore audítorov
v Luxemburgu.
• V dňoch 20.-21. novembra 2017 sa poslanci NR SR Juraj Droba, Martin Fedor a Peter
Marček zúčastnili na rozšírenom zasadnutí výborov pre zahraničné veci a rozvoj
v Európskom parlamente v Bruseli.
• Dňa 21. novembra 2017 sa členka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Anna Verešová zúčastnila na medziparlamentnom zasadnutí o Istanbulskom dohovore
a potláčaní násilia na ženách v Európskom parlamente v Bruseli.
• V dňoch 26.-28. novembra 2017 sa členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti
(Ľuboš Blaha, Katarína Cséfalvayová, Martin Klus a Ľudovít Goga) zúčastnili na LVIII.
plenárnom zasadnutí konferencie výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských
štátov EÚ v Tallinne.
• V dňoch 13.-14. decembra 2017 sa delegácia Zahraničného výboru NR SR (František
Šebej a Peter Osuský) zúčastnila na zasadnutí výborov pre zahraničnú politiku
parlamentov štátov V4 v Budapešti.
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• V dňoch 20.-21. decembra 2017 sa delegácia Výboru NR SR pre sociálne veci (Alena
Bašistová a Magdaléna Kuciaňová) zúčastnila na zasadnutí výborov pre rodinu a sociálnu
politiku parlamentov štátov V4 v Budapešti.

2.3 Zahraničnopolitické aktivity stálych delegácií Národnej rady Slovenskej
republiky
2.3.1 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy
• V dňoch 22.-27. januára 2017 sa členovia Stálej delegácie NR SR v PZ Rady Európy
(Róbert Madej, Ján Marosz, Martin Poliačik a Pavol Goga) zúčastnili na 1. časti riadneho
zasadnutia PZ Rady Európy v Štrasburgu.
• Dňa 31. januára 2017 prijal vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ Rady Európy Róbert
Madej delegáciu spravodajcov Benátskej komisie Rady Európy.
• V dňoch 9.-10. marca 2017 sa vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ Rady Európy Róbert
Madej zúčastnil na zasadnutí byra a stáleho výboru PZ Rady Európy v Madride.
• V dňoch 10.-11. marca 2017 sa vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ Rady Európy Róbert
Madej zúčastnil na zasadnutí Benátskej komisie Rady Európy v Benátkach.
• V dňoch 23.-24. marca 2017 sa člen Stálej delegácie NR SR v PZ Rady Európy Ján Marosz
zúčastnil na zasadnutí Výboru sociálne záležitosti, zdravie a udržateľný rozvoj PZ Rady
Európy.
• V dňoch 23.-26. apríla 2017 sa členovia Stálej delegácie NR SR v PZ Rady Európy (Ján
Marosz, Jaroslav Paška, Martin Poliačik a Pavol Goga) zúčastnili na 2. časti riadneho
zasadnutia PZ Rady Európy v Štrasburgu.
• V dňoch 29.-30. mája 2017 sa vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ Rady Európy Róbert
Madej zúčastnil na zasadnutí byra a stáleho výboru PZ Rady Európy v Prahe.
• V dňoch 25.-30. júna 2017 sa členovia Stálej delegácie NR SR v PZ Rady Európy (Róbert
Madej, Peter Kresák, Radovan Baláž, Martin Poliačik a Pavol Goga) zúčastnili na 3. časti
riadneho zasadnutia PZ Rady Európy v Štrasburgu.
2.3.2 Parlamentné zhromaždenie NATO
• V dňoch 31. marca – 2. apríla sa vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ NATO Anton Hrnko
zúčastnil na zasadnutí Stáleho výboru PZ NATO v Berlíne.
• V dňoch 25.-29. mája 2017 sa členovia Stálej delegácie NR SR v PZ NATO (Anton Hrnko,
Gábor Gál a Juraj Droba) zúčastnili na Jarnom zasadnutí PZ NATO v Tbilisi.
• V dňoch 6.-9. októbra 2017 sa vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ NATO Anton Hrnko
zúčastnil výročného zasadnutia PZ NATO v Bukurešti.
• V dňoch 6.-9. novembra 2017 sa vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ NATO Anton Hrnko
zúčastnil parlamentného Rose Roth seminára v Ľubľane.
• V dňoch 10.-14. decembra 2017 sa člen Stálej delegácie NR SR v PZ NATO Juraj Droba
zúčastnil na 17. výročnom transatlantickom parlamentnom fóre vo Washingtone, D. C.
2.3.3 Parlamentné zhromaždenie OBSE
• V dňoch 23.-24. februára 2017 sa členovia Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE (Peter
Osuský, Edita Pfundtner a Ľuboš Blaha) zúčastnili na zimnom zasadnutí PZ OBSE vo
Viedni.
• V dňoch 30. marca – 3. apríla 2017 sa vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE Peter Osuský
zúčastnil pozorovateľskej misie OBSE počas parlamentných volieb v Arménskej republike.
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• V dňoch 22.-26. júna 2017 sa vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE Peter Osuský
zúčastnil pozorovateľskej misie OBSE počas parlamentných volieb v Albánskej republike.

• V dňoch 4.-9. júla 2017 sa členovia Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE (Peter Osuský,
Edita Pfundtner a Ľuboš Blaha) zúčastnili na 26. výročnom zasadnutí PZ OBSE v Minsku.
• V dňoch 21.-25. septembra 2017 sa vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE Peter
Osuský zúčastnil pozorovateľskej misie OBSE počas parlamentných volieb v Spolkovej
republike Nemecko.
• V dňoch 2.-6. októbra 2017 sa členovia Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE (Peter Osuský,
Edita Pfundtner a Ľuboš Blaha) zúčastnili na Jesennom zasadnutí PZ OBSE v Andorre.
2.3.4 Parlamentná dimenzia OECD
• V dňoch 10.-12. októbra 2017 sa vedúca Stálej delegácie NR SR v OECD Veronika
Remišová zúčastnila na zasadnutí globálnej parlamentnej siete OECD v Paríži.
2.3.5 Stredoeurópska iniciatíva
• V dňoch 29.-31. mája 2017 sa člen Stálej delegácie NR SR v SEI Mikuláš Krajkovič
zúčastnil na zasadnutí parlamentného výboru SEI v Minsku.
Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie
• Vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ Únie pre Stredomorie Elemér Jakab sa v dňoch
11.-13. mája 2017 zúčastnil na 13. plenárnom zasadnutí PZ Únie pre Stredomorie v Ríme.
2.3.6 Parlamentné zhromaždenie Čiernomorskej hospodárskej spolupráce
• Pozorovateľ NR SR pri PZ Čiernomorskej hospodárskej spolupráce Peter Marček sa
v dňoch 4.-7. júla 2017 zúčastnil na 49. všeobecnom zasadnutí PZ Čiernomorskej
hospodárskej spolupráce v Istanbule.
• V dňoch 28. novembra – 1. decembra 2017 sa pozorovateľ NR SR pri PZ Čiernomorskej
hospodárskej spolupráce Peter Marček zúčastnil na 50. všeobecnom zasadnutí PZ
Čiernomorskej hospodárskej spolupráce v Kyjeve.

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 NR 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 NR SR s jeho zahraničnými partnermi počas ich
návštevy v Slovenskej republike.
Pre VII. volebné obdobie (2016-2020) zriadila NR SR na základe svojho uznesenia
z 9. septembra 2016 31 regionálnych skupín priateľstva.
Z najvýznamnejších aktivít poslancov NR SR v rámci uvedenej platformy možno spomenúť
nasledovné:
• Predseda Skupiny priateľstva NR SR s krajinami Beneluxu Martin Klus prijal dňa
12. januára 2017 mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Belgického kráľovstva
v SR Willema van de Voordeho.
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• Delegácia Skupiny priateľstva NR SR s krajinami Beneluxu (Martin Klus, Edita
Pfundtner, Irén Sárközy, Ľubomír Petrák a Juraj Droba) uskutočnila pracovnú návštevu
v Belgickom kráľovstve v dňoch 16.-19. januára 2017.
• Predseda Skupiny priateľstva NR SR so Spolkovou republikou Nemecko Anton Hrnko sa
v dňoch 25.-26. januára 2017 v Mníchove zúčastnil na medzinárodnej konferencii „Bavorsko
a vyšehradské štáty – dezilúzia?“.
• Dňa 24. februára 2017 prijal predseda Skupiny priateľstva NR SR s Indickou republikou
Peter Pčolinský mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indickej republiky v SR
Shri Param Jit Manna.
• Dňa 15. marca 2017 prijala predsedníčka Skupiny priateľstva NR SR s Talianskou
republikou Edita Pfundtner mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej
republiky v SR Gabriele Meucciho.
• Dňa 7. apríla 2017 prijala predsedníčka Skupiny priateľstva NR SR s Rumunskom Jana
Laššáková ministra zahraničných vecí Rumunska Teodora V. Meleşcanu.
• Dňa 12. apríla 2017 prijal predseda Skupiny priateľstva NR SR s Ruskou federáciou
Ľubomír Petrák osobitnú predstaviteľku Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie
pre ruský jazyk Eleonóru Mitrofanovú.
• Dňa 20. apríla 2017 prijal predseda Skupiny priateľstva NR SR s krajinami Afriky Peter
Štarchoň ministra zahraničných vecí a obrany Kapverdskej republiky Luísa F. Tavaresa.
• Dňa 26. apríla 2017 prijala predsedníčka Skupiny priateľstva NR SR s Francúzskou
republikou delegáciu skupiny francúzsko-slovenského priateľstva Senátu Francúzskej
republiky.
• Dňa 22. mája 2017 rokovali členovia Skupiny priateľstva NR SR s Kanadou (Juraj Droba,
Ladislav Kamenický a Erika Jurinová) s podpredsedom Snemovne ľudu Kanady Bruceom
Stantonom.
• Dňa 26. mája 2017 uskutočnili členovia Skupiny priateľstva NR SR s krajinami Beneluxu
(Martin Klus, Edita Pfundtner, Irén Sárközy a Ľubomír Petrák) pracovné stretnutie
s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Belgického kráľovstva v SR Willemom
van de Voordem.
• V dňoch 5.-7. júna 2017 sprevádzali členovia Skupiny priateľstva NR SR s Talianskou
republikou (Edita Pfundtner, Irén Sárközy, Dušan Tittel, Jozef Lukáč a Ladislav
Kamenický) podpredsedu NR SR Andreja Hrnčiara počas pracovnej návštevy v Ríme.
• Dňa 12. júna 2017 prijal predseda Skupiny priateľstva NR SR s Ruskou federáciou
Ľubomír Petrák delegáciu parlamentnej skupiny pre rusko-slovenskú spoluprácu Štátnej
dumy FZ Ruskej federácie.
• V dňoch 10.-14. júla 2017 uskutočnila delegácia Skupiny priateľstva NR SR s Ruskou
federáciou (Ľubomír Petrák, Maroš Kondrót, Štefan Zelník, Jozef Burian, Martin Nemky
a Peter Marček) pracovnú návštevu v Moskve a Volgograde.
• V dňoch 8.-9. septembra 2017 členovia Skupiny priateľstva NR SR s Rumunskom (Jana
Laššáková, Dušan Čaplovič a Eva Smolíková) uskutočnili pracovnú návštevu v Oradei.
• Dňa 19. septembra 2017 prijali členovia Skupiny priateľstva NR SR so Singapurskou
republikou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Singapurskej republiky pre SR
Chay Wai Chuena.
• Dňa 25. septembra 2017 sa členovia Skupiny priateľstva NR SR s ČR zúčastnili bríﬁngu
k aktuálnym otázkam česko-slovenskej spolupráce organizovaného mimoriadnou
a splnomocnenou veľvyslankyňou ČR v SR Liviou Klausovou.
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• Dňa 12. októbra 2017 prijali členovia Skupiny priateľstva NR SR so Spolkovou republikou
Nemecko (Anton Hrnko a Miroslav Číž) predsedu skupiny nemecko-slovenského
priateľstva v Nemeckom spolkovom sneme Bartholomäusa Kalba.
• Dňa 24. októbra 2017 prijal predseda Skupiny priateľstva NR SR s Gruzínskom Dušan
Tittel námestníka štátneho ministra pre európsku a euroatlantickú integráciu na úrade
vlády Gruzínska Archila Karaulashviliho.
• Dňa 25. októbra 2017 uskutočnili členovia Skupiny priateľstva NR SR s krajinami Afriky
(Peter Štarchoň a Veronika Remišová) pracovné stretnutie s dezignovaným veľvyslancom
SR v Portugalskej republike, Kapverdskej republike, Guinea-bissauskej republike
a Demokratickej republike Svätého Tomáša a Princovho ostrova Oldřichom Hlaváčkom.
• V dňoch 25.-27. októbra 2017 uskutočnili návštevu SR členovia skupiny ruskoslovenského priateľstva Rady federácie FZ Ruskej federácie na pozvanie predsedu
Skupiny priateľstva NR SR s Ruskou federáciou Ľubomíra Petráka.
• Dňa 13. novembra 2017 uskutočnili členovia Skupiny priateľstva NR SR s Ukrajinou
pracovné stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ukrajiny v SR
Jurijom Muškom.
• V dňoch 14.-16. novembra 2017 uskutočnila delegácia Skupiny priateľstva NR SR
s Ukrajinou (Mikuláš Krajkovič, Alena Bašistová, Jana Vaľová a Marián Kéry) pracovnú
návštevu v Kyjeve.
• V dňoch 21.-23. novembra 2017 uskutočnila delegácia Skupiny priateľstva NR SR
s Luxemburským veľkovojvodstvom (Martin Klus, Edita Pfundtner, Irén Sárközy
a Vladimír Sloboda) pracovnú návštevu v Luxemburgu.
• Dňa 30. novembra 2017 prijali členovia Skupiny priateľstva NR SR s Helénskou
republikou a Cyperskou republikou (Eduard Heger, Alena Bašistová a Stanislav Drobný)
mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Helénskej republiky v SR Mariu Louisu
Marinakis a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Cyperskej republiky v SR
Nearchosa Palasa.

2.5 Iné významné zahraničnopolitické aktivity Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky
Zamestnanci Kancelárie NR SR sa na zahraničných pracovných cestách vedenia a poslancov
NR 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
NR SR.
• Vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan sa zúčastnil v dňoch 14.-17. októbra 2017 na
zasadnutí Asociácie generálnych tajomníkov parlamentov pri Medziparlamentnej únii
v Sankt Peterburgu.
• V dňoch 27.-28. novembra 2017 sa pod organizačným patronátom Kancelárie NR SR
a Národného demokratického inštitútu uskutočnil v priestoroch historickej budovy NR SR
na Župnom námestí regionálny odborný seminár na tému otvorenosti a transparentnosti
legislatívneho procesu „Parliamentary Services – Support in Lawmaking“ pre poslancov
parlamentov, zamestnancov parlamentných administratív, zástupcov mimovládneho
sektora a občianskej spoločnosti zo SR, ČR, Poľskej republiky a štátov západného
Balkánu.
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2.5.1 Podujatia súvisiace s predsedníctvom SR v Konferencii predsedov parlamentov
členských štátov EÚ
Nakoľko slovenské predsedníctvo v Rade EÚ prebiehalo v druhej polovici kalendárneho
roka, pripadla NR SR úloha hostiteľa výročnej Konferencie predsedov parlamentov členských
štátov EÚ a následne predsedu v správnej rade platformy EÚ pre medziparlamentnú výmenu
informácií (IPEX)
1. Stretnutie generálnych tajomníkov/vedúcich kancelárií parlamentov členských štátov EÚ
(v dňoch 20.-21. februára 2017)
2. Konferencia predsedov parlamentov členských štátov EÚ (v dňoch 23.-24. apríla 2017)
3. Zasadnutie správnej rady IPEX (dňa 19. mája 2017)
4. Stretnutie korešpondentov IPEX (dňa 15.-16. novembra 2017)

3 Pôsobenie Národnej rady Slovenskej republiky v záležitostiach
Európskej únie
3.1 Predsedníctvo Konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ
3.1.1 Stretnutie generálnych tajomníkov parlamentov EÚ
V dňoch 20. až 21. februára 2017 sa v priestoroch Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského
hradu konalo Stretnutie generálnych tajomníkov parlamentov EÚ. Stretnutie predstavovalo
prípravný stupeň pred konferenciou predsedov parlamentov členských štátov EÚ. Po obsahovej
i organizačnej stránke rozpracovalo agendu konferencie predsedov a schválilo jej základný
programový rámec. Počas tohto podujatia bola taktiež prezentovaná a diskutovaná procedurálna
agenda Platformy pre medziparlamentnú výmenu informácií v EÚ (IPEX).
V prvej časti stretnutia generálni tajomníci diskutovali o návrhu programu Konferencie
predsedov parlamentov členských štátov EÚ, ktorý predstavil vedúci Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky Daniel Guspan. V ďalšej časti stretnutia prezentoval Raymond Scicluna,
generálny tajomník Snemovne reprezentantov Maltskej republiky, program parlamentnej dimenzie
maltského predsedníctva v Rade EÚ. Isabelle Barra, zástupkyňa generálneho tajomníka
Poslaneckej snemovne Luxemburského veľkovojvodstva, prezentovala otázky týkajúce sa
platformy IPEX – výročnú správu, návrh záverov ako aj návrh Digitálnej stratégie IPEX-u, ktorý bol
spolu s návrhmi záverov schválený Záverom sa generálni tajomníci venovali dopadom zriadenia
Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny pre Europol na administratívy národných parlamentov.
3.1.2 Konferencia predsedov parlamentov členských štátov EÚ
Konferencia predsedov parlamentov členských štátov EÚ sa konala dňa 24. apríla 2017
takisto v priestoroch Zimnej jazdiarne v areáli Bratislavského hradu. Podujatie otvoril predseda
Národnej rady Slovenskej republiky pán Andrej Danko, ktorý privítal všetkých účastníkov, tlmočil
svoje potešenie z vysokej účasti a širokého záujmu o konferenciu (prítomných bolo celkovo
46 delegácií). V úvode konferencie vystúpili s príhovormi Robert Fico, predseda vlády Slovenskej
republiky, Antonio Tajani, predseda Európskeho parlamentu, Jyrki Katainen, podpredseda
Európskej komisie, a Vincent Galeu, podpredseda Snemovne reprezentantov Maltskej republiky.
Predseda vlády SR Robert Fico vo svojom vystúpení zdôraznil prínos medziparlamentnej
spolupráce do diskusií o budúcnosti európskej integrácie. Európa aj vďaka svojmu unikátnemu
historickému a kultúrnemu bohatstvu zjednotenému v rozmanitosti, či dosiahnutým politickým
úspechom predstavuje ideálne miesto pre život. Doplnil, že Slovensko je najlepším príkladom toho,
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ako môže členstvo v EÚ pomôcť malému štátu – vnútropoliticky i medzinárodnopoliticky. Napriek
nepopierateľnému pokroku, ktorý priniesla európska integrácia napríklad v hospodárskej alebo
ﬁnančno-menovej oblasti, však vníma v spoločnosti narastajúci dešpekt k nej, ako aj autoritám ako
takým. Vyjadril presvedčenie, že základným východiskom pre perspektívnu budúcnosť EÚ, ktorá
prinesie pridanú hodnotu aj jednotlivcom, musí byť vzájomný rešpekt medzi jej členskými štátmi,
kultivovaný duch európanstva a zrozumiteľná komunikácia politických lídrov smerom k ich
občanom.
Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani rámcoval svoj prejav apelom na súčasnosť,
ktorá je plná výziev vyžadujúcich si konštruktívne a udržateľné riešenia. Ako najzávažnejšie v tejto
súvislosti vníma nezamestnanosť mladých ľudí, bezpečnostnú situáciu v spojitosti s teroristickými
hrozbami a migráciou a v neposlednom rade nárast populizmu. Podotkol, že 60 rokov európskej
spolupráce sa preukázalo ako najlepší prostriedok pre naplnenie tak národných, ako aj spoločných
záujmov, avšak treba mať na zreteli, že úspechy minulosti nestačia na zaistenie budúcnosti
európskeho projektu. Základom Únie musí byť jednota, ktorej jedným z oporných pilierov je
spolupráca Európskeho parlamentu a národných zákonodarných zborov. Zaangažovanie národných
parlamentov do kontroly zásad subsidiarity, procesov revízie zmluvných dokumentov, či do
diskusie k politikám Únie v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa preukázalo viac ako
opodstatnené.
Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen pripomenul strategický záujem Európskej
komisie pod vedením Jean-Claude Junckera posilňovať vzťahy s národnými parlamentmi s cieľom
prehlbovať spoločné vlastníctvo európskeho projektu. Únia v kontexte Brexitu podľa jeho
vyjadrenia neostane v bezmenných rámcoch a vyžaduje si nové smerovanie, nový obsah a nové
záväzky – len tak bude schopná viesť konštruktívnu politickú sebareﬂexiu a nachádzať spoločné
odpovede na spoločné výzvy. Vyzval národné parlamenty a ich predstaviteľov, aby neváhali
iniciovať a viesť politické diskusie o budúcnosti EÚ v jednotlivých členských štátoch, pričom verí,
že do konca roka 2017 bude mať každá národná vláda a každý národný legislatívny zbor
vyproﬁlované vlastné stanovisko v tomto kontexte. Konštatoval, že predseda Európskej komisie má
záujem reﬂektovať na toto úsilie aj vo svojej správe o stave Únie, ktorú prednesie na jeseň, a ktorá je
vhodným momentom na odpočet politického programu a priorít Komisie v polčase jej mandátu
(v tejto línii zdôraznil podporu hospodárskeho rastu a tvorbu pracovných miest, Junckerov
investičný plán, energetickú úniu, fenomén cirkulárnej ekonomiky, jednotný digitálny trh,
Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž a obrannú spoluprácu).
Vincent Galeu, podpredseda Snemovne reprezentantov Maltskej republiky, predstavil
skúsenosti a postrehy z aktuálne prebiehajúceho, takisto historicky prvého, maltského
predsedníctva v Rade EÚ a jeho parlamentnej dimenzie.
Prvá panelová diskusia konferencie niesla názov Budúcnosť EÚ ako globálneho hráča
v kontexte súčasných zmien na globálnej politickej scéne a úloha národných parlamentov. Prvým
rečníkom bol Mars Di Bartolomeo, predseda Poslaneckej snemovne Luxemburského
veľkovojvodstva, ktorý vo svojom príspevku akcentoval skutočnosť, že EÚ by mala hájiť svoje
záujmy vo svete, čo je pre ňu v súčasnosti výzvou. Globálna úloha EÚ by sa mala vysporiadať
s výzvami nie len v zahraničí, ale aj doma. EÚ, podľa jeho slov, nikdy nebola len projektom
jednotného trhu. Išlo v nej o presadzovanie mieru, právneho štátu a demokracie. EÚ sa zameriavala
na posilňovanie ľudských práv a rozvíjanie ekonomík. Zdôraznil, že EÚ je mierový projekt. Mal by
to byť však podľa neho aj sociálny projekt. Uviedol, že dnes žijeme v turbulentných časoch, v časoch
neistoty. Budúcnosť EÚ ako globálneho hráča súvisí so stavom Únie ako takej. Je potrebné, aby
národné parlamenty mali v rámci EÚ viac právomocí. EÚ by mala dôraznejšie presadzovať svoje
hodnoty. Tie sú však často spochybňované. Populistickí lídri sa v súčasnosti snažia podkopať tieto
hodnoty. Skonštatoval, že Turecko sa odkláňa od hodnôt EÚ. Spojené kráľovstvo opúšťa EÚ, čo
bude mať dopad na jej budúcnosť. EÚ však, podľa jeho slov, nikdy nebola jednotnejšia - má
reputáciu ako obhajca právneho štátu, ľudských práv, sociálnej spravodlivosti, slobody tlače,
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ochrany menšín a tak ďalej. Parlamenty by mali vyslať jasný odkaz, že demokracia je opakom vlády
väčšiny. EÚ je totiž o inklúzii, o konsenze a ochrane menšín. Ak EÚ dokáže implementovať vlastné
hodnoty, môže očakávať, že bude dôveryhodným globálnym hráčom s globálnym vplyvom. A to,
ako zdôraznil, musí byť aj úlohou národných parlamentov.
Ďalším rečníkom konferenčného panelu bol Milan Brglez, predseda Štátneho zhromaždenia
Slovinskej republiky, ktorý kriticky reﬂektoval úlohu EÚ ako globálneho hráča. Existuje tu podľa
neho celý rad nadnárodných problémov, ktoré ukazujú, ako sme v EÚ prepojení. V tomto kontexte
spomenul Brexit, neregulovanú migráciu, nedostatok rozvoja, klimatické zmeny či bezpečnostné
hrozby. Pripomenul, že úloha parlamentov je v súčasnej geopolitickej situácii relatívne nová, najmä
čo sa týka európskej zahraničnej politiky. Parlamentná diplomacia má však aj svoje limity. Hlavnou
úlohou národných parlamentov je dohľad voči národným vládam. Parlamenty nemôžu viesť
zahraničnú politiku, ale môžu ju ovplyvňovať, nastavovať jej limity. Parlamenty tak môžu podľa
neho fungovať ako strážcovia efektívneho multilateralizmu. Legitimita zahraničnej politiky je dnes
zakotvená v národnom diskusnom procese, v ktorom parlamenty zohrávajú kľúčovú úlohu.
Zahraničná politika by nemala byť založená na osobných záujmoch populistických politikov. Tieto
tendencie je potrebné vykoreniť na domácej aj na medzinárodnej scéne. V tejto súvislosti použil
citát bývalého prezidenta Spojených štátov J. F. Kennedyho: „Domáca politika nás môže len
poraziť, ale zahraničná politika nás môže zabiť". Svoj príspevok ukončil tým, že si nemôžeme
dovoliť „zabiť" európske záujmy, ak sa chceme stať kľúčovým hráčom na globálnej scéne.
Tretím a posledným rečníkom panelu bol predseda švédskeho parlamentu Urban Ahlin. Vo
svojom prejave hovoril predovšetkým o švédskych reáliách vo vzťahu k parlamentnej kontrole
európskych záležitostí, pričom zdôrazňoval dôležitosť princípu subsidiarity. Zhodnotil, že zo
68 odôvodnených stanovísk vydal švédsky parlament až 13 (čo je 20 percent), pričom skúma každý
legislatívny návrh Európskej komisie. Vo vzťahu k úlohe EÚ ako globálneho hráča zdôraznil, že EÚ
musí byť viditeľná a využiť svoju atraktivitu. Je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako propagovať
„európsku agendu“ na medziparlamentných fórach. Druhý panel konferencie sa zaoberal témou
približovania parlamentnej činnosti občanom v modernej dobe. Prvou rečníčkou bola Ankie
Broekers-Knol, predsedníčka Senátu Holandského kráľovstva, ktorá vyjadrila názor, že podľa nej
referendum nie je vhodným nástrojom na premostenie priepasti medzi občanmi a politikmi a na
priblíženie parlamentného programu a procesov občanom. Podľa nej referendum naopak posilňuje
rozdiely v spoločnosti a vedie v konečnom dôsledku k frustrácii voličov. V rámci opätovného
nastolenia dôvery v politikov a demokratické inštitúcie sú podľa nej nevyhnutné štyri kroky, a to
(1) prijať zodpovednosť za svoje kroky zo strany politikov, (2) byť čo najtransparentnejší,
vysvetľovať občanom svoje rozhodnutia, (3) vzdelávať občanov v oblasti demokracie a viesť ich
k účasti v rozhodovacom procese a (4) evolúcia, vývoj v oblasti parlamentarizmu a demokracie,
a využívanie nových nástrojov na zvyšovanie zastupiteľnosti a účasti verejnosti na legislatívnom
procese.
Predsedníčka Nemeckej Spolkovej rady Malu Dreyer v úvode svojho vystúpenia spomenula,
že v súčasnosti zaznamenáva nárast politizácie spoločnosti, čo sa prejavuje vyšším angažovaním sa
najmä mladých ľudí v spoločenských otázkach, nárastom členskej základne politických strán
a vyššou účasťou vo voľbách. Ďalej uviedla, že parlament je srdcom zastupiteľskej demokracie
a z tohto dôvodu je treba posilniť jeho viditeľnosť pred občanmi všetkými možnými prostriedkami.
Upozornila na výhody, ale aj riziká nových informačných kanálov, ako sú webové portály, sociálne
siete a podobne. Za jedno z rizík považuje nízku kultúru diskusií v digitálnych médiách,
znevažujúce a často agresívne komentáre, sklony k extrémizmu a populizmu. To môže viesť
k manipulácii informácií. Riešenie vidí v profesionálnej mediálnej práci, vyváženosti verejných
a súkromných médií a odvahe postaviť sa dezinformáciám. Ďalšie riešenia, ktoré navrhla sú:
poskytovanie čo najväčšieho množstva informácií v politických diskusiách; zvyšovanie
transparentnosti práce parlamentu a tým prehlbovanie dôvery občanov, a priame oslovovanie
jednotlivých skupín občanov s cieľom vysvetľovať im jednotlivé kroky (najmä pracovať so žiakmi
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a mladými ľuďmi). Za účinné nástroje komunikácie s občanmi považuje webovú stránku a tiež
sociálne siete (napr. Twitter). Potrebu zvyšovania transparentnosti a slobodného prístupu
k informáciám zdôraznil vo svojom vystúpení aj predseda írskeho parlamentu Seán Ó Fearghail.
Upozornil na potrebu väčšej otvorenosti, férovosti a kolegiality v parlamente. Takisto upozornil na
potrebu zlepšenia komunikácie medzi parlamentom a občanmi aj prostredníctvom digitálnych
technológií. Uviedol, že sociálne médiá sú atraktívne najmä pre mladých ľudí a je potrebné
nasmerovať ich na dianie v parlamente a na webovú stránku parlamentu. Sociálne siete, ako napr.
Twitter, sú prostriedkom, ako poskytnúť občanom informácie a zároveň získať od nich spätnú
väzbu. Ako príklady uviedol voľbu predsedu dolnej snemovne írskeho parlamentu, ktorá bola
prenášaná cez Twitter a zasadnutie parlamentného rozpočtového výboru cez Facebook, ktoré
sledovalo naživo až 22 000 ľudí. Od roku 2014 má parlament svoj vlastný televízny kanál, ktorý je
dostupný až v 99 % írskych domácností. Nová webová stránka parlamentu je intuitívnejšia,
transparentnejšia a dostupnejšia pre občanov. V poslednej časti programu predsedovia parlamentov
EÚ diskutovali o návrhu záverov konferencie, pripravenom slovenským predsedníctvom
a doplnenom delegáciami. Predsedovia parlamentov EÚ následne závery prijali. Súčasťou záverov
bolo aj rozhodnutie Konferencie predsedov parlamentov EÚ k modalitám fungovania Spoločnej
parlamentnej kontrolnej skupiny nad Europolom.

3.2 Činnosť Výboru NR SR pre európske záležitosti za rok 2017
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).
Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti v roku 2017 v zmysle § 58a ods. 3 písm. a)
zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR zobral na vedomie 642 nových návrhov aktov.
Výbor zároveň zobral na vedomie 159 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. Z celkového počtu 642 návrhov vyhodnotil Výbor Národnej rady SR pre
európske záležitosti 34 návrhov ako prioritných 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 2017 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:

1.
2.

Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010, s. 1.
http://www.nrsr.sk/ssez/
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– Informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutočnila 9. a 10. marca 2017.
– Informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutočnila 25. marca 2017.
– Informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutočnila 22. a 23. júna 2017.
– Informácia o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 14. a 15. decembra 2017.
Rada Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti (ECOFIN)
– Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti, ktorá
sa uskutočnila 16. júna 2017.
– Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti, ktorá
sa uskutočnila 10. októbra 2017 (ex-post).
– Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti, ktorá
sa uskutočnila 5. decembra 2017.
Rada Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné veci (JHA)
– Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá
sa uskutočnila 27. a 28. marca 2017 (časť vnútorné záležitosti).
– Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá
sa uskutočnila 14. septembra 2017 (časť vnútorné záležitosti).
– Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá
sa uskutočnila 12. a 13. októbra 2017.
– Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá
sa uskutočnila 7. a 8. decembra 2017.
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 – časť zamestnanosť a sociálna politika, ktorá sa uskutočnila
3. marca 2017 (ex-post).
Rada Európskej únie pre zahraničné veci (FAC)
– Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci, ktorá sa uskutočnila
6. februára 2017.
– Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci, ktorá sa uskutočnila
15. mája 2017.
Rada Európskej únie pre všeobecné záležitosti (GAC)
–

Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti, ktorá sa
uskutočnila 7. februára 2017.

– Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti, ktorá sa uskutočnila
16. mája 2017.
Rada Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH)
– Informácia o rokovaní Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybolov, ktorá sa
uskutočnila 9. a 10. októbra 2017 (ex-post).
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.
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Pokiaľ ide o súlad návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity,
3
Lisabonská zmluva (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 sa Výbor
Národnej rady SR pre európske záležitosti neuzniesol pri žiadnom návrhu právneho aktu EÚ
o porušení zásady subsidiarity, neprijal preto žiadne odôvodnené stanovisko.
Na druhej strane, 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. Výbor NR SR pre európske záležitosti v rámci politického dialógu
adresoval Komisii svoje stanoviská z 15. júna 2017 k návrhu nariadenia o riadení energetickej únie,
KOM (2016) 759, k návrhu smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, KOM
(2016) 767 a k návrhu nariadenia o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, KOM
(2016) 862. V stanoviskách predovšetkým upozornil na potrebu vyhnúť sa neprimeraným zásahom
do národnej suverenity členských štátov, na riziko spočívajúce v prenose kompetencií smerom
k regionálnym, respektíve k európskym štruktúram bez zreteľného určenia zodpovednosti, na
niektoré nejasné deﬁnície a nie celkom primerane navrhnuté termíny, ako aj na riziká dodatočnej
administratívnej záťaže. V rámci návrhu smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných
zdrojov vyjadril svoj nesúhlas s navrhovaným obmedzovaním biopalív I. generácie, ktoré si môže
členský štát započítať do národných celkových cieľov a k návrhu nariadenia o pripravenosti na
riziká v sektore elektrickej energie vzniesol požiadavku o podrobnejšie upravenie pravidiel pre
kompenzácie nákladov na vzájomnú pomoc v duchu solidarity.
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):
ź Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únií- hodnotenie a aktuálne

priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie (tlač 449)
ź Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2016

a jej zameranie na rok 2017 (tlač 450)
ź

Správa o priebehu a výsledkoch predsedníctva SR v Rade Európskej únie (tlač 478)

ź Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k správe o plnení úloh

zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2016 a jej zameranie na rok
2017 (tlač 450)
ź Informácia o Európskom pilieri sociálnych práv
ź Príprava Slovenskej republiky na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej

Británie a Severného Írska z Európskej únie, zriadenie Medzirezortnej koordinačnej
skupiny na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
z Európskej únie a schválenie jej štatútu
ź Program stability Slovenskej republiky na roky 2017 až 2020 (tlač 548)
ź Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o politickom

dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane
a Kubánskou republikou na strane druhej (tlač 567)
ź Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na

vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o politickom dialógu
a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou
republikou na strane druhej (tlač 567a)
3

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.
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ź Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Helénskej republike
ź Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rakúskej republike

a Stálej misie SR pri OSN a ostatných medzinárodných organizáciách vo Viedni
ź Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Paríži
ź Priority estónskeho predsedníctva v Rade Európskej únie 2017
ź Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Cyperskej republike
ź Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Írsku
ź Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bulharskej republike
ź Informácia o implementácii twinningového projektu Budovanie kapacít parlamentu

Moldavskej republiky v oblasti aproximácie európskeho práva [MD 13 ENPI OT 02 17
(MD/28)]
ź Informácia o aktuálnom stave kubánsko-európskych vzťahov
ź Zameranie činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Švédskom kráľovstve
ź Iniciatíva pre Európu - suverénna, jednotná, demokratická Európa (Emmanuel Macron)
ź Prezentácia výročnej správy Európskeho dvora audítorov za rok 2016
ź Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 a vládny návrh zákona o štátnom

rozpočte na rok 2018 (tlač 700) z hľadiska primeranosti výdavkov spoluﬁnancovaných
z prostriedkov Európskej únie
ź Informácia o pozíciách Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

v rokovaniach o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
z Európskej únie
ź Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Portugalsku

V roku 2017 požiadal Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti nasledujúce výbory
Národnej rady SR o stanovisko k 34 návrhom právnych aktov Európskej únie:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ﬁnancie a rozpočet o stanovisko k:
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ)
č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre
strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre
Európske centrum investičného poradenstva, KOM (2016) 597;
– návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických
osôb (CCCTB), KOM (2016) 683;
– návrhu smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb, KOM
(2016) 685;
– návrhu smernice Rady o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia
v Európskej únii, KOM (2016) 686;
– návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné
nesúlady s tretími krajinami, KOM (2016) 687;
– návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní
dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými
o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia, KOM (2017) 164;
– návrhu rozhodnutia Rady o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní
dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými
o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia, KOM (2017) 165;
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– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej
povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách
o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu
archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných
údajov, KOM (2017) 208;
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy
udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym
protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny, KOM (2017)
331;
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru,
KOM (2017) 375;
– návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu
a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty, a ktorou sa zavádza
konečný systém zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, KOM (2017) 569;
– návrhu vykonávacieho nariadenia Rady, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ)
č. 282/2011, pokiaľ ide o určité oslobodenie od dane pri transakciách v rámci
Spoločenstva, KOM (2017) 568;
– návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide
o certiﬁkovanú zdaniteľnú osobu, KOM (2017) 567;
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre
bankovníctvo); nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán
dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov);
nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky
orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch
rizikového kapitálu; nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho
podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s ﬁnančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ)
2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011
o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo ﬁnančných nástrojoch a ﬁnančných
zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; a nariadenie (EÚ) 2017/1129
o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí
na obchodovanie na regulovanom trhu, KOM (2017) 536;
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad ﬁnančným systémom
a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká, KOM (2017) 538;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o stanovisko k:
– návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie
z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie), KOM (2016) 767;
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou, KOM
(2016) 861;
– návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh
s elektrinou (prepracované znenie), KOM (2016) 864;
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromia a ochrane
osobných údajov v elektronických komunikáciách a ktorým sa zrušuje smernica
2002/58/EC (Nariadenie o súkromí v elektronických komunikáciách), KOM (2017) 10;
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– návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES
o základnej kvaliﬁkácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel
nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch, KOM
(2017) 47;
– návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES
o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými
vozidlami, KOM (2017) 275;
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES)
č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy
jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ)
č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov, KOM (2017)
277;
– návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES,
pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú
konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti
vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy, KOM (2017) 278;
– návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite elektronických
cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom
cestnom mýte v Únii (prepracované znenie), KOM (2017) 280;
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES)
č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví,
KOM (2017) 281;
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže
v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004, KOM (2017) 289;
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich
v železničnej preprave (prepracované znenie), KOM (2017) 548;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o stanovisko k
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES)
883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) 987/2009,
ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii
systémov sociálneho zabezpečenia, KOM (2016) 815;
– návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným
a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady
2010/18/EÚ, KOM (2017) 253;
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o stanovisko k
– návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej
reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov
reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a vyrovnania dlhov a o zmene smernice
2012/30/EÚ, KOM (2016) 723;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
o stanovisko k
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej občianskej iniciatíve,
KOM (2017) 482;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stanovisko k
– návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú
bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certiﬁkácii kybernetickej
bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej
bezpečnosti“), KOM (2017) 477;
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3.3 Prehľad jednotlivých politík EÚ, iniciatívne a iné materiály prerokúvané
Výborom Národnej rady SR pre európske záležitosti
3.3.1 Všeobecné záležitosti
Otázky všeobecných záležitostí Európskej únie od nadobudnutia platnosti Lisabonskej
zmluvy podliehajú pod gesciu Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC). Členovia Výboru
Národnej rady SR pre európske záležitosti boli počas roku 2017 pravidelne informovaní o témach
rokovaní Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) a Európskej rady (ER), ktorá určuje celkové
politické smerovanie a priority EÚ. Návrhy stanovísk Slovenskej republiky k zasadnutiam
Európskej rady v roku 2017 predkladal členom Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti
na jeho schôdzach predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.
Dňa 2. februára 2017 na 22. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti jeho členovia
schválili stanoviská Slovenskej republiky k zasadnutiu Rady Európskej únie pre všeobecné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa 7. februára 2017. Stanoviská SR predložil štátny tajomník
ministerstva Ivan Korčok. Agenda zasadnutia bola zameraná na hospodársky rast v EÚ, vnútorný
trh, digitálnu ekonomiku, energetickú úniu, štrukturálnu nezamestnanosť v únii, a na monitoring
predchádzajúcich rozhodnutí Európskej rady z decembra 2016.
Informáciu o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 9. a 10. marca 2017 predložil
členom výboru predseda vlády SR Robert Fico na 23. schôdzi výboru dňa 8. marca 2017. Hlavnými
témami tohto bodu programu schôdze výboru boli: a) zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť,
b) bezpečnosť a obrana, c) migrácia, d) vonkajšie vzťahy EÚ a e) ostatné záležitosti. V diskusii
rezonovala aj dvojitá kvalita potravín v EÚ a príprava summitu v Ríme pri príležitosti 60. výročia
podpisu Rímskych zmlúv v kontexte budúcnosti Európskej únie ako takej.
Predseda vlády informoval o neformálnom zasadnutí hláv štátov alebo predsedov vlád
27 členských štátov Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo 25. marca 2017 pri príležitosti osláv
60. výročia podpisu Rímskych zmlúv členov výboru dňa 23. marca 2017 na 25. schôdzi výboru.
Diskusia sa týkala reﬂexie budúcnosti Európskej únie (a jej výziev), ktorá odštartovala
Bratislavským samitom. S cieľom ovplyvniť konečnú podobu Rímskej deklarácie, predstavil
predseda vlády členom výboru pripravený spoločný príspevok krajín V4 do diskusie a skonštatoval,
že pre Slovenskú republiku je životným priestorom EÚ a v oblasti bezpečnosti NATO.
Na 26. schôdzi výboru dňa 10. mája 2017 informoval o agende a stanoviskách SR na
zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 16. mája 2017, štátny tajomník
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Išlo o prípravu
zasadnutia Európskej rady (22. a 23. 6. 2017), nadviazanie na marcové zasadnutie Európskej rady,
informáciu Európskej komisie k Bielej knihe o budúcnosti EÚ a diskusiu ohľadom napĺňania
princípu právneho štátu v Poľsku. Stanoviská ministerstva boli schválené hlasovaním. Štátny
tajomník Parízek členov výboru zároveň informoval o príprave Slovenskej republiky na rokovania
o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a zriadení
Medzirezortnej koordinačnej skupiny na rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej
Británie a Severného Írska z EÚ a schválení jej štatútu.
Informáciu o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 22. a 23. júna 2017 predložil spolu
so stanoviskami Slovenskej republiky predseda vlády Robert Fico. Témami rokovania hláv štátov
alebo predsedov vlád boli a) bezpečnosť a obrana, b) Parížska klimatická dohoda, c) zamestnanosť,
rast a konkurencieschopnosť, d) migrácia a e) digitálna Európa. R. Fico vo svojom prejave
predstavil pozície SR najmä k téme bezpečnosť a obrana (elektronický systém vstup-výstup
a systém ETIAS, mechanizmus posilnenej spolupráce v oblasti ozbrojených síl), dobudovanie
jednotného trhu, bilaterálne dohody EÚ s tretími štátmi o liberalizácii obchodu (Japonsko
a Mexiko), migrácia (princíp efektívnej solidarity) a Európska pohraničná a pobrežná stráž. R. Fico
informoval aj o mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa zaoberalo schválením dokumentu s návrhom

56

procedúry vedúcej k rozhodnutiu o premiestnení Európskej agentúry pre lieky a Európskej bankovej
agentúry z Londýna do inej členskej krajiny Európskej únie.
Informáciu o prioritách estónskeho predsedníctva v Rade Európskej únie v druhom polroku
2017 predložil členom výboru dňa 12. septembra 2017 mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
J. E. Rein Oidekivi, ktorý predstavil štyri kľúčové oblasti, na ktoré sa estónske predsedníctvo počas
svojho pôsobenia sústredí: otvorené a inovačné európske hospodárstvo, bezpečná a chránená
Európa, digitálna Európa a voľný pohyb údajov a inkluzívna a udržateľná Európa.
Informáciu o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. a 20. októbra 2017
predložil spolu s pozíciami Slovenskej republiky štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR Ivan Korčok na 34. schôdzi výboru dňa 13. októbra 2017. Agendu
zasadnutia Európskej rady (19. októbra 2017) predstavovali nasledovné hlavné okruhy tém:
a) migrácia, b) digitálna Európa v nadväznosti na Digitálny samit (29. september 2017),
c) bezpečnosť a obrana, d) vonkajšie vzťahy. Zasadnutie Európskej rady podľa článku 50 Zmluvy
o Európskej únii vo formáte EÚ27, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2017, bolo zamerané na
zhodnotenie aktuálneho vývoja rokovaní o brexite a okrajovo aj na diskusiu k premiestneniu sídla
agentúr – Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA). Na
schôdzi výboru v diskusii rezonovala najmä migrácia (opatrenia prijaté s cieľom kontrolovať
nelegálne migračné toky na všetkých trasách, opatrenia potrebné na podporu členských štátov
v prvej línii, spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu, ako aj pokrok v oblasti reformy spoločného
európskeho azylového systému), stála štruktúrovaná spolupráca v oblasti obrany (PESCO),
vonkajšie vzťahy (Irán v súvislosti s jeho jadrovým programom a najmä KĽDR), ale aj vtedajšia
situácia v Katalánsku.
36. schôdza výboru (19. október 2017) bola venovaná všeobecnej diskusii o budúcnosti EÚ
v nadväznosti na tzv. Iniciatívu pre Európu (suverénna, jednotná, demokratická Európa), ktorú
predstavil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informáciu o iniciatíve predložil mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky J. E. pán Christophe Léonzi.
Posledná 40. schôdza Výboru NR SR pre európske záležitosti v roku 2017 bola venovaná
Informácii o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 14. a 15. decembra 2017. Informáciu
o agende rokovania a stanoviskách SR predložil predseda vlády R. Fico. Hlavnými bodmi prvého
dňa zasadnutia Európskej rady boli nasledovné témy: bezpečnosť a obrana (spustenie stálej
štruktúrovanej spolupráce v oblasti obrany, Európsky program rozvoja obranného priemyslu,
spolupráca medzi EÚ a NATO); sociálna dimenzia EÚ v nadväznosti na Sociálny samit, ktorý sa
konal v novembri 2017 v Göteborgu, vzdelávanie a kultúra; a napokon migrácia (vnútorný ako aj
vonkajší rozmer migračnej politiky EÚ, iniciatíva krajín V4 zameraná na integrovanú ochranu
hraníc v Líbyi). Druhý deň zasadnutia ER vo formáte EÚ27 sa zaoberal prijatím usmernení
Európskej rady ohľadom brexitu v súvislosti s prípravou na druhú fázu rokovaní medzi EÚ
a Spojeným kráľovstvom.
3.3.2 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 členských štátov Európskej únie, ktorej predsedá Vysoká predstaviteľka
Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini. Členovia Výboru
NR SR pre európske záležitosti boli o témach rokovania Rady EÚ a stanoviskách SR k jednotlivým
témam pravidelne informovaní.
Dňa 2. februára 2017 na 22. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti jeho členovia
prerokovali stanoviská Slovenskej republiky k rokovaniu Rady Európskej únie pre zahraničné veci,
ktorá sa uskutočnila dňa 6. februára 2017. Stanoviská členom výboru predložil štátny tajomník
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Diskusia prebiehala
o hlavných témach zasadnutia Rady EÚ: Líbya, Ukrajina, Egypt a mierové procesy na Blízkom
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východe. Pozornosť sa zamerala najmä na Líbyu, ktorá je považovaná za kľúčovú krajinu z hľadiska
migračných tokov stredozemnej vetvy a na situáciu na Ukrajine z hľadiska vtedajších udalostí
týkajúcich sa uplatňovania Minského procesu a stavu reforiem v krajine. Členovia výboru
hlasovaním schválili pozmeňujúce návrhy stanovísk Slovenskej republiky týkajúcich sa Ukrajiny
predložené predsedom výboru Ľubošom Blahom a poslancom Ľubomírom Petrákom.
Agendu a stanoviská Rady EÚ pre zahraničné veci, ktorá sa uskutočnila 15. mája 2017
predstavil členom výboru štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR Lukáš Parízek dňa 10. mája 2017 na 25. schôdzi výboru. Témami zasadnutia boli: situácia
v Afrike, diskusia o vzťahoch medzi EÚ a Afrikou a jej organizáciami, Globálna stratégia EÚ
v oblasti bezpečnosti a obrany a príprava summitu Východného partnerstva. V rámci rozpravy
k tomuto bodu predseda výboru Ľuboš Blaha predložil 11 doplňujúcich návrhov k návrhu pozícií SR
na rokovanie Rady FAC, ktoré boli následne po diskusii schválené hlasovaním.
Na programe 27. schôdze Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktorá sa uskutočnila dňa
14. júna 2017, bol, okrem iného, aj návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky
s Dohodou o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na
jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej, ktorý členom výboru predložil štátny
tajomník Lukáš Parízek. Členovia výboru túto komplexnú rámcovú dohodu podporili.
Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva SR v Helénskej republike predložený
dezignovanou veľvyslankyňou Ivetou Hricovou a Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva SR
v Rakúskej republike a Stálej misie SR pri OSN a ostatných medzinárodných organizáciách vo
Viedni predložený veľvyslancom Petrom Mišíkom schválili po diskusii členovia Výboru NR SR pre
európske záležitosti dňa 15. júna 2017 na svojej 28. schôdzi. Na 29. schôdzi dňa 21. júna 2017 bol
prerokovaný návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva SR v Paríži predložený dezignovaným
veľvyslancom Igorom Slobodníkom. Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva SR v Cyperskej
republike predložený dezignovaným veľvyslancom Jánom Škodom a návrh zamerania činnosti
Veľvyslanectva SR v Írsku predložený dezignovaným veľvyslancom Igorom Pokojným boli na
programe 31. schôdze výboru dňa 13. septembra 2017. Dňa 18. septembra 2017 sa v zmysle § 56
rokovacieho poriadku uskutočnila 32. schôdza výboru spoločne so Zahraničným výborom
Národnej rady SR. Na tejto spoločnej schôdzi bol predstavený návrh zamerania činnosti
Veľvyslanectva SR v Bulharskej republike predložený veľvyslancom Manuelom Korčekom.
Návrh zamerania činnosti Veľvyslanectva SR vo Švédskom kráľovstve predložila členom
výboru dezignovaná veľvyslankyňa Martina Balúnová na 35. schôdzi výboru dňa 18. októbra 2017.
Na tejto schôdzi taktiež mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Kubánskej republiky J. E. pani
Yamila Sonia Pita Montes predložila členom výboru Informáciu o aktuálnom stave kubánskoeurópskych vzťahov v nadväznosti na podpis dohody o politickom dialógu a spolupráci (PDCA Political Dialogue and Cooperation Agreement) medzi Kubou a EÚ.
Medzi najvýznamnejšie dátumy roku 2017 týkajúce sa pokroku EÚ v medzinárodnom
obchode patrí 21. september 2017, od ktorého platí predbežné uplatňovanie Komplexnej
hospodárskej obchodnej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou (CETA) a 8. december 2017 –
deň uzavretia Zmluvy o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (EPA). V roku 2017 sa
EÚ podarilo zintenzívniť obchodné rokovania s Mexikom a Mercosurom, Čile, Austráliou a Novým
Zélandom a pokračovať v rozvíjaní obchodných vzťahov v rámci Východného partnerstva, čo
potvrdilo aj októbrové obchodné fórum Východného partnerstva v Tallinne. Naopak,
ambicióznejšie závery sa z pohľadu EÚ očakávali od 11. zasadnutia Konferencie ministrov Svetovej
obchodnej organizácie, ktorá sa uskutočnila 10. – 13. decembra 2017 v Buenos Aires. V rámci
konferencie sa EÚ podpísala pod viacero vyhlásení, najmä v súvislosti s elektronickým obchodom,
neformálnym pracovným programom pre mikro, malé a stredné podniky, uľahčením investovania
pre rozvoj a vnútroštátnou reguláciou služieb.
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S členmi Výboru NR SR pre európske záležitosti diskutoval 22. marca 2017 o problematike
obchodných dohôd a to najmä v kontexte postojov prezidenta USA voči multilaterálnym
obchodným dohodám, ktoré výrazne ovplyvnili vývoj rokovaní o TTIP, štátny tajomník
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok. Na
zasadaní Výboru NR SR pre európske záležitosti 21. júna 2017 predseda vlády SR, Robert Fico
informoval o nadchádzajúcej Európskej rade. Potvrdil pritom, že SR podporuje aj podpisovanie
bilaterálnych dohôd EÚ s tretími štátmi o liberalizácii obchodu. Informoval o pokračujúcich
rokovaniach s Japonskom a Mexikom. TTIP označil za dohodu vyznačujúcu sa množstvom
prekážok, ktorej dosiahnutie je preto nateraz predstaviteľné skôr v teoretickej rovine.
3.3.3 Finančné záležitosti a fondy Európskej únie
Na zasadnutí výboru dňa 14. júna 2017 poslanci prerokovali Program stability Slovenskej
republiky na roky 2017 až 2020, ako aj Informáciu o rokovaní Rady EÚ pre hospodárske a ﬁnančné
záležitosti (ECOFIN), ktorá sa uskutočnila dňa 16. júna 2017. Materiál k obom programovým
bodom predkladal štátny tajomník Ministerstva ﬁnancií SR Radko Kuruc. Pri predstavení Programu
stability SR na roky 2017 až 2020 najskôr stručne zhrnul ekonomickú situáciu SR v roku 2016
a očakávania a prognózy ohľadom ďalšieho vývoja. Rok 2016 bol pre slovenskú ekonomiku, ktorá
medziročne rástla o 3,3 %, vo viacerých ohľadoch rekordný. Počet pracujúcich presiahol 2,3 mil.
osôb, medziročne pribudlo v ekonomike takmer 54 tisíc pracovných miest a miera dlhodobej
nezamestnanosti sa znížila na historicky najnižšiu úroveň. Ekonomický rast bol vyvážený,
výrazným podielom prispela domáca spotreba. Štátny tajomník konkretizoval viaceré kapitoly
Programu stability a zdôraznil pretrvávajúci cieľ dosiahnuť historicky prvý vyrovnaný rozpočet
v roku 2019. Poslanci odporučili Národnej rade SR vziať Program stability Slovenskej republiky na
roky 2017 až 2020 na vedomie.
Pri predstavení Informácie o rokovaní Rady EÚ pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti
(ECOFIN), ktorá sa uskutočnila dňa 16. júna 2017, štátny tajomník predstavil jednotlivé body
programu zasadania Rady ECOFIN, ako aj navrhované stanoviská Ministerstva ﬁnancií SR k nim.
V rámci prvého bodu zasadnutia mali ministri diskutovať o schválení návrhu smernice o DPH, na
základe ktorej malo byť umožnené členským štátom zaviesť znížené sadzby DPH na elektronické
publikácie (návrh smernice o sadzbách na e-publikácie). Ministerstvo ﬁnancií SR vyjadrilo podporu
pre schválenie návrhu smernice o sadzbách na e-publikácie z dôvodu odstránenia rozdielneho
prístupu pokiaľ ide o uplatňovanie DPH k produktom, ktoré ponúkajú rovnaký čitateľský obsah.
V rámci druhého bodu bolo cieľom rokovania schváliť v rámci tej istej smernice umožnenie
členským štátom využiť výnimku, za predpokladu, že sú splnené návrhom stanovené kritériá,
dočasne uplatňovať všeobecný mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti (generalised reverse
charge) na tuzemské dodávky tovarov a služieb nad určitú hranicu (10 tisíc EUR). Ministerstvo
ﬁnancií SR vyjadrilo podporu aj pre tieto legislatívne iniciatívy. Ďalší bod sa týkal posilnenia
bankovej únie a opatrení na zníženie rizík. Na zasadnutí Rady sa očakávalo schválenie všeobecného
smerovania k novele smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2014/59/EÚ) a k novele nariadenia o kapitálových požiadavkách (nariadenie
č. 575/2013 EÚ). Maltské predsedníctvo malo predložiť správu o pokroku v budovaní bankovej
únie počas maltského predsedníctva so zameraním sa na opatrenia na znižovanie a zdieľanie rizík
v bankovom sektore. Ostatné body v rámci zasadnutia Rady boli informačného charakteru.
Ministrom bola predložená správa o súčasnom stave nesplácania úverov a návrh nových opatrení
s cieľom, aby sa neakumulovali nové. V SR je úroveň nesplácaných úverov na relatívne nízkej
úrovni, podporuje preto najmä preventívne opatrenia. Európska komisia poskytla Rade pravidelnú
polročnú prezentáciu o pokroku pri implementácii opatrení vyplývajúcich z „Akčného plánu pre
posilnenie mopatrení boja proti ﬁnancovaniu terorizmu". Ministerstvo ﬁnancií SR dlhodobo
podporuje v plnom rozsahu navrhované aj schválené opatrenia zo strany Európskej komisie, ktoré
podporia boj proti praniu špinavých peňazí a boj proti ﬁnancovaniu terorizmu. Ako posledný bod
Rada schválila ukončenie procedúry nadmerného deﬁcitu voči Portugalsku a Chorvátsku, keďže
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obom štátom sa podarilo udržať deﬁcit pod hranicou 3 % HDP. Poslanci po krátkej diskusii schválili
stanoviská Slovenskej republiky na rokovanie Rady Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 16. júna 2017 ako ich výboru predložil štátny tajomník Ministerstva
ﬁnancií SR.
Dňa 11. októbra 2017 sa konala 33. schôdza výboru pre európske záležitosti, na ktorej
poslanci rokovali o Informácii o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné
záležitosti, ktorá sa uskutočnila 10. októbra 2017 (ex-post). Informáciu predložila štátna tajomníčka
Ministerstva ﬁnancií SR Dana Meager. V prvom bode rokovania Rady estónske predsedníctvo
informovalo o aktuálnom stave rokovaní ku kľúčovým legislatívnym návrhom v oblasti ﬁnančných
služieb, v rámci ktorých boli aj návrhy týkajúce sa nového nastavenia dohľadu na ﬁnančných trhoch.
Týkali sa posilnenia Európskych orgánov dohľadu (ESA). Išlo o informačný bod, diskusia na pôde
Rady neprebehla. V druhom bode Európska komisia prezentovala návrh deﬁnitívneho režimu DPH
pre cezhraničné dodávky tovaru v EÚ medzi podnikateľmi, ktorý má nahradiť prechodný systém
cezhraničného obchodovania systémom plného zdanenia tak, aby tento mechanizmus kopíroval tzv.
tuzemské uplatňovanie DPH pri tuzemských dodávkach. Ministerstvo ﬁnancií SR uznalo potrebu
robustnejšieho a jednoduchšieho, ale zároveň aj odolnejšieho systému DPH voči podvodom.
Zároveň však tvrdí, že zmena tohto aktuálneho prechodného systému na trvalý systém musí byť
postupná a deﬁnitívny režim DPH je potrebné postaviť na excelentnej administratívnej spolupráci
medzi členskými štátmi a jednotnej rizikovej analýze v rámci EÚ. V treťom bode na zasadnutí Rady
pokračovala diskusia zo 16. júna 2017 k získaným skúsenostiam a návrhom na zlepšenie
nadchádzajúceho cyklu Európskeho semestra 2018. V rámci diskusie na jednej strane členské štáty
EÚ uvítali možnosť pripomienkovať správy o krajine, tzv. špeciﬁcké odporúčania EÚ, na druhej
strane však negatívne vnímajú oneskorené schválenie týchto odporúčaní Európskou komisiou,
nekonzistentné zníženie počtu termínov na implementáciu, netransparentné rozhodnutie vynechať
niektoré špeciﬁcké odporúčania z predošlých rokov, ako aj nedostatočný dôraz na dlhové pravidlo.
Vo štvrtom bode Rada schválila návrh tzv. Terms of Reference pre účely zasadnutia ministrov
ﬁnancií a guvernérov centrálnych bánk skupiny G20 a predložený návrh vystúpenia predsedníckej
krajiny EÚ v Medzinárodnom menovom a ﬁnančnom výbore, ktorý je súčasťou štruktúry
Medzinárodného menového fondu. V piatom bode rokovania Rada schválila Závery Rady ku
klimatickému ﬁnancovaniu, ktoré sú vstupom do mandátu na nadchádzajúcu konferenciu OSN ku
klimatickým zmenám v Bonne. V ďalších bodoch rokovania Európska komisia predstavila svoje
Oznámenie k spravodlivému a efektívnemu daňovému systému v EÚ pre jednotný digitálny trh
a informáciu o stave implementácie legislatívy v oblasti ﬁnančných služieb. Poslanci zobrali
informáciu o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti, ktorá sa
uskutočnila 10. októbra 2017 (ex-post) na vedomie.
Na 37. schôdzi Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, ktorá sa konala dňa
24. októbra 2017 poslanci rokovali o výročnej správe Európskeho dvora audítorov za rok 2016, ako
aj o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 a vládnom návrhu zákona o štátnom
rozpočte na rok 2018 z hľadiska primeranosti výdavkov spoluﬁnancovaných z prostriedkov
Európskej únie. Výročnú správu Európskeho dvora audítorov za rok 2016 predložil člen
Európskeho dvora audítorov Ladislav Balko, prizvaný bol aj podpredseda Najvyššieho kontrolného
úradu SR Igor Šulaj. Podľa výročnej správy bola chybovosť v predmetnom roku priemerne na
úrovni 3,1 %, pričom sa rôznila v jednotlivých oblastiach. Najvyššia chybovosť bola zaznamenaná
v oblastiach kohézie (4,8 %) a v oblasti rozvoja vidieka (4,9 %). Pán Balko upriamil pozornosť
najmä na dve kapitoly – na kapitolu rozpočtové a ﬁnančné hospodárenie a na kapitolu rozpočet,
výsledky a výkonnosť. V tejto súvislosti uviedol, že v EÚ existujú aj názory, že Európska komisia
proces zámerne brzdí, pretože nemá k dispozícii dosť prostriedkov na vyplatenie svojich záväzkov tie sa však môžu čerpať len do výšky schválených stropov. Ak bude pokračovať súčasný trend,
v roku 2020 bude celkový objem neuhradených záväzkov vo výške 262 miliárd €. Európska komisia
by mala v rámci reformy rozpočtu prijať také opatrenia, aby sa to nestávalo. Príklady hodnotenia SR
v rámci auditu uviedli tak Ladislav Balko, ako aj Branislav Urbanič z EDA a Igor Šulaj z NKÚ.
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Poslanci vo svojom uznesení zobrali výročnú správu Európskeho dvora audítorov za rok 2016 na
vedomie.
V ďalšom bode programu predložil štátny tajomník Ministerstva ﬁnancií SR Radko Kuruc
návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 a vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na
rok 2018. Plánovaný deﬁcit verejnej správy v roku 2018 by mal dosiahnuť 0,83 %, v roku 2019 by sa
mal pohybovať na úrovni 0,1 % a v roku 2020 by sme mali mať vyrovnaný rozpočet. Čo sa týka
ekonomického rastu krajiny, súčasný rast 3,3 % HDP sa v roku 2018 má zvýšiť na úroveň 4,2 %
HDP. Trh práce je podľa MF SR veľmi dobrý, rastie miera zamestnanosti (v roku 2018
predpokladaný rast 1,4 %). Tento rok sa nezamestnanosť dostala na historicky najnižšie čísla. Čo sa
týka dlhu verejných ﬁnancií, v roku 2018 by sa malo Slovensko dostať na úroveň pod 50 % HDP,
v roku 2020 by sa mal dlh znížiť až na 45,5 % HDP vďaka rastu ekonomiky a znižovania deﬁcitu. Po
následnej rozprave Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti prijal uznesenie, v ktorom
súhlasil s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2018, zobral na vedomie návrh
rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 a odporučil Národnej rade SR schváliť vládny návrh
zákona o štátnom rozpočte na rok 2018, vziať na vedomie návrh rozpočtu verejnej správy na roky
2018 až 2020 a požiadať vládu Slovenskej republiky, aby dôsledne zabezpečovala úlohy
vyplývajúce zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2018.
Dňa 30. novembra 2017 sa konala 38. schôdza Výboru Národnej rady SR pre európske
záležitosti, na ktorej poslanci rokovali o Informácii o rokovaní Rady Európskej únie pre
hospodárske a ﬁnančné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 5. decembra 2017. Informáciu predložila
štátna tajomníčka Ministerstva ﬁnancií SR Dana Meager. Prvým bodom programu zasadania Rady
ECOFIN bolo posilnenie bankovej únie. Predsedníctvo a Európska komisia predstavili správu
o pokroku týkajúceho sa Európskeho systému ochrany vkladov (EDIS), správu o pokroku balíka
predpisov týkajúcich sa bánk a súčasný stav nesplácaných úverov. Štátna tajomníčka predstavila
navrhované stanoviská Ministerstva ﬁnancií SR, podľa ktorých SR vo všeobecnosti podporuje
všetky tri oblasti aktivít, avšak v prípade EDIS je podľa Ministerstva ﬁnancií SR potrebné znižovať
riziká v bankovom sektore a rešpektovať prijaté Závery Rady EÚ a v prípade balíka predpisov
týkajúcich sa bánk považuje za potrebné zabezpečiť dostatočné znižovanie rizík a vyvarovať sa
opakovanému otváraniu už uzatvorených kontroverzných tém v oblasti home-host rovnováhy.
Z pohľadu Ministerstva ﬁnancií SR je v tejto oblasti najcitlivejšia otázka tzv. výnimiek spod
požiadaviek na likviditu a kapitál. Druhým programovým bodom zasadnutia Rady ECOFIN bolo
prijatie Záverov Rady EÚ k zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové účely. Ministerstvo
ﬁnancií SR podporilo prijatie predložených záverov Rady, vrátane príloh, ktoré obsahujú EÚ
zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií, ako aj register záväzkov jurisdikcií (watch list) a zdôraznilo
najmä dôležitosť sprievodného watch listu – registra záväzkov od jurisdikcií, ktoré pozitívne
reagovali na zistenia v rámci EÚ skríningového procesu a zaviazali sa implementovať potrebné
zmeny, aby sa zosúladili s medzinárodnými štandardmi v oblasti transparentnosti a spravodlivého
zdaňovania. Ďalšími bodmi programu bolo prijatie rozhodnutí a odporúčaní Rady o vykonávaní
Paktu stability a rastu a na záver Európska komisia predstavila balík dokumentov (Ročný prieskum
rastu na rok 2018, Správa o mechanizme varovania na rok 2018 a Odporúčania týkajúce sa
hospodárskej politiky v eurozóne), ktorými sa spúšťa Európsky semester 2018. Ministerstvo
ﬁnancií SR ocenilo prácu Európskej komisie a voči dokumentom nemalo obsahové výhrady.
Po rozprave prijal Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti stanovisko, v ktorom schválil
stanoviská SR na rokovanie Rady Európskej únie pre hospodárske a ﬁnančné záležitosti, ktorá sa
uskutočnila 5. decembra 2017 ako ich výboru predložila štátna tajomníčka Ministerstva ﬁnancií
Slovenskej republiky.
3.3.4 Spravodlivosť a vnútorné veci
23. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zo dňa
8. marca 2017 sa venovala informácií o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 9. a 10. marca
2017 a ktorú predložil predseda vlády SR, Róbert Fico. Predmetom rokovania hláv štátov
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a predsedov vlád bola aj téma migrácie. Predkladateľ predniesol očakávanie prvého zhodnotenia
opatrení prijatých na summite v La Vallette. Upozornil na účasť mimovládnych organizácií pri
organizovaní prevozov migrantov do Európy. Konštatoval, že je potrebné najmä chrániť vonkajšie
hranice Schengenu a rokovať s Líbyou, čo je však momentálne problematické vzhľadom na stav
v tejto krajine.
Dňa 22. marca 2017 sa uskutočnila 24. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti, na ktorej štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Monika
Jankovská predložila informáciu o rokovaní Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti –
časť spravodlivosť, časť vnútorné záležitosti predstavil štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
Rudolf Urbanovič. Rokovanie začalo témami týkajúcimi sa nelegislatívnej činnosti: uchovávanie
údajov, počítačová kriminalita a terorizmus súvisiaci s návratom zahraničných bojovníkov.
Predsedníctvo v krátkosti informovalo o vývoji v oblasti uchovávania údajov. Téma uchovávania
údajov sa stala opätovne aktuálnou v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora EÚ TELE 2 Sverige.
Druhý bod sa na úrovni politickej diskusie týkal trestnej justície v kybernetickom priestore
a zlepšenia spolupráce v tomto smere. Na decembrovej Rade EÚ pre spravodlivosť a vnútorné
záležitosti bola ministrom vnútra predstavená správa koordinátora EÚ pre boj s terorizmom, ktorá
okrem iného obsahovala aj závery a odporúčania týkajúce sa odpovede trestnej justície na fenomén
vracajúcich sa zahraničných teroristických bojovníkov. Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
informoval o rokovaniach, ktoré sa týkali opatrení v oblasti informačných technológií súvisiacich
s riadením hraníc - ide o Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a systém
vstup/výstup (EES). Ďalej podal informáciu o súčasnom stave budovania a činnosti Európskej
pohraničnej a pobrežnej stráže. Dôležitou témou rokovania Rady bola problematika návratov
nelegálnych migrantov. Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR tiež informoval o návrhu
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskeho systému pre cestovné informácie
a povolenia (ETIAS), tento bol predložený Komisiou v novembri 2016.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti sa na svojej 29. schôdzi
dňa 16. júna 2017 venoval informácii o rokovaní Európskej rady z 22. a 23. júna 2017. Pokiaľ ide
o tému bezpečnosť a obrana, v roku 2020 začne fungovať elektronický systém vstup-výstup
(kontrola občanov tretích štátov do Schengenského priestoru) a tiež elektronický systém ETIAS,
ktorý umožňuje zberať informácie o cestujúcich ešte pred ich vstupom do Schengenského priestoru.
Predseda vlády uviedol, že migrácia je opäť problematickou záležitosťou. SR podporuje ostatných
členov V4 pokiaľ ide o postoj voči povinným kvótam a právne konanie Európskej komisie voči nim.
SR nie je zapojená do procedúry kvôli tomu, že prijala v rámci dobrovoľného príspevku asýrskych
kresťanov a matky s deťmi, čím splnila očakávaný záväzok. SR bude naďalej ponúkať princíp
efektívnej solidarity.
Dňa 22. augusta 2017 predložil minister vnútra SR, Robert Kaliňák, na 30. schôdzi Výboru
Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti informáciu o rokovaní Rady Európskej
únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 14. septembra 2017 (časť
vnútorné záležitosti) a informáciu o predbežných stanoviskách k návrhu nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu
neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, KOM(2016)881, návrhu
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského
informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006, KOM(2016)882, návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného
systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa
mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie
Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ, KOM(2016)883. Čo sa týka
rozhodnutia Európskeho súdneho dvora – platí, že žaloba SR nemala odkladný účinok a rozhodnutie
nič nemení na správaní sa SR vo vzťahu ku kvótam. SR nemá v tomto smere o žiadnu povinnosť
viacej.
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33. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti dňa
11. októbra 2017 sa venovala informácií o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť
a vnútorné záležitosti, ktorá sa uskutočnila 12. a 13. októbra 2017. Časť vnútorné záležitosti bola
prezentovaná podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR, Robertom Kaliňákom. Komisia
predstavila návrh zmien častí Schengenského hraničného kódexu, ktoré upravujú podmienky,
postup a maximálnu dĺžku kontrol na vnútorných hraniciach. Zdôraznil, že niektoré štáty na jednej
strane vyhlasujú, že migrácia je dôležitá a pozitívna, a na druhej strane zavádzajú kontroly
s odôvodnením, že je to v bezpečnostnom záujme štátu. Jedná sa teda predovšetkým o politické
rozhodnutie. Stanovisko SR je v tomto smere negatívne. To isté platí o novele reformy azylových
procedúr v rámci EÚ. SR vyvíja snahu, aby sa tzv. azylový balík rozdelil na viacero častí a aby na
záverečnú politickú diskusiu zostala iba otázka kvót, ktorá je najcitlivejšou. Podpredseda vlády
bude v tejto otázke rokovať aj s predstaviteľmi Bulharska, ako budúceho predsedníckeho štátu Rady
EÚ. Na záver informoval, že SR vyjadruje podporu vstupu Bulharska (ďalej BG) a Rumunska (ďalej
RO) do Schengenského priestoru. Časť spravodlivosť predložila štátna tajomníčka Ministerstva
spravodlivosti SR, Monika Jankovská. V rámci prerokúvania legislatívnych aktov očakávala
diskusiu k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na
zaistenie a konﬁškáciu a k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým, sa mení
rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych
príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS),
a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV. Pri návrhu nariadenia o vzájomnom
uznávaní príkazov na zaistenie a konﬁškáciu zostáva otázkou rozšírenie pôsobnosti o tzv.
preventívne konﬁškácie. Druhý okruh diskusie sa týka kategórií trestných činov, pri ktorých je
povinnosť zadať do systému odtlačky prstov. Vzhľadom na dôležitosť návrhu, ako aj na potrebu
zachovania kritéria proporcionality sa navrhuje podporiť kompromisný návrh predsedníctva uchovávať v systéme odtlačky prstov len v prípade uloženia trestu odňatia slobody za úmyselný
trestný čin za predpokladu, že uvedené sa bude vzťahovať aj na podmienečné odsúdenia.
Dňa 18. októbra 2017 predložil na rokovaní Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
európske záležitosti (34. schôdza) štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky, Ivan Korčok, informáciu o rokovaní Európskej rady, ktorá sa
uskutočnila 19. a 20. októbra 2017. Prvou témou bola migrácia, pričom sa zasadnutie sústredilo na
zhodnotenie opatrení prijatých s cieľom kontrolovať nelegálne migračné toky na všetkých trasách,
opatrenia potrebné na podporu členských štátov v prvej línii, spoluprácu s krajinami pôvodu
a tranzitu, ako aj na pokrok v oblasti reformy spoločného európskeho azylového systému.
Na 39. schôdzi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti dňa
6. decembra 2017 predložila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, Lucia
Žitňanská, a štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Rudolf Urbanovič,
informáciu o rokovaní Rady Európskej únie pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Časť
spravodlivosť – v rámci trestnej oblasti boli predmetom rokovania návrh nariadenia o zriadení
centralizovaného systému ECRIS-TCN a návrh smernice, ktorá upravuje decentralizovanú výmenu
informácii o odsúdení príslušníkov tretích krajín a reviduje aktuálny právny rámec systému ECRIS,
ďalej má byť prijaté všeobecné smerovanie k návrhu nariadenia o vzájomnom uznávaní príkazov na
zaistenie a konﬁškáciu. V oblasti rodinného práva bola diskusia o smerovaní návrhu revízie
nariadenia Rady o právomoci uznávania a výkone rozhodnutí v manželských veciach, vo veciach
rodičovských práv a povinností a medzinárodných únosoch detí (nariadenie Brusel IIa). Predmetom
tejto diskusie bolo zrušenie požiadavky exekvatúr pre všetky rozhodnutia o rodičovských právach
a povinnostiach za podmienky zachovania primeraných záruk. Ďalší legislatívny akt je návrh
smernice o konkurze, reštrukturalizácií a druhej šanci.
Časť vnútro - v prvom bode bolo schválené všeobecné smerovanie pre rokovanie
s Európskym parlamentom pri návrhu nariadenia o agentúre eu-LISA, ktorá riadi rozsiahle
informačné systémy v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ďalej boli podané informácie
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o aktuálnom stave v oblasti interoperability IT systémov EÚ. Nasledujúcou témou bol boj proti
terorizmu, kde bola ministrom prezentovaná priebežná informácia o činnosti expertnej skupiny
Komisie na vysokej úrovni pre oblasť radikalizácie.
Druhým a tretím diskutovaným bodom 39. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
európske záležitosti bolo prerokovanie Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1077/2011, KOM (2017)352
a Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a ﬁnancovaní
európskych politických strán a európskych politických nadácií, KOM(2017)481, ktoré boli Stálym
zastúpením označené vysokou dôležitosťou. Oba návrhy prezentoval štátny tajomník MV SR,
Rudolf Urbanovič s tým, že uviedol, že rokovania o prvom návrhu v Rade EÚ značne pokročili, na
rokovaní Rady 7.12.2017 bolo schválené všeobecné smerovanie pre rokovanie s Európskym
parlamentom. Čo sa týka druhého návrhu nariadenia, SR nemá výhrady k navrhovanému textu
nariadenia. V SR takéto politické strany nie sú evidované.
40. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti (13. decembra
2017) sa venovala informácií o rokovaní Európskej rady, ktorá sa uskutoční 14. a 15. decembra
2017, ktorú predložil predseda vlády SR, Robert Fico. Čo sa týka migrácie, lídri diskutovali
vnútorný, ako aj vonkajší rozmer migračnej politiky EÚ. Predseda vlády SR ohlásil iniciatívu V4,
ktorá bude venovaná integrovanej ochrane hraníc v Líbyi s cieľom trénovať ľudí a pripravovať
miestne štruktúry, aby efektívnejšie zadržiavali tých, ktorí používajú Líbyu ako nástupište cez
Stredozemné more do Európy. Celková investícia krajín V4 bude okolo 36 milióna eur (príspevok
SR cca 8,5 milióna eur).
3.3.5 Doprava, telekomunikácie a energetika
Témy týkajúce sa dopravy, telekomunikácií a energetiky rezonovali aj v roku 2017. Kľúčový
súbor návrhov v oblasti mobility predstavoval balík opatrení, ktorý predložila Komisia 31. mája
2017. Upravuje pravidlá týkajúce sa poplatkov za používanie určitej dopravnej infraštruktúry
ťažkými nákladnými vozidlami ako aj pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa dopravy
a prístupu na trh vrátane kabotáže. Medzi najdiskutovanejšie patrili nové ustanovenia balíka
o vysielaní pracovníkov v odvetví cestnej dopravy a o pravidlách upravujúcich čas jazdy, odpočinku
a pracovné podmienky vodičov.
Rada sa, medzi iným, rovnako zaoberala navrhovanou smernicou o Eurovignette, ktorej
cieľom je posilniť zásady „znečisťovateľ platí“ a „používateľ platí“, revidovanou smernicou
o Európskych službách elektronického výberu mýta (EETS) a návrhmi nariadení týkajúcimi sa
ochrany hospodárskej súťaže v leteckej doprave, práv a povinností cestujúcich v železničnej
doprave, stanovenia spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi
členskými štátmi a spoločných pravidiel prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej
dopravy.
V roku 2017 zaznamenala EÚ v oblasti dopravy pokrok pri aktualizácii predpisov o odbornej
príprave a kvaliﬁkáciách profesionálnych vodičov nákladných áut a autobusov. Pokračovalo sa
v budovaní transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorá sa rozšírila na partnerov z Východného
partnerstva, v implementácii Nástroja na prepájanie Európy (NPE), v rozvoji systémov Galileo
a EGNOS, pozornosť sa ďalej sústredila na Agentúru pre európsky GNSS. Na svojom zasadaní
8. – 9. júna 2017 sa Rade pre dopravu, telekomunikácie a energetiku podarilo do svojich záverov
zapracovať cieľ, ktorým je znížiť počet vážnych zranení na cestách v EÚ do roku 2030 na polovicu
v porovnaní s rokom 2020. V rámci samitu Východného partnerstva uzavreli EÚ a Arménsko
24. novembra 2017 dohodu o letectve.
29. mája 2017 sa dosiahla politická dohoda o návrhu nariadenia o internetových hotspotoch,
ktoré ﬁnancuje EÚ, WiFi4EU. Cieľom je, aby bol program WiFi4EU pripravený čo najskôr, aby ho
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subjekty verejného sektora aj občania mohli rýchlo začať využívať. Z pohľadu dopadov, ktoré už
stihli pozitívne ovplyvniť každodenný život takmer všetkých európskych občanov je významným
15. jún 2017, kedy sa v úradnom vestníku EÚ uverejnilo nariadenie o veľkoobchodných poplatkoch
za roaming, čo vytvorilo predpoklady pre využívanie roamingu za domáce ceny. V oblasti
telekomunikácie sa pokrok dosiahol v rámci zavádzania mobilného širokopásmového pripojenia
5G, sietí novej generácie, aktualizácie pravidiel ochrany súkromia v oblasti elektronických
komunikácií a otázok kybernetickej bezpečnosti. Krok smerom k vytvoreniu digitálneho
jednotného trhu, ktorý má zásadný význam pre konkurencieschopnosť a prosperitu Európy
predstavuje dohoda o mandáte na aktualizáciu pravidiel týkajúcich sa Orgánu európskych
regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).
V energetike sa hlavné úsilie sústredilo na rozvoj energetickej únie. Ministri pre energetiku sa
preto zaoberali predovšetkým implementáciou legislatívneho balíka Komisie „Čistá energia pre
všetkých Európanov“.
V súlade s tým prijala Rada 26. júna 2017 nariadenie o energetickom označovaní, ktoré
umožní zákazníkom získať viac informácií o energetickej účinnosti a spotrebe domácich
spotrebičov. 9. októbra 2017 prijala nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu a 19. decembra 2017
dosiahla predbežnú dohodu s Európskym parlamentom o revidovanej smernici o energetickej
hospodárnosti budov.
Na svojich rokovacích pozíciách sa Rada dohodla v prípade revidovanej smernice o zvýšení
energetickej efektívnosti (26. jún 2017), ako aj v prípade ďalších štyroch legislatívnych návrhov
z balíka opatrení v oblasti čistej energie týkajúcich sa a) riadenia, b) energie z obnoviteľných zdrojov
a c) dvoch iniciatív súvisiacich s vnútorným trhom s elektrinou (18. december 2017). 13. novembra
2017 otvorila diskusiu k návrhu smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným
plynom.
Výbor NR SR pre európske záležitosti v rámci politického dialógu adresoval Komisii svoje
stanoviská z 15. júna 2017 k návrhu nariadenia o riadení energetickej únie, KOM (2016) 759,
k návrhu smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, KOM (2016) 767
a k návrhu nariadenia o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, KOM (2016) 862.
V stanoviskách predovšetkým upozornil na potrebu vyhnúť sa neprimeraným zásahom do národnej
suverenity členských štátov, na riziko spočívajúce v prenose kompetencií smerom k regionálnym,
respektíve k európskym štruktúram bez zreteľného určenia zodpovednosti, na niektoré nejasné
deﬁnície a nie celkom primerane navrhnuté termíny, ako aj na riziká dodatočnej administratívnej
záťaže. V rámci návrhu smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov vyjadril
svoj nesúhlas s navrhovaným obmedzovaním biopalív I. generácie, ktoré si môže členský štát
započítať do národných celkových cieľov a k návrhu nariadenia o pripravenosti na riziká v sektore
elektrickej energie vzniesol požiadavku o podrobnejšie upravenie pravidiel pre kompenzácie
nákladov na vzájomnú pomoc v duchu solidarity.
3.3.6 Konkurencieschopnosť
V roku 2017 sa zaznamenal pokrok v oblasti posilňovania ochrany spotrebiteľa, ktorý má byť
odpoveďou najmä na výzvy spojené s digitálnym hospodárstvom a rozvojom maloobchodného
predaja v EÚ. Významne sa pokročilo v procese schvaľovania nariadenia, ktorým sa zakazuje
neodôvodnené geograﬁcké blokovanie medzi členskými štátmi, dôraz bol tiež kladený na hľadanie
spôsobov, ktorými je potrebné dosiahnuť, aby bolo verejné obstarávanie účinnejšie, zlepšila sa
kvalita verejných výdavkov a zmodernizovala sa verejná správa.
Na svojom zasadaní, 29. mája 2017, Rada prijala všeobecné smerovanie v súvislosti
s reformou systému typového schválenia a dohľadu nad trhom pre motorové vozidlá. Dohodla sa
tiež na všeobecnom smerovaní v súvislosti s návrhom smernice zameranej na zlepšenie postupu
oznamovania v sektore služieb a návrhom smernice zameranej na cezhraničnú mobilitu odborníkov
v Európskej únii. Prijala závery o zefektívnení systému monitorovania a predkladania správ
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v oblasti výskumu a inovácie, ako aj závery, v ktorých stanovuje svoje priority v oblasti kozmického
priestoru pre Európu a vyzýva Komisiu, aby na účely zasadnutia Európskej rady na jar 2018 načas
predložila stratégiu EÚ pre priemyselnú politiku zameranú na budúcnosť.
Význam, aký EÚ pripisuje digitalizácii potvrdil digitálny samit, ktorý sa uskutočnil v Tallinne
29. septembra 2017. Dohodou o prioritách zameraných na budovanie digitálnej Európy naň
nadviazala októbrová Európska rada. V rámci spomínaných priorít sa predstavitelia Európskej rady
zaviazali dosiahnuť, aby verejná správa a verejný sektor v plnej miere vstúpili do digitálneho veku.
Zaviazali sa dokončiť stratégiu digitálneho jednotného trhu do konca roka 2018, vybudovať
prvotriednu infraštruktúru a komunikačné siete, dosiahnuť spoločný prístup ku kybernetickej
bezpečnosti, zintenzívniť úsilie v boji proti terorizmu a internetovej trestnej činnosti, a dosiahnuť
efektívny a spravodlivý systém zdaňovania, ktorý bude vyhovovať potrebám digitálneho veku.
Posun vpred pre digitalizáciu EÚ rovnako predstavuje podpis tallinnskej deklarácie o elektronizácii
verejnej správy (eGovernment), či pozícia (všeobecné smerovanie) Rady prijatá 30. novembra 2017
k zriadeniu jednotnej digitálnej brány, ktorá bude občanom a podnikom poskytovať online
informácie, postupy a služby pomoci a riešenia problémov.
Na zasadaní Výboru NR SR pre európske záležitosti 2. februára 2017, vo svojom príspevku
venovanom februárovému zasadaniu Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a marcovému zasadaniu
Európskej rady, informoval o situácii vlajkových projektov, akými sú napríklad digitálna
ekonomika, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky Ivan Korčok.
3.3.7 Poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a životné prostredie
Dňa 21. júna 2017 informoval na 29. schôdzi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
európske záležitosti predseda vlády Slovenskej republiky, Robert Fico o rokovaní Európskej rady
(22. a 23. júna 2017). Jednou z hlavných tém bola aj Parížska klimatická dohoda. SR považuje
dohodu za svoj úspech, keďže počas predsedníctva sa zasadila za jej urýchlenú ratiﬁkáciu. SR je na
dobrej ceste k dosiahnutiu cieľa znížiť emisie o 20 % do roku 2020.
3.3.8 Zamestnanosť, sociálna politika, zdravie a ochrana spotrebiteľov
Dňa 8. marca 2017 prerokoval Výbor NR SR pre európske záležitosti informáciu o rokovaní
Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti – časť
zamestnanosť a sociálna politika, ktoré sa uskutočnilo 3. marca 2017 (ex-post). Štátny tajomník
podrobnejšie prezentoval postoj Slovenskej republiky k problematike vysielania pracovníkov.
Problematika sa týka aj vysielania pracovníkov na územie Slovenska. Európska komisia vydala dva
návrhy - prvý sa týka nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a druhý smernice
o vysielaní pracovníkov. Zdôraznil, že vláda v zásade súhlasí s niektorými návrhmi, ktoré sa týkajú
koordinácie sociálneho zabezpečenia – napríklad s predĺžením exportu dávok v nezamestnanosti zo
súčasných troch mesiacov na šesť, s úpravou nárokov na uplatnenie dávok v nezamestnanosti
a zladením terminológie vysielania podľa nariadenia a podľa smernice o vysielaní pracovníkov.
Štátny tajomník tiež informoval, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa
na okraji zasadnutia Rady stretol s rezortnými kolegami z Maďarska a Českej republiky s cieľom
dohodnutia posilnenej spolupráce v boji proti nekalým praktikám pri vysielaní štátnych
príslušníkov tretích krajín agentúrami dočasného zamestnávania na výkon práce do SR. Poslanci
v uznesení zobrali informáciu o rokovaní Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku,
zdravie a spotrebiteľské záležitosti – časť zamestnanosť a sociálna politika, ktoré sa uskutočnilo
3. marca 2017 (ex-post) na vedomie.
Na 26. schôdzi Výboru NR SR pre európske záležitosti dňa 11. mája 2017 informoval štátny
tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš
o Európskom pilieri sociálnych práv. Európska komisia prijala návrh Európskeho sociálneho
piliera, ktorý predstavuje súbor 20 zásad a práv. Komisia ich chce postupne pretaviť do konkrétnych
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opatrení. Dokument preto treba podľa štátneho tajomníka vnímať ako rámcový dokument. Jedným
z prvých návrhov konkrétnych opatrení je návrh smernice o rovnováhe medzi súkromným
a pracovným životom rodičov a opatrovateľov. V priebehu roku 2016 uskutočnila Komisia verejnú
konzultáciu. Slovensko patrilo k členským štátom, ktoré organizovali viaceré odborné diskusie, na
základe ktorých bolo pripravené národné stanovisko, ktoré bolo v decembri 2016 zaslané do
Bruselu. Stanovisko obsahovalo omnoho konkrétnejšie naformulované zámery a ciele než ﬁnálny
návrh Európskej komisie. Slovenská republika preto nie je s návrhom Európskeho piliera
sociálnych práv spokojná a považuje ho za málo konkrétny. Dôležitá bude preto podľa štátneho
tajomníka fáza implementácie konkrétnych opatrení. Výbor NR SR pre európske záležitosti vo
svojom uznesení zobral informáciu o Európskom pilieri sociálnych práv na vedomie.

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
V roku 2017 navštívilo Národnú radu SR 16 373 návštevníkov, z toho 1123 zahraničných
účastníkov. Informačné centrum OKMV zrealizovalo v roku 2017 spolu 515 prehliadok pre
verejnosť a návštevníkov parlamentu, 111 besied verejnosti s poslancami NR SR, dokumentárny
ﬁlm o histórii parlamentarizmu sa premietal 45 krát.
Prostredníctvom prehliadok, exkurzií, besied a seminárov pre verejnosť napĺňa Kancelária
NR SR – Informačné centrum OKMV program Otvorený parlament, ktorého úlohou je organizácia
a realizácia prehliadok a exkurzií pre verejnosť, umožnenie rôznym skupinám verejnosti navštíviť
priestory budovy NR SR a prostredníctvom výkladu odborných lektorov sa dozvedieť základné, ale
aj rozšírené odborné informácie o histórii, kompetenciách, fungovaní a hlavných úlohách
parlamentu. Touto cestou sa zvyšuje informovanosť a vzdelanosť návštevníkov, buduje a šíri sa
dobré meno parlamentu, popularizuje sa práca zákonodarného zboru a rozvíjajú sa dobré vzťahy
s verejnosťou.
V roku 2017 sa opäť prejavil veľký záujem o návštevy a exkurzie zo strany školskej sústavy –
všetky stupne vzdelania nachádzajú v rámci návštevy NR SR adekvátny prístup a výklad o histórii
a princípe parlamentarizmu na Slovensku, o štátnych symboloch, o základoch fungovania štátu,
o kompetenciách a úlohe parlamentu, o práci zákonodarného zboru. Najpočetnejšou skupinou sú
zastúpení žiaci základných škôl – 6437, gymnáziá a stredné školy prišli v počte 5411 študentov
a počet 805 sa týka účastníkov exkurzií z prostredia vysokých škôl.
Okrem výkladu sa návštevníci oboznamujú s priestormi budovy parlamentu, s rokovacou
sálou, balkónom, priestormi výborov a s početnými významnými umeleckými dielami. Súčasťou
prehliadky bývajú veľmi obľúbené besedy s poslancami NR SR, bolo ich 111, ako aj premietanie
dokumentárneho ﬁlmu o histórii parlamentarizmu na Slovensku, premietal sa 45 krát.
Dospelí účastníci a dôchodcovské skupiny sa zameriavajú na tie oblasti výkladu, ktoré sú pre
nich najzaujímavejšie – reálna práca poslancov zákonodarného zboru, návšteva parlamentných
schôdzí, kontaktovanie sa s poslancami. V dôchodcovskej cieľovej skupine rezonuje najmä história
vzniku parlamentu, štátne symboly, významné osobnosti a všetky otázky súvisiace s históriou
vzniku budovy parlamentu a vývojom parlamentarizmu na Slovensku.
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V rámci počtu 11243 zahraničných účastníkov navštívili slovenský parlament hostia
z Nemecka, Talianska, Španielska, Írska, Veľkej Británie, mnoho krajín z východnej Európy, ale aj
hostia z Indie, Číny, Austrálie, Nového Zélandu a Izraela. Zahraniční účastníci exkurzií oceňujú
dobrú organizáciu, odbornosť výkladu, profesionálny prístup, množstvo informácií o histórii,
základných princípoch fungovania parlamentu a tiež o jeho súčasnej situácií.
Pochvalná spätná väzba od verejnosti, veľmi pozitívne ohlasy na vysokú úroveň realizácie
exkurzií je faktor, ktorý sa podieľa na popularizácii práce zákonodarného zboru, šírení a budovaní
dobrého mena NR SR vo verejnosti aj na zvýšení počtu návštev.
Štatistika prehliadok a návštev Národnej rady SR a Bratislavského hradu v roku 2016:
Prehliadky budovy Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2017
Premietanie
Počet
Počet
Diskusie
ﬁlmu
návštevníkov prehliadok s poslancami o historii

Prehliadka

reprezent.
priestorov
Hradu

Základné školy

6 437

178

34

15

4

Stredné školy
a gymnázia

3 411

149

53

13

7

Vysoké školy

805

23

8

5

0

Dôchodcovia

641

22

4

5

7

Iné inštitúcie
a združenia

1 882

89

7

4

4

74

2

1

0

0

1 123

52

4

3

8

16 373

515

111

45

30

Materské školy
Zahraničný
návštevnici
Spolu:

Pozn.: Počet prehliadok NR SR: 515; Počet prehliadok hradu: 30; Počet prehliadok spolu: 545

4.2 Žiadosti o informácie
Informovanie verejnosti je dlhodobou prioritou Národnej rady SR. Poslanci ako volení
zástupcovia občanov sú priamym spojením medzi parlamentom a verejnosťou. Odbor komunikácie
s médiami a verejnosťou v tomto smere plní funkciu komunikátora o činnosti Národnej rady SR
smerom k verejnosti. V súvislosti s vyššie uvedeným odbor komunikácie s médiami a verejnosťou
vybavil v roku 2017 niekoľko tisíc, zväčša telefonických a e-mailových žiadostí o informácie, no
výnimkou neboli ani osobné návštevy občanov, ktorí preferujú osobný kontakt, či listy občanov,
ktorí preferujú klasickú poštu. Verejnosť prioritne zaujímajú informácie z priebehu legislatívneho
procesu, dôvodové správy k návrhom zákonov, informácie z majetkových priznaní verejných
funkcionárov, informácie o poslancoch, ich dochádzke, asistentoch a poslaneckých kanceláriách,
informácie o výboroch Národnej rady SR a o ich činnosti.
Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) bolo v roku 2017 evidovaných 308 žiadostí
o informácie a všetky boli vybavené v zákonnej lehote. V 18 prípadoch bolo vydané rozhodnutie
o odmietnutí žiadosti alebo o odmietnutí sprístupniť informáciu, pričom v jednom prípade sa
žiadateľ odvolal a odvolací orgán potvrdil pôvodné rozhodnutie.
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4.3 Výstavy a ďalšie podujatia
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou už tradične niekoľko rokov spolupracuje
s charitatívnymi, vzdelávacími, mimovládnymi, neziskovými dobrovoľnými organizáciami
a združeniami. Táto spolupráca prispieva nielen k propagácii Národnej Rady SR, ale zároveň
vyzdvihuje témy a posolstvá spolupracujúcich organizácií na celospoločenskej a celoslovenskej
úrovni.
V rámci tejto spolupráce odbor asistoval v roku 2017 pri organizácii 17 kultúrnych podujatí
a výstav. Záujem o prezentáciu, prevažne umeleckej tvorby, na pôde Národnej rady Slovenskej
republiky je štandardne vysoký. Dejiskom týchto výstav, či podujatí boli v prevažnej miere výstavne
priestory na Západnej terase Bratislavského hradu, kde sa konalo 15 výstav, ako aj vo foyer budovy
Národnej rady Slovenskej republiky.
Okrem štandardných každoročných spoluprác s Vidieckym parlamentom, Vianočnou
pohľadnicou, či tvorivou výtvarnou skupinou talentovaných mladých študentov pod názvom
s názvom „DEŇEL" sa na Západnú terasu Bratislavského hradu vrátil v mesiaci november Mesiac
fotograﬁe organizovaný Stredoeurópskym domom fotograﬁe.
S veľkým ohlasom zo strany verejnosti sa stretla výstava „Party v 21. storočí", ktorú tvorí
limitovaná kolekcia 33 obrazov takmer zaniknutých párt a vencov. Túto výstavu na Západnej terase
Bratislavského hradu videlo takmer 6000 návštevníkov.
Prínosom bola určite výstava fotograﬁí s názvom „Poznaj svoju minulosť a nezabudni", ktoré
vznikli počas návštevy Osvienčimu hendikepovanými ľuďmi, keďže počas 2 svetovej vojny bolo
usmrtených toľko zdravotne postihnutých, koľko ťažko telesne postihnutých žije na Slovensku
v súčasnosti.
Za zmienku určite stojí aj výstava reprezentatívnej kolekcie zostavenej pri príležitosti
95. výročia vzniku a 25. výročia obnovenia činnosti Umeleckej besedy slovenskej.

4.4 Kontakt s médiami
Aj v roku 2017 bol v platnosti systém akreditácií pre zástupcov médií, ktorý bol úspešne
zavedený ešte v roku 2014 a počas jeho používania v práci s médiami na pôde parlamentu sa
osvedčil. Zavedený systém akreditácie vyžaduje, aby mediálni pracovníci, ktorí majú záujem
pokrývať spravodajstvo z parlamentu, požiadali o udelenie akreditácie a následné vydanie
akreditačného preukazu prostredníctvom webového formulára. Po doručení vyplneného webového
formulára, je osoba žiadateľa bezpečnostne preverovaná na základe uvedených údajov v žiadosti.
Zároveň je Kancelária NR SR oprávnená vyžiadať si od žiadateľa o akreditáciu prehľad jeho
publikačnej činnosti a novinárskych aktivít, ktoré sa týkajú informovania o dianí a činnosti
Národnej rady SR. Na základe poskytnutých materiálov sa následne posudzuje jeho žiadosť
o akreditáciu. 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 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 zažiadať
o novú akreditáciu, čím sa dosiahol prehľad a aktuálnosť v udelených novinárskych akreditáciách.
Kancelária NR SR zároveň stanovila celkový počet akreditovaných novinárov a technických
pracovníkov za danú redakciu, ktorým bude v jednej chvíli umožnený vstup do budovy parlamentu
nasledovne:
– Redakcia audio – vizuálne spravodajstvo: 6 osôb
– Redakcia tlačené periodikum: 3 osoby
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– Redakcia tlačovej agentúry: 5 osôb
– Redakcia webového denníka : 3 osoby
Na základe požiadavky z roku 2015 je v platnosti upravený počet redaktorov špeciálne pre
Tlačovú agentúru Slovenskej republiky z pôvodných 5 osôb na 7. Túto možnosť rozšírenia vstupu
majú samozrejme všetky redakcie, a to na základe schválenia oﬁciálnej žiadosti o navýšenie počtu
prítomných pracovníkov.
Od zavedenia aktuálneho systému k 31. decembru 2017 Kancelária NR SR vydala spolu
655 akreditácií pre pracovníkov 5 spravodajských agentúr, vrátane zahraničných ako Associated
Press, ČTK, Bloomberg Press. V akreditačnom systéme máme mediálnych pracovníkov 16 redakcií
printových médií s dennou, týždennou i mesačnou periodicitou, 17 redakcií webových denníkov
a 10 redakcií audio-vizuálneho spravodajstva vrátane domáceho Rozhlasu a televízie Slovenska,
Českej televízie a rozhlasu a maďarskej MTVA.
Pracovníci médií s platným akreditačným preukazom sa môžu voľne pohybovať vo
vyhradených priestoroch NR SR. Vyhradené priestory pohybu novinárov a zástupcov médií
s platným akreditačným preukazom sú nasledovné: tlačové stredisko, vestibul na prízemí budovy
NR SR, priestor pred vstupmi do rokovacej sály, balkón rokovacej sály, Press Centrum. Vstup
a opustenie rokovacích priestorov výborov NR SR je možný len v sprievode oprávnenej osoby,
pracovníka príslušného výboru. Vstup akreditovaných novinárov do rokovacej sály za účelom
fotografovania, ﬁlmovania a vyhotovenia audiovizuálnych záznamov je povolený vo vymedzených
časoch fototermínov, kt. zoznam je uvedený na webovej stránke NR SR v sekcii určenej médiám.

4.5 Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky
V roku 2017 bolo Národnej rade SR, jej výborom, funkcionárom a Kancelárii NR SR
doručených sedem petícií a dvadsať deväť sťažností a iných podnetov občanov, ktoré sú evidované
v ústrednej evidencii petícií a ústrednej evidencii sťažností na referáte pre petície a sťažnosti pri
Komunikačnom odbore Kancelárie NR SR.
4.5.1 Petície
Národnej rade Slovenskej republiky bolo v roku 2016 doručených sedem petícií alebo
informácií o petícii, z ktorých žiadna nespĺňala 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.
V doručených petíciách občania požadovali záchranu prírodných liečebných kúpeľov na
Sliači, prijatie zákona na ochranu pracovného voľna v nedeľu, riešenie zlej dopravnej situácie na
štátnej komunikácii I/59 (E77) v obci Nižná, odstránenie nedostatkov v zákone č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, obranu Ústavy SR v sporoch pred Súdnym dvorom EÚ vo veciach manželstva muža
a ženy, oddelenie zdravotnej starostlivosti od prehliadok zosnulých, ako aj opatrenia pri
uskutočňovaní stavby ŽSR – modernizácia trate Púchov – Žilina v Hornom Milochove.
V troch prípadoch boli na vybavenie vlastnej petície vecne príslušné iné ústredné alebo
odvetvové orgány štátnej správy (konkrétne Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo
hospodárstva SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR, resp. Železnice Slovenskej republiky).
4.5.2 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 vyjadrovali námietky voči
postupu orgánov činných v trestnom konaní a konaniu príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej
stráže v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody.
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Niekoľkí občania vyjadrili tiež nesúhlas s rozhodnutiami súdov alebo s konaním konkrétnych
sudcov, prípadne tiež exekútorov a notárov. V sociálnej oblasti občania vyjadrovali najmä nesúhlas
s výškou priznaných starobných, vdovských a invalidných dôchodkov.
Viacerí občania vyjadrovali tiež svoje pripomienky a námietky voči ustanoveniam niektorých
zákonov, ako napríklad zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Časť sťažností smerovala k činnosti orgánov odvetvovej a miestnej štátnej správy, kde
občania vyjadrovali svoju nespokojnosť najmä s rozhodnutiami orgánov v stavebných konaniach,
obvodných úradov a obvodných pozemkových úradov.
Celkovo päť sťažností alebo iných podaní bolo postúpených na ďalšie prešetrenie iným vecne
príslušným orgánom verejnej správy. Taktiež päť podnetov a sťažností bolo adresovaných, prípadne
postúpených na vedomie alebo ďalšie konanie, niektorému z výborov NR SR podľa nasledujúcej
tabuľky:
Počet sťažností a podnetov na jednotlivé výbory NR SR
Ústavnoprávny výbor NR SR

2

Výbor NR SR pre sociálne veci

1

Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

1

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS

1

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 2017 mala Kancelária Národnej rady SR schválený počet 393 miest (z toho
155 štátnozamestnaneckých miest a 238 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 organizačných útvarov
Kancelárie Národnej rady SR. Organizačná štruktúra sa zmenila v jednom prípade, zrušením
jedného organizačného útvaru. V priebehu kalendárneho roka bolo prijatých do štátnej služby alebo
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preradených z iných služobných úradov do kancelárie 21 štátnych zamestnancov, 18 štátnych
zamestnancov skončilo štátnozamestnanecký pomer alebo boli preradení z Kancelárie Národnej
rady SR do iných služobných úradov. S 25 zamestnancami bol skončený pracovný pomer a do
pracovného pomeru bolo prijatých 22 nových zamestnancov. V priebehu roka 2017 Kancelária
Národnej rady SR realizovala 4 výberové konania na funkcie vedúcich štátnych zamestnancov
a 3 výbery na prijatie štátneho zamestnanca do stálej štátnej služby. Od 1. júna 2017 sa na
štátnozamestnanecké vzťahy začal aplikovať zákon č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Podľa tohto zákona sa uskutočnili 3 výberové konania.

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, štátnymi zamestnancami
a zamestnancami sa riešia na základe zákonnej úpravy a prostredníctvom kolektívneho
vyjednávania. Kolektívna zmluva bola dohodnutá v januári 2017 na obdobie najbližšieho roka
a následne v priebehu roka upravovaná dodatkami.
Zamestnanci a štátni zamestnanci majú možnosť využívať účelové zariadenie Kancelárie
Národnej rady SR v Častej – Papierničke. V záujme upevňovania vzťahov medzi zamestnancami
a štátnymi zamestnancami a zlepšovania pracovnej a služobnej 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 2017 sa v Častej – Papierničke
uskutočnil už jeho XX. ročník a zúčastnilo sa ho 134 štátnych zamestnancov a zamestnancov
Kancelárie Národnej rady SR.
Účelové zariadenie Častá – Papiernička poskytovalo služby najmä pre podujatia, ktoré
organizovali parlamentné výbory a kluby. Kancelária NR 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 17 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". Zariadenie využila i spoločnosť
Williamsovho syndrómu. Kancelária NR SR spravuje aj bungalovy v Tatranskej Javorine, ktoré
slúžia predovšetkým pre účely štátnej reprezentácie.

5.3 Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky podporujúce
kvalitu práce poslancov
5.3.1 Oblasť legislatívy a aproximácie práva – OLAP
Podľa čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky je Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „NR
SR") jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky, ktorú tvorí 150 poslancov.
Odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti NR SR, plní Kancelária
Národnej rady SR, ktorej jedným z organizačných útvarov bol aj v roku 2017 Odbor legislatívy
a aproximácie práva.

Hlavnou náplňou odboru legislatívy a aproximácie práva je plnenie odborných úloh
v priebehu legislatívneho procesu tvorby zákonov pri ich prerokúvaní a schvaľovaní NR SR, od
podania návrhov zákonov až po ich uverejnenie v Zbierke zákonov. Táto náplň zahŕňa najmä
nasledovné činnosti:
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1. Posudzovanie všetkých podaných návrhov zákonov z hľadiska splnenia ich formálnych
a obsahových náležitostí ustanovených v § 68 a 69 zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov a vyhotovenie informácie pre predsedu
NR SR.
2. Podrobné preštudovanie a rozbor návrhov zákonov obsiahnutých v jednotlivých tlačiach
(pri novelizáciách aj v kontexte platného zákona ako aj celého právneho poriadku SR), ktoré boli
schválené do druhého čítania, a vypracovanie písomného odborného stanoviska k nim, ktoré je
podkladom na rokovanie výborov NR SR o nich. V roku 2017 to bolo k 122 tlačiam.
V týchto stanoviskách sa štátni zamestnanci odboru legislatívy a aproximácie práva zaoberajú
predovšetkým posúdením 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 zlučiteľnosťou s právom
Európskej únie. Okrem všeobecných pripomienok týkajúcich sa vecného charakteru upravovanej
problematiky a prípadných aplikačných problémov, navrhovali zodpovední štátni zamestnanci aj
konkrétne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na odstránenie legislatívno-technických alebo
formálnych nedostatkov, ako aj vnútorných rozporov v navrhovanej úprave alebo jej protichodnosti
s inou právnou úpravou. Súčasťou tohto stanoviska je aj posudzovanie súladu návrhu zákona
s právom Európskej únie (primárnym, sekundárnym a judikatúrou Súdneho dvora EÚ), ktoré je
založené na detailnom porovnaní jednotlivých navrhovaným ustanovení s relevantnými právnymi
aktami EÚ, ako aj na zohľadnení priamo záväzných ustanovení zakladajúcich zmlúv EÚ,
všeobecných právnych princípov, príp. aj oznámení Európskej komisie o porušení (nesplnení)
povinnosti členského štátu. Touto činnosťou sa tak štátni zamestnanci odboru legislatívy
a aproximácie práva vo viacerých prípadoch významne podieľali na dopracovaní a skvalitnení
návrhov zákonov, napr. o odpadoch, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, o podmienkach
výkonu volebného práva, o vnútrozemskej plavbe, o cenných papieroch a investičných službách,
o patentoch a dodatkových ochranných osvedčeniach, o verejnom obstarávaní, o zdravotnej
starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, o sociálnych
službách, o premávke vozidiel v cestnej premávke, o ochrane osobných údajov, o poskytovaní
informácií o technickom predpise, o radiačnej ochrane a o zahraničnej službe.
3. Zúčastňovanie sa štátnych zamestnancov odboru na zasadnutiach výboru aj pléna pri
prerokúvaní návrhov zákonov v 2. a 3. čítaní, sledovanie ich priebehu po procedurálnej stránke ako
aj postupnosti (času) prednesu pozmeňujúcich návrhov, posudzovanie predložených pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov po legislatívno-technickej stránky ako aj ich obsahovej súvislosti (§ 94 ods.
3 rokovacieho poriadku NR SR) a ich prípadnej kolízie navzájom, či s predloženým návrhom
zákona, a zaujímanie stanovísk k priebežným legislatívno-právnym problémom.
4. Vypracúvanie čistopisov návrhov zákonov po ich schválení (zapracovaním všetkých
schválených pozmeňujúcich návrhov), zabezpečovanie ich podpísania príslušnými ústavnými
činiteľmi, vykonávanie autorskej korektúry v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
a zabezpečovanie ich uverejnenia na webovom sídle NR SR a v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky.
5. Spolupracovanie s tajomníkmi výborov NR SR (napr. príprava spoločných správ),
s určenými spravodajcami a navrhovateľmi jednotlivých návrhov zákonov pri ich príprave aj počas
celého priebehu ich schvaľovania a poskytovanie permanentnej kvaliﬁkovanej pomoci v rámci
legislatívneho procesu v Národnej rade SR.
6. Spracúvanie odborných podkladov pre potreby vedenia NR SR a poskytovanie odborných
konzultácií k aktuálnym ústavným, právnym a spoločenským problémom ako aj iným záležitostiam
patriacim do pôsobnosti NR SR, posudzovanie návrhov služobných predpisov K NR SR a odborná
súčinnosť a spolupráca s inými organizačnými útvarmi K NR SR, najmä pri poskytovaní informácií
o zákonoch a preberaných právne záväzných aktoch Európskej únie a pri napĺňaní odborného
programu zahraničných návštev.
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7. Vypracúvanie návrhov stanovísk ku konaniam vedeným na Ústavnom súde Slovenskej
republiky o súlade zákonov s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými
je Slovenská republika viazaná, za Národnú radu SR ako účastníka konania. V roku 2017 ich bolo
v počte 6.
Štátni zamestnanci odboru legislatívy a aproximácie práva v rámci svojej činnosti aj
priebežne sledujú judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské
práva a Súdneho dvora Európskej únie, a v prípade potreby upozorňujú na požiadavky zmeny
právnej úpravy SR.
5.3.2 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.
5.3.2.1 Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania
Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania v roku 2017:
ź spracovalo 310 materiálov, z toho 11 Krátkych informácií, 17 Informačných materiálov,

2 Parlamentné štúdie, 5 publikácií zameraných na Aktuálnu ekonomickú a sociálnu situáciu
v SR, 187 materiálov iniciovalo Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu
(ECPRD) a zahraničné inštitúcie, 61 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) a 62 analýz iniciovali odbory K NR SR
a verejnosť;
ź 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
2017 na pôde Národnej rady SR, najmä v súvislosti s predsedníctvom NR SR v správnej rade
platformy EÚ pre medziparlamentnú výmenu informácií (IPEX) alebo medzinárodných
parlamentných zoskupení a zahraničných inštitúcií; participovalo ďalej na príprave
podkladových materiálov na rokovanie parlamentných výborov krajín V4 a výchovnovzdelávacích akcií v rámci agendy zahraničnej pomoci pre poslancov a zamestnancov
parlamentov najmä krajín západného Balkánu;
ź 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;
ź organizovalo a zabezpečovalo odbornú náplň programu stáže študentov vysokých škôl

v Kancelárii Národnej rady SR, pričom stáž absolvovalo v akademickom roku 2016/17
30 stážistov a v akademickom roku 2017/18 40 stážistov na rozličných pracoviskách v rámci
Kancelárie Národnej rady SR;
ź okrem dlhodobej stáže sa v roku 2017 uskutočnila aj tzv. krátkodobá stáž (priebeh trvania cca

3 mesiace), a to na základe Memoranda o spolupráci medzi Kanceláriou Národnej rady SR
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a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci predmetu Právne
klinické vzdelávanie sa v letnom semestri 2017/2018 tejto krátkodobej stáže zúčastnili dvaja
študenti.
V máji 2017 usporiadal Parlamentný inštitút a K NR SR spolu s katedrami politológie FF UKF
v Nitre, FSV UCM v Trnave a FF UPJŠ v Košiciach pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka
slávnostnú akadémiu Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), prvý predseda Slovenskej národnej
rady, a to pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Príhovorom ju otvoril A. Danko a vystúpilo na
nej sedem odborníkov. Pod takmer rovnakým názvom pripravil PI aj revidované vydanie zborníka
vedeckých štúdií z roku 2007. Ďalším príspevkom Parlamentného inštitútu k významným
medzníkom v živote Slovákov bolo vydanie odbornej publikácie Ústava Slovenskej republiky a jej
25 rokov (1992 – 2017), ktorá sa prezentovala v rámci Dňa otvorených dverí NR SR
v Deň Ústavy 1. septembra 2017.
V oblasti vzdelávania pripravilo Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania v roku
2017 viacero výchovno-vzdelávacích akcií pre odbornú, ale i laickú verejnosť (stredné a vysoké
školy, rómski aktivisti, záujmové skupiny, neziskové organizácie a pod.). Parlamentný inštitút
okrem toho zorganizoval aj školenie pre študentov VŠ, ktorí boli vybraní na stáž do Bundestagu.

Významnú úlohu zohrávalo Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania aj v oblasti
koordinácie a prípravy predsedníctva NR SR v Správnej rade platformy EÚ pre medziparlamentnú
výmenu informácií (IPEX). Oddelenie bolo odborným aj organizačným garantom všetkých
podujatí uskutočnených počas roka 2017. Prvé podujatie uskutočnené počas predsedníctva NR SR
v Správnej rade IPEX, Zasadnutie Správnej rady IPEX, sa konalo dňa 19. mája 2017. Spolu
29 účastníkov zo 14 členských krajín Európskej únie, vrátane zástupcov inštitúcií EÚ, aktívne
diskutovalo viaceré témy týkajúce sa aktuálneho stavu a budúceho rozvoja platformy a webového
sídla IPEX. Najviac však zarezonovala skutočnosť, že Správna rada IPEX po konštruktívnej
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diskusii schválila Pracovný program IPEX na roky 2017 až 2020. V tejto súvislosti boli v zriadené aj
tri pracovné skupiny, ktorých cieľom je napomáhať pri plnení priorít stanovených v pracovnom
programe. Ďalšie stretnutie Správnej rady sa pod odbornou záštitou Oddelenia parlamentného
výskumu a vzdelávania konalo 12. októbra 2017 V Bruseli. Stretnutie IPEX korešpondentov
národných parlamentov sa konalo 15.-16. novembra 2017 v Bratislave a bolo posledným podujatím
organizovaným v rámci predsedníctva NR SR v správnej rade IPEX v roku 2017. Dokopy
52 účastníkov z 29 členských a kandidujúcich krajín Európskej únie, vrátane zástupcov inštitúcií
EÚ, malo taktiež možnosť prediskutovať témy týkajúce sa aktuálneho stavu a budúceho rozvoja
platformy a webového sídla IPEX.

Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania od septembra 2017 taktiež aktívne
participuje na Twinningovom projekte ﬁnancovanom Európskou úniou, ktorý sa realizuje
v partnerstve s Kanceláriou Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a s Kanceláriou
Národného zhromaždenia Maďarska. Tento projekt je zameraný na výmenu skúseností
a osvedčených pracovných postupov v oblasti približovania národného právneho poriadku právu
EÚ s dôrazom na úlohy, ktoré v tomto procese plní parlament. Realizácii tohto projektu
predchádzalo napísanie 300-stranového projektu a jeho úspešné obhájenie v Kišiňove, na ktorom
aktíve participovalo aj Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania.
Oddelenie parlamentného výskumu a vzdelávania v spolupráci s NDI v novembri 2017
organizovalo seminár pre pracovníkov parlamentov a zástupcov tretieho sektora z Albánska, Bosny
a Hercegoviny, Čiernej Hory, Kosova, Macedónska a Srbska o transparentnosti a otvorenosti
legislatívneho procesu a možných formách participácie občianskej spoločnosti počas
zákonodarného procesu v parlamentoch. 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 v roku 2017 Oddelenie parlamentného výskumu
a vzdelávania vydalo nasledujúce publikácie – Malý parlamentný slovník a Výročnú správu NR SR
a K NR SR za rok 2016.
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5.3.2.2 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 poskytuje 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 (www.nrsr.sk).

Knižničný fond v roku 2017 obsahoval 82 740 monograﬁí, knižný prírastok bol 2 594 titulov.
Knižnica spracovala 902 titulov domácich a zahraničných periodík, 10 zborníkov na nosičoch
CD-ROM. Nákup zahraničných titulov sa realizoval najmä z databáz SpringerLink, Willey Online
Library, Council of Europe - On Line Bookshop a OB Právo ČR. 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
18 820 výpožičiek, spracovaných 72 rešerší a poskytnutých 6 540 referenčných a faktograﬁckých
informácií. Podľa zákona č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch dostávala knižnica povinný
výtlačok kníh aj periodík.
V lete 2017 sa knižnica z dôvodu rekonštrukcie Severných hradieb presťahovala do
dočasných priestorov na Západnej terase Bratislavského hradu, v ktorých poskytuje knižničné,
informačné, referenčné a rešeršné služby v mierne obmedzenom režime. Presunutý bol celý
knižničný fond aj pracoviská knižnice, pre používateľov bola zriadená čitáreň.
Parlamentná knižnica vydávala a používateľom zasielala e-mailom informačný materiál
Nové knihy, Zoznam periodík dochádzajúcich do Parlamentnej knižnice a obsahy právnických
časopisov. K dôležitým bodom rokovania Národnej rady SR vydávala tematické rešerše a rešerše na
požiadanie.
Pre používateľov bol na Intranete aj Internete sprístupnený automatizovaný knižničný systém
- katalóg 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.
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Parlamentná knižnica naďalej spolupracovala pri výmene informácií s domácimi
a zahraničnými inštitúciami a partnermi, najmä v rámci Sekcie knižníc a výskumných centier pre
parlamenty IFLA (International Federation of Library Associations) a s parlamentnými knižnicami
predovšetkým v krajinách EÚ. Spolupracovala aj na úlohách ECPRD (Európske centrum pre
parlamentný výskum a dokumentáciu).
Knižnica pokračovala aj v intenzívnej spolupráci s krajinami V4 – Česká republika, Poľsko,
Maďarsko, Slovensko – a to najmä rozširovaním Portálu digitálnych knižníc krajín V4. Portál
predstavuje od r. 2010 významný zdroj informácií o činnosti parlamentov krajín V 4. Naša Spoločná
česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica obsahuje zdigitalizované parlamentné dokumenty
od r. 1848 po súčasnosť (www.nrsr.sk). Každoročné zasadnutie redakčnej rady zástupcov krajín V 4
pre sprístupňovanie Portálu digitálnych knižníc V 4 na webových stránkach našich parlamentov sa
konalo v Prahe. Ďalšie stretnutie venované spolupráci s českými partnermi na spoločných úlohách
k významným výročiam v r. 2018 sa konalo v Českej republike v Harrachove.
Všetky informácie o knižnici, novinky a aktivity boli zverejňované na webovom sídle
Parlamentnej knižnice, vrátane on-line katalógu PROFLIB, prírastkov kníh, zoznamu nových
periodík, rešerší a knižničných projektov. Najväčšie knižničné projekty sú: Spoločná československá digitálna parlamentná knižnica, Portál digitálnych knižníc krajín V 4 Plus, Partnerské
knižnice Národnej rady SR, Aplikácia tezauru EUROVOC (www.nrsr.sk , kniznica.nrsr.sk).
5.3.2.3 Oddelenie Parlamentný archív
Oddelenie Parlamentný archív zhromažďuje a ukladá prevzaté materiály zo všetkých útvarov
Národnej rady 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 NR SR, v menšej miere sa vyhľadáva spisová
dokumentácia z produkcie útvarov a projektová technická dokumentácia stavieb.
V r. 2017 archív poskytoval konzultačnú pomoc útvarom Kancelárie NR SR najmä pri
príprave a odovzdávaní materiálov do registratúrneho strediska. V spolupráci s odborom
informačných technológií sme operatívne zabezpečovali úpravu systému elektronickej evidencie
spisov „Registratúra“ a zaškoľovanie nových zamestnancov.
Archív zabezpečoval a dohliadal aj na technickú stránku prípravy vyraďovacieho konania
(skartácie) na útvaroch K NR SR aj tých ktoré neodovzdávajú svoje dokumenty do nášho archívu .
V máji 2017 sa konali v Martine XXI. celoslovenské archívne dni, ktoré pre slovenských aj
zahraničných archivárov organizovala Slovenská spoločnosť archivárov , ktorej sme tiež členmi.
Zúčastnil sa ich vedúci parlamentného archívu. Na konferencii rezonovali aktuálne problémy
a situácia v slovenskom archívnictve. V kontakte so zahraničím Parlamentný archív poskytoval
odpovede na odborné archívne otázky z parlamentnej oblasti posielané z ECPRD (Európske
centrum pre výskum a dokumentáciu) a ICA (Medzinárodná rada archívov). Náš archív navštívili aj
delegácie zo zahraničných parlamentov a Poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky.
Počas roka 2017 sa pracovalo na novelizácii Registratúrneho poriadku Kancelárie NR SR.
Z dôvodu prípravy výberu nového dodávateľa systému elektronického obehu písomností
v Kancelárii NR SR máme od odboru archívov a registratúr MV SR odsúhlasené pozdržanie vydania
nového Registratúrneho poriadku Kancelárie NR SR. Priebežne sa riešili problémy ktoré sa
vyskytovali pri evidencii a práci v systéme Registratúra.
Zároveň sme museli v prvom polroku roku 2017 presťahovať naše fondy a uvoľniť veľkú časť
skladových priestorov Parlamentného archívu pre potreby Parlamentnej knižnice, ktorá z dôvodu
rekonštrukcie svojich stávajúcich priestorov sa musela so svojimi knižničnými fondami
presťahovať dočasne do našich priestorov.
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V roku 2017 boli v parlamentnom archíve 4 stážisti, ktorí pomáhali pri tvorbe archívnych
pomôcok a kontrole uloženia materiálov v digitálnom archíve.
Parlamentný archív v roku 2017 vybavil spolu 117 žiadostí o vyhľadanie archívnych
materiálov zo strany poslancov, asistentov, zamestnancov K NR SR a verejnosti. Do registratúrneho
strediska bolo odovzdaných 83 balíkov a 20 krabíc bežnej korešpondencie jednotlivých
organizačných útvarov K NR SR za rok 2015. Zároveň registratúrne stredisko zabezpečilo prepis
programov a uznesení zo schôdzí Výborov NR SR za VI. volebné obdobie a následne vyhotovili
k nim inventárne zoznamy. Do referátu archívu bolo z referátu registratúrne stredisko z dôvodu
mimoriadneho sťahovania odovzdaných 200 bežných metrov spisového materiálu z V. a VI.
volebného obdobia (2010-2016). V referáte archív sa zároveň vyskartovalo 45 bežných metrov
spisového materiálu z Výborov NR SR z II. volebného obdobia, z ktorého vzniklo 95 krabíc
archívneho materiálu určeného na trvalú úschovu. V archíve projektovej dokumentácie bolo
prevzatých a spracovaných 78 balíkov projektovej dokumentácie.
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6 Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária Národnej rady SR v roku 2017 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo
zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení
neskorších predpisov.
V rámci rozpočtového hospodárenia pozornosť bola venovaná plneniu programu 06M
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu a medzirezortnému podprogramu 0EK01 Informačné
technológie ﬁnancované zo štátneho rozpočtu - Kancelária Národnej rady SR. Ďalej Kancelária
Národnej rady SR zabezpečovala všetky činnosti potrebné pre plynulý chod Národnej rady SR
a plnila úlohy súvisiace so zasadnutiami zákonodarného zboru, s prevádzkou, správou a ochranou
budov a účelových zariadení. V roku 2017 sa na zabezpečenie programu a podprogramu vynaložili
ﬁnančné prostriedky v objeme 29 933 tis. €.

6.1 Rozpočtové príjmy
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017 boli rozpočtové príjmy pre
rozpočtovú kapitolu Kancelárie Národnej rady SR určené vo výške 1 280 tis. €.
K 31. decembru 2017 boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 574 tis. €, t. j. 123,0 %
schváleného rozpočtu.

6.2 Rozpočtové výdavky
Rozpočet výdavkov na rok 2017 rozpočtovej kapitoly Kancelárie Národnej rady SR bol
schválený vo výške 36 506 tis. €, z toho program „Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu“
35 482 tis. € a medzirezortný podprogram „Informačné technológie ﬁnancované zo štátneho
rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR“ 1 024 tis. €. Jedenástimi rozpočtovými opatreniami
Ministerstva ﬁnancií SR bol rozpočet výdavkov na rok 2017 upravený na 29 977 tis. €, celkové
čerpanie výdavkov bolo vo výške 29 933 tis. €, t. j. 99,9 % upraveného rozpočtu.
Rozpočtové výdavky na rok 2017 ( v tis. €)
Rozpočet

Čerpanie
k 31.12. 2017

Plnenie upraveného
rozpočtu v %

Index
2017/2016

26 874

26 830

99,8

102,1

26 260

26 874

26 830

99,8

102,1

01.1.1 Výkonné
a zákonodárne orgány

26 260

26 874

26 830

99,8

102,1

Kapitalové výdavky

10 246

3 103

3 103

100

23,1

Ukazovateľ
Bežne výdavky
01

Všeobecné verejné
služby

schválený

upravený

26 260

0.1

Všeobecné verejné
služby

10 246

3 103

3 103

100

23,1

01.1.1

Výkonné
a zákonodárne orgány

10 246

3 103

3 103

100

23,1

36 506

29 977

29 933

99,9

75,4

Výdavky spolu

Bežné výdavky na rok 2017 boli schválené vo výške 26 260 tis. € a upravené na 26 874 tis. €.
Čerpanie výdavkov v roku 2017 dosiahlo výšku 26 830 tis. €, t. j. 99,8 % upraveného rozpočtu.
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Na celkovom čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom roku sa podieľala kategória
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 49,4 %, kategória 620
Poistné a príspevok do poisťovní 14,3 %. Kategória 630 – Tovary a služby predstavovala podiel na
čerpaní výdavkov 35,4 %. 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 0,9 %.
Kapitálové výdavky na rok 2017 boli schválené vo výške 10 246 tis. € a upravené na 3 103 tis.
€. V roku 2017 dosiahli výšku 3 103 tis. €, t.j. 100,0 % upraveného rozpočtu a použité boli
predovšetkým na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb v areáli BH a rekonštrukciu budov v správe
Kancelárie Národnej rady SR, čo predstavuje z celkových vykazovaných výdavkov 47,1 % a s tým
súvisiaca projektová dokumentácia 18,6 % výdavkov. Ďalej sa na celkovom čerpaní kapitálových
výdavkov podieľal nákup ozvučovacieho a kongresového systému, výpočtovej a telekomunikačnej
techniky a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (19,5 %), nákup motorových vozidiel
(8,1 %), nákup softvérov (3,8 %), modernizácia softvérov a špeciálnych strojov (2,9 %).
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 2017 bolo nasledovné:
Poslanci Národnej rady SR
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €

6 348

z toho:
– mzdy, platy

3 603

– OOV

2 745

Priemerný evidenčný počet poslancov (osoby)

150

Priemerná mesačná mzda poslanca v €

2 002

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

6 895

z toho:
– mzdy, platy

6 878

– OOV

17

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

364
1 575

Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania vo výške 12 849 tis. €, upravený na 13 243 tis. € bol v roku 2017 čerpaný vo výške
13 243 tis. €, t. j. 100 % upraveného rozpočtu.
Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy vo výške 10 069 tis. €, upraveného na 10 481 tis. € sa
čerpalo 10 481 tis. €, z toho poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 3 603 tis. € a zamestnancom
Kancelárie Národnej rady SR sa vyplatilo 6 878 tis. € na mzdy a platy. Z rozpočtu ostatných
osobných vyrovnaní vo výške 2 780 tis. €, upraveného na 2 762 tis. € sa čerpalo 2 762 tis. €, z toho
poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 2 745 tis. € a zamestnancom Kancelárie Národnej rady SR
sa vyplatilo 17 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 2017
boli Kanceláriou Národnej rady SR dodržané a splnené.
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