PRAVIDLÁ HLASOVANIA
NA SCHÔDZACH
NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pravidlá hlasovania
na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa § 39 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 523 zo 4. februára 1997 schválila pravidlá,
ktoré podrobnejšie upravujú postup hlasovania použitím technického zariadenia a hlasovania
podľa mien, ako aj dôvody, pre ktoré sa hlasuje zdvihnutím ruky.
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) rozhoduje o každom
návrhu hlasovaním; hlasovanie je verejné alebo tajné. Verejne sa hlasuje spravidla použitím
technického zariadenia, prípadne zdvihnutím ruky, použitím hlasovacích lístkov alebo iným
spôsobom, na ktorom sa uznesie národná rada.1) Tajne sa hlasuje2) použitím hlasovacích
lístkov. Podrobnosti o spôsobe tajného hlasovania a verejného hlasovania upravujú volebné
poriadky schválené národnou radou.
(2) Na účely hlasovania použitím technického zariadenia v rokovacej sále Národnej
rady Slovenskej republiky (ďalej len „rokovacia sála“) sa používa zariadenie Philips DCN*.
Pravidlá verejného hlasovania na schôdzach
Národnej rady Slovenskej republiky
použitím technického zariadenia
Čl. 2
Hlasovacia karta poslanca
(1) Každý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“)
dostane od povereného zamestnanca Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej
len „poverený zamestnanec kancelárie“) na celé volebné obdobie hlasovaciu kartu, ktorá je
označená menom a priezviskom poslanca, poradovým číslom karty a číslom volebného
obdobia.
(2) Ak poslanec nemá z akéhokoľvek dôvodu pri sebe hlasovaciu kartu, požiada
povereného zamestnanca kancelárie v rokovacej sále o vydanie náhradnej hlasovacej karty
najneskôr do 5 minút
a) pred začiatkom rokovacieho dňa schôdze národnej rady alebo
1)
2)
*

§ 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej
rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 39 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
Uvedené zariadenie je nainštalované od septembra 2003.
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b) pred hlasovaním počas rokovacieho dňa schôdze národnej rady.
(3) Počas hlasovania môže poslanec výnimočne požiadať predsedajúceho schôdze
Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predsedajúci“), aby za účelom vydania
náhradnej hlasovacej karty vyhlásil krátku technickú prestávku.
(4) Prevzatie hlasovacej karty poslanec potvrdí svojím podpisom v príslušnej
evidencii.
(5) Poslanec je zodpovedný za hlasovaciu kartu v plnom rozsahu; po skončení
rokovacieho dňa alebo pri opustení rokovacej sály je povinnú ju vybrať z hlasovacieho
zariadenia, aby sa zabránilo jej strate alebo zneužitiu. Vydanú náhradnú hlasovaciu kartu je
poslanec povinný vrátiť po skončení rokovacieho dňa poverenému zamestnancovi kancelárie.
(6) Ak poslanec stratí hlasovaciu kartu, je povinný stratu bezodkladne písomne
oznámiť poverenému zamestnancovi kancelárie, zároveň požiadať o vydanie novej hlasovacej
karty, ktorá je označená novým poradovým číslom a zaevidovaná povereným zamestnancom
kancelárie (čl. 2 ods. 4).
(7) Poslanec môže mať iba jednu hlasovaciu kartu. Ak sa hlasovacia karta, ktorá bola
oznámená ako stratená (čl. 2 ods. 6), dodatočne nájde, poslanec je povinný bezodkladne ju
vrátiť poverenému zamestnancovi kancelárie.
Čl. 3
Hlasovacie zariadenie a hlasovacie jednotky
(1) Hlasovacie zariadenie pozostáva z centrálnej jednotky, hlasovacích jednotiek,
počítačov, tlačiarne a tlmočníckych jednotiek.
(2) Hlasovacie jednotky sú viacúčelové a sú umiestnené v rokovacej sále na všetkých
miestach určených pre poslancov, ako aj na miestach určených pre členov vlády Slovenskej
republiky a pri rečníckom pulte a stolíkoch, ktoré sú určené pre predkladateľa návrhu zákona
a spravodajcu výborov.
(3) Hlasovacia jednotka obsahuje otvor na vloženie hlasovacej karty, ovládacie
tlačidlá, mikrofón, kontrolku zapnutia mikrofónu, zabudovaný reproduktor, ovládacie prvky
používané na voľbu požadovaného jazyka pri používaní tlmočníckeho systému, konektory a
regulátor nastavenia hlasitosti slúchadiel.
a)
b)
c)
d)

(4) Ovládacie tlačidlá hlasovacej jednotky sa používajú na
hlasovanie, a to Prezentácia (tlačidlo 1), Proti (tlačidlo 2), Zdržal sa (tlačidlo 3), Za
(tlačidlo 4),
prihlasovanie sa s procedurálnym návrhom (veľké tlačidlo),
prihlásenie sa do rozpravy po výzve predsedajúceho (veľké tlačidlo),
prihlásenie sa s faktickou poznámkou na predchádzajúceho rečníka (tlačidlo 3).

(5) Zobrazovacie tabule (ďalej len „tabule“) sú umiestnené v rokovacej sále na stenách
vpravo a vľavo. Zobrazujú sa na nich výsledky hlasovania, mená a priezviská poslancov, ktorí
sa hlásia s procedurálnym návrhom, faktickou poznámkou alebo ktorí sa hlásia do rozpravy.
Tabule sa používajú aj na zobrazovanie odpočítavania času počas hodiny otázok, na
zobrazovanie informačných textov a na zobrazenie prezentácie z počítača poslanca počas
vystúpenia poslanca od rečníckeho pultu.
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(6) Počas hlasovania tabule zobrazujú odpočítavanie dohodnutého časového intervalu
určeného na hlasovanie, informáciu o poradovom čísle hlasovania, čísle tlače a výsledok
hlasovania.
Čl. 4
Prezentácia poslancov
(1) Poslanec vloží svoju hlasovaciu kartu do príslušného otvoru hlasovacej jednotky,
z ktorej chce hlasovať.
(2) Po správnom vložení karty do otvoru hlasovacej jednotky sa na jej displeji krátko
zobrazí text „Identifikácia potvrdená“.
(3) Účasť poslanca na rokovaní schôdze národnej rady (prezentácia) zisťuje
predsedajúci na začiatku schôdze a pred začiatkom hlasovania.
(4) Predsedajúci oznámi začiatok prezentácie a v nadväznosti na to spustí hlasovanie.
Začiatok intervalu prezentácie, počas ktorého sa poslanec prezentuje (ohlasuje svoju
prítomnosť), je signalizovaný blikaním kontrolky pri tlačidle 1 (Prezentácia) a odpočítavaním
času na displeji hlasovacej jednotky a na tabuliach.
(5) Poslanec sa prezentuje tak, že stlačí tlačidlo 1 (Prezentácia). Po skončení intervalu
prezentácie predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov v rokovacej sále. Ak má
predsedajúci pochybnosť o správnosti prezentácie poslancov prítomných v rokovacej sále,
môže prezentáciu zopakovať.
Čl. 5
Hlasovanie
(1) Poslanec hlasuje osobne len svojou hlasovacou kartou. Pri hlasovaní poslanca je
zastúpenie iným poslancom alebo inou osobou vylúčené. Proti poslancovi, ktorý hlasoval za
iného poslanca, sa začne disciplinárne konanie.3)
(2) Pred začiatkom hlasovania predsedajúci alebo spravodajca výborov oznámi návrh,
o ktorom sa bude hlasovať, vrátane čísla parlamentnej tlače. Na základe pokynu
predsedajúceho sa začne hlasovanie.
(3) Hlasovanie o podanom návrhu vykoná poslanec počas intervalu určeného na
hlasovanie, ktorý je 20 sekúnd, ak národná rada nerozhodne inak.
a)
b)
c)
d)

(4) Pri hlasovaní sa používajú štyri tlačidlá s týmito funkciami:
tlačidlo 1 (prezentácia) na vyjadrenie prítomnosti v rokovacej sále,
tlačidlo 2 (proti) na vyjadrenie nesúhlasu s predmetom hlasovania,
tlačidlo 3 (zdržal sa) na vyjadrenie zdržania sa hlasovania o predmete hlasovania,
tlačidlo 4 (za) na vyjadrenie súhlasu s predmetom hlasovania.

(5) Vedľa tlačidiel 2 až 4 zľava sú tri kontrolky, ktoré po stlačení tlačidla 1
(Prezentácia) blikajú. Po zvolení jednej z alternatív („proti“, „zdržal sa“, „za“) sa pri danom
3)

§ 39 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
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tlačidle trvalo rozsvieti kontrolka, čím sa signalizuje zvolená voľba. Kontrolka slúži na
optickú kontrolu zvolenej voľby.
(6) Skončenie hlasovania sa vykoná automaticky po uplynutí časového intervalu
určeného na hlasovanie.
(7) Počas časového intervalu určeného na hlasovanie môže poslanec zmeniť svoje
rozhodnutie. Platná je posledná voľba pred skončením časového intervalu.
(8) Počas hlasovania tabule zobrazujú tieto údaje: poradové číslo hlasovania; číslo
tlače, ktorej sa hlasovanie týka; čas zostávajúci do skončenia časového intervalu určeného na
hlasovanie. Po skončení časového intervalu sa na tabuliach zobrazí výsledok hlasovania
v takejto forme:
Hlasovanie č: xxx
Prítomných:
Za:
Proti:
Zdržalo sa:
Nehlasovalo:

Tlač: xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Schválené (Neschválené/NR SR nie je uznášaniaschopná)
Uvedené informácie sa zobrazujú na tabuliach na nevyhnutný čas, počas ktorého
predsedajúci prečíta výsledok hlasovania.
(9) Na displeji hlasovacích jednotiek sa zobrazujú tieto údaje: poradové číslo
hlasovania; číslo tlače, ktorej sa hlasovanie týka; čas zostávajúci do skončenia časového
intervalu určeného na hlasovanie; text „Nie“, „Zdržal sa“, „Áno“. Po skončení časového
intervalu určeného na hlasovanie sa na displeji hlasovacích jednotiek zobrazí hlasovanie
príslušného poslanca vo formáte „Váš hlas“ a celkový výsledok hlasovania. Podrobnosti na
obsluhu hlasovacej jednotky sú uvedené v prílohe.
Čl. 6
Výsledky hlasovania
(1) Po skončení hlasovania predsedajúci zopakuje návrh, o ktorom sa hlasovalo,
a oznámi výsledok hlasovania podľa údajov na tabuli tak, že oznámi počet poslancov, ktorí sa
zúčastnili na hlasovaní, počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh, počet poslancov, ktorí
hlasovali proti návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, a počet poslancov, ktorí
nehlasovali.4)
(2) Každý poslanec môže bezprostredne po verejnom hlasovaní podať námietku proti
výsledku hlasovania z dôvodu nefunkčnosti technického zariadenia. O námietke rozhodne
národná rada bez rozpravy.
(3) Ak národná rada vyhovie námietke podanej podľa odseku 2, musí sa hlasovanie
opakovať prostredníctvom technického zariadenia, ak národná rada nerozhodne inak.
Predsedajúci môže požiadať aj overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len
„overovateľ“), aby hlasy spočítali.5)
4)
5)

§ 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
§ 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
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(4) Výhradu voči funkčnosti hlasovacej jednotky môže poslanec zapísať do
príslušného formulára u povereného zamestnanca kancelárie za účelom jej preskúmania.
(5) Tlačiareň technického zariadenia vytlačí bezprostredne po skončení hlasovania
záznam o výsledku hlasovania, z ktorého je zrejmé, ako ktorý poslanec hlasoval. Uvedený
záznam ešte neobsahuje informáciu o predmete hlasovania; poverený zamestnanec kancelárie
ju operatívne v krátkom čase doplní. Následne je tento záznam zverejnený na intranete
Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „intranet národnej rady“) a webovej stránke
Národnej rady Slovenskej republiky www.nrsr.sk (ďalej len „webová stránka národnej rady“)
a poslanec sa s ním môže priebežne oboznamovať.
(6) Záznam o výsledku hlasovania doplnený informáciou o predmete hlasovania
možno poslancovi vydať na jeho požiadanie v písomnej forme až po skončení bloku
hlasovaní.
Čl. 7
Dôvody hlasovania zdvihnutím ruky
(1) Ak predsedajúci rozhodne, že z technických dôvodov sa nemôže použiť technické
zariadenie, hlasuje sa zdvihnutím ruky.
(2) Zdvihnutím ruky sa hlasuje aj na návrh poslanca, ak technické zariadenie zobrazí,
že národná rada nie je schopná uznášať sa, alebo poslanec vyhlási, že podľa neho je
v rokovacej sále nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
(3) Pri spôsobe hlasovania zdvihnutím ruky predsedajúci dá pokyn overovateľom na
zistenie počtu prítomných poslancov v rokovacej sále. Za prítomných poslancov sa považujú
všetci poslanci, ktorí sa zdržiavajú v rokovacej sále. Ak overovatelia zistia, že v rokovacej
sále je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, predsedajúci dá pokyn na začatie
hlasovania. Vyzve poslancov, aby zdvihnutím ruky hlasovali, kto je „za“, kto je „proti“ a kto
„sa zdržal“ hlasovania.
(4) Výsledky hlasovania zisťujú overovatelia a oznámia ich predsedajúcemu schôdze.
Predsedajúci každú časť hlasovania oznámi osobitne.
Pravidlá verejného hlasovania na schôdzach
Národnej rady Slovenskej republiky podľa mien
Čl. 8
(1) Hlasovanie podľa mien sa použije najmä pri slávnostných príležitostiach alebo
dôležitých hlasovaniach.
(2) Hlasovanie podľa mien môže navrhnúť aspoň pätina prítomných poslancov.
O návrhu rozhodne národná rada bez rozpravy.6)

6)

§ 39 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
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(3) Hlasuje sa tak, že vyzvaný poslanec vyjadrí svoju vôľu slovami: „hlasujem za
návrh“ alebo „hlasujem proti návrhu“, alebo „zdržiavam sa hlasovania“. Iný spôsob
hlasovania poslanca sa považuje za zdržanie sa hlasovania.
(4) Predsedajúci hlasovanie poslanca zopakuje.
(5) Pri hlasovaní podľa mien sa postupuje tak, že ako prvý hlasuje predseda národnej
rady, potom podpredsedovia národnej rady a predsedovia výborov. Po nich hlasujú poslanci
podľa poradia určeného zasadacím poriadkom od prvého radu po celej šírke rokovacej sály až
po posledný rad.
(6) Predsedajúci postupne vyzýva poslancov na hlasovanie.
(7) Overovatelia národnej rady o tomto hlasovaní vedú záznam, na základe ktorého
spočítajú hlasy a vyhotovia o ňom zápisnicu.
(8) Predsedajúci na základe zápisnice vyhlási výsledok hlasovania.
Čl. 9
Osobitné ustanovenie
Záznamy výsledkov hlasovania pri použití technického zariadenia a podľa mena sú
súčasťou dokumentácie o schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. To neplatí, ak ide
o neverejnú schôdzu národnej rady alebo jej neverejnú časť.
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Príloha
Návod na obsluhu konferenčnej jednotky
Philips Concentus – poslanec
Jednotka poslancovi umožňuje hlasovanie, prihlasovanie sa do rozpravy, prihlásenie
sa s faktickou poznámkou, procedurálnym návrhom a pridelenie mikrofónu na uvedené
prihlásenie, umožňuje aj počúvať tlmočenie prostredníctvom slúchadiel. Na jednotke je
otvor (4) na vloženie identifikačnej hlasovacej karty poslanca, mikrofón, tlačidlá s nižšie
opísanými funkciami, konektory na slúchadlá a príslušný regulátor hlasitosti, dvojriadkový
displej a reproduktor. Podrobnejšie sú jednotlivé časti opísané nižšie.
Jednotka obsahuje tieto ovládacie a zobrazovacie prvky:
1. Konektor na pripojenie mikrofónu. Mikrofón obsahuje červený svietiaci krúžok, ktorý
indikuje zapnutý mikrofón.
2. Reproduktor.
3. Indikácia zapnutého mikrofónu.
4. Snímač čipovej identifikačnej hlasovacej karty poslanca. Sem vložte identifikačnú
hlasovaciu karta.
5. Displej na zobrazenie čísla kanálu používaného pri tlmočení. Displej sa aktivuje až po
pripojení slúchadiel.
6. Tlačidlá na nastavenie požadovaného tlmočeného kanálu.
7. Tlačidlo, ktorým sa dá po výzve predsedajúceho a zobrazení správy na tabuli „Hlásenie
sa do rozpravy“ prihlásiť do rozpravy alebo sa prihlásiť s procedurálnym návrhom
(význam tlačidla sa mení podľa aktuálneho stavu rokovania).
8. Indikácia zapnutia mikrofónu. Blikajúca zelená kontrolka indikuje „žiadosť o slovo“,
svietiaca červená „aktívny mikrofón“.
9. Päť tlačidiel s indikáciou potvrdenia (žlté LED diódy) v kombinácii s grafickým LCD
displejom sa používajú pri prihlasovaní o mikrofón, na zobrazenie informácií a pri
hlasovaní.
Význam tlačidiel počas hlasovania je takýto:
tlač xxx / č. hlasovania
Nie
1
Prezentácia

2
Proti

00:19
Zdržal sa

Áno

3
Zdržal sa

4
Za

7

5

zobrazenie
na displeji
počas
hlasovania
 štítok pod
tlačidlami

10. Grafický dvojriadkový 40-znakový displej.

Ako používať identifikačnú hlasovaciu kartu
Vložte identifikačnú hlasovaciu kartu do príslušného otvoru (4). Kartu vložte
v smere šípky vyznačenej na spodnej hrane karty. Po vložení karty bude na jej hornej strane
viditeľné meno poslanca a volebné obdobie.
Pred vložením karty bude na displeji zobrazená nasledujúca správa:
PLEASE INSERT YOUR CARD
alebo
VLOŽTE VAŠU KARTU, PROSÍM
Po správnom vložení karty sa na displeji zobrazí správa:
IDENTIFIKÁCIA POTVRDENÁ

Postup pri hlasovaní
1. Po spustení hlasovania predsedajúcim schôdze sa na displeji hlasovacej jednotky
zobrazia nasledujúce znaky:
● prvý riadok vľavo hore striedavo zobrazuje aktuálne číslo hlasovania alebo číslo
tlače,
● prvý riadok vpravo hore zobrazuje čas do skončenia hlasovania,
● druhý riadok zobrazuje význam tlačidiel pri hlasovaní.
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tlač xxx / č. hlasovania
Prítomný
Nie

Zdržal sa

Áno

1
Prezentácia

3
Zdržal sa

4
Za

2
Proti

00:19

2. Poslanec sa prezentuje stlačením tlačidla

5

zobrazenie na
displeji
 štítok pod
tlačidlami

1 .

3. Začnú blikať kontrolky LED (žlté) vľavo pri tlačidlách 2, 3 a 4. Tlačidlo s označením 5
nemá v tomto prípade žiadnu funkciu.
4. Po voľbe niektorého tlačidla (2, 3, 4) zostane žltá kontrolka vľavo od zvoleného tlačidla
trvalo svietiť.
5. Po skončení hlasovacieho intervalu sa na displeji (10) zobrazí výsledok hlasovania
v takomto tvare:
Váš hlas: Proti,

-: 01 #: xx +: xx ?: xx
MIKROF. OTÁZKA

Váš hlas: Zdržal sa,

-: xx #: 01 +: xx ?: xx
MIKROF. OTÁZKA

Váš hlas: Za,

-: xx #: xx +: 01 ?: xx
MIKROF. OTÁZKA

Váš hlas: Nehlasoval,

-: xx #: xx +: xx ?: 01
MIKROF. OTÁZKA

Význam výsledkov v prvom riadku:
Váš hlas: xxxxxxx

proti

zdržal sa

za

nehlasoval

Okrem toho výsledky sú viditeľné aj na zobrazovacej tabuli v rokovacej sále.
Upozornenie: Dĺžka hlasovacieho intervalu je 20 sekúnd.
Prihlásenie sa do rozpravy
Je možné v režime prihlasovania do rozpravy. Po výzve predsedajúceho stlačte
veľké tlačidlo (7) (na zobrazovacej tabuli bude zobrazená správa „Hlásenie sa do
rozpravy“).
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Procedurálny návrh
Prihlásenie veľkým tlačidlom (7) je možné kedykoľvek. Kontrolka (8) začne blikať
zelenou farbou. Po zapnutí mikrofónu operátorom začne trvalo svietiť červenou farbou. Čas
rečníka zostávajúci do konca sa zobrazuje v prvom riadku na zobrazovacej tabuli vpravo
vedľa mena poslanca.
Faktická poznámka
Stlačte tlačidlo 3 .
Začne blikať zelenou farbou kontrolka (8). Po zapnutí mikrofónu operátorom začne
trvalo svietiť červenou farbou. Čas rečníka sa zobrazuje v prvom riadku na zobrazovacej
tabuli vpravo vedľa mena poslanca. S faktickou poznámkou je možné sa prihlásiť iba
v čase, keď to dovoľuje priebeh rokovania. Na predchádzajúceho rečníka je možné sa
prihlásiť iba jedenkrát. Ďalšie prihlásenie systém neumožní.
V prípade, ak sa po stlačení tlačidla 2 prepne hlasovacia jednotka do nepoužívaného
režimu (pozri obrázok nižšie), na displeji sa nad tlačidlom 5 zobrazí „NÁVRAT“ a tlačidlo
3 – faktická nefunguje. Stlačením tlačidla 5 sa jednotka prepne do štandardne používaného
hlavného menu. Zapnutie vyššie uvedeného režimu však nemá žiadny vplyv na hlasovanie.
HOVORIACI
1

2

ČAKAJÚCI

NÁVRAT

3

4

5

Poznámka:
Pri zobrazení na zobrazovacích tabuliach je za menom poslanca písmeno, ktoré má
nasledujúci význam:
P – procedurálny návrh,
F – faktická poznámka,
R – prihlásenie do rozpravy (diskusie).
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