
Vyžrebované otázky na hodinu otázok, ktorá bude dňa 28. 11. 2019 
Otázky položené predsedovi vlády SR 

Por. 
číslo 

Otázku položil poslanec 
 

1 Ondrej Dostál  
  Do mailov našej zahraničnej služby sa opakovane snažia s rôznymi úspechmi dostať ruské a iné 

zahraničné služby, dva roky tu nemáme schválené v parlamente základné stratégie obrany a bezpečnosti 
štátu, a vy v bezpečnostnej rade štátu riešite faktúry novinára v stovkách eur za reálne odvedenú prácu? 

2 Juraj Blanár  
  Vážený pán predseda vlády, mohli by ste zosumarizovať, koľko pracovných miest sa podarilo vytvoriť od 

spustenia plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš? 

3 Ondrej Dostál  
  Strana SMER-SD odmieta reformné návrhy vašej vlády v oblasti zdravotníctva. Poslanec Fico tento týždeň 

vyhlásil, že nepozná lekára, ktorý by bol za stratifikáciu nemocníc. Sú vám známe nejaké odborné 
argumenty proti stratifikácii nemocníc, o ktoré sa strana SMER-SD vo svojom poslaneckom klube opiera? 

4 Veronika Remišová  
  Vážený pán predseda vlády, v utorok schválili poslanci vašej strany Smer spoločne so stranami SNS a 

stranou pána Kotlebu predĺženie moratória na zverejňovanie predvolebných prieskumov. Ide o jav, ktorý 
vo vyspelých demokraciách neexistuje a moratórium dlhšie ako Slovensko má len Kamerun a Tunisko. 
Vážený pán predseda, Slovensko trápi mimoriadne nízka dôvera občanov. Zákaz zverejňovania 
prieskumov zvyšuje obavy z toho, že vládna moc občanov oberá o základné právo na informácie. Ako 
chcete zvýšiť dôveru občanov v štát, keď tento krok aktívne podporila vaša vlastná strana? 

5 Ondrej Dostál  
  Má Slovenská informačná služba poznatky o tom, že by osoby, ktoré boli zapletené do kauzy otravy 

bývalého pracovníka ruských tajných služieb Sergeja Skripaľa v britskom Salisbury v marci 2018, v 
minulosti vyvíjali nejaké aktivity nachádzali na území Slovenskej republiky? 

6 Mikuláš Krajkovič  
  Vážený pán predseda vlády, koľko výjazdových rokovaní absolvovala vláda za svoje funkčné obdobie a 

ako hodnotíte ich význam? 

7 Martin Fedor  
  Vážený pán predseda vlády, máte informácie o tom, že bol štátnymi orgánmi zaznamenaný zber dát 

slovenských občanov využiteľných za účelom manipulácie predovšetkým na sociálnych sieťach? 

8 Ondrej Dostál  
  Čo hovoríte na to, že poslanci za SMER-SD spoločne s fašistami z ĽS NS a nacionalistami zo SNS 

prelomili veto prezidentky a odhlasovali 50-dňové moratórium na prieskumy? Takto sa správa vládna 
koalícia, ktorá tvrdila, že je tu preto, aby sa postavila hrádza proti extrémizmu? 

9 Augustín Hambálek  
  Vážený pán premiér, v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu sa objavujú rôzne výhrady. Ako vnímate 

tieto výhrady, vážený pán premiér? Považujete ich za opodstatnené? 

10 Ondrej Dostál  
  Nezdá sa vám, že ak je výsledkom viac než ročného odpočúvania a sledovania opozičného politika 

Jaraslava Naďa obvinenie, že sa priateľa z bezpečnostného prostredia pýtal otázku ohľadom otrávenia 
agenta Skripaľa, na ktorú nedostal odpoveď, že išlo o neprípustné zasahovanie bezpečnostných služieb 
do politického zápasu? 

11 Ľuboš Martinák  
  Vážený pán premiér, vaša vláda absolvovala množstvo výjazdových rokovaní. V čom vidíte ich hlavný 

význam? 

12 Ondrej Dostál  
  Po schválení vyrovnaného štátneho rozpočtu na rok 2019, vyrovnaného len na papieri, ste minulý rok 

uviedli, že v etickej rovine za podstatné považujete, že sme skončili so zadlžovaním našich mladších 
generácií. No dopadlo to ako vždy, zaťali ste sekeru a ďalšiu idete zaťať do verejných financií aj pre 
budúci rok. Je podľa vás zodpovedné vyrábať v ekonomicky dobrých časoch dalšie dlhy? 

13 Ondrej Dostál  
  Nehanbíte sa za cirkus, ktorý ste narobili okolo otázky Jaroslava Naďa, na ktorú nedostal odpoveď? 



Por. 
číslo 

Otázku položil poslanec 
 

14 Dušan Jarjabek  
  Vážený pán premiér, mohli by ste zhodnotiť význam výjazdových zasadnutí vlády? 

15 Marián Kéry  
  V súvislosti s návrhom rozpočtu sa objavili viaceré výhrady zo strany opozície, ale aj koaličných partnerov. 

Pán predseda vlády, vnímate tieto výhrady ako opodstatnené? 

16 Marek Mitterpák  
  Vážený pán predseda vlády, aký dopad bude mať predĺženie bankového odvodu pre slovenskú 

ekonomiku? 

17 Milan Mojš  
  Vláda navrhuje predĺženie a zvýšenie bankového odvodu napriek tomu, že niektorí odborníci hodnotia 

tento krok negatívne. Pán predseda vlády, čo to bude znamenať pre slovenskú ekonomiku? 

18 Pavol Goga  
  Vážený pán predseda, v poslednom čase rezonuje v spoločnosti a najmä v odbornej verejnosti predĺženie 

a zvýšenie bankového odvodu. Čo to bude znamenať pre slovenskú ekonomiku? 

19 Ondrej Dostál  
  Čo hovoríte na zistenia NKÚ, z ktorých vyplýva, že nominanti a členovia vašej strany SMER-SD sú 

zodpovední za podpísanie takej nevýhodnej zmluvy so spločnosťou SkyToll v rámci mýtneho tendra, že 
Slovensko prichádza o stovky miliónov eur? Ako bude v tomto prípade vyzerať padni komu padni? 

20 Ondrej Dostál  
  Budúci týždeň nás čaká ôsme výročie od uznesenia, ktorým parlament zaviazal vládu, aby vykonala 

komplexný audit verejnej správy a predložila ho parlamentu. Dodnes sa tak nestalo. Prešli dve volebné 
obdobia, v ktorých vládol SMER-SD, no neplnil počas nich uznesenie, ktoré v parlamente navrhli a 
odhlasovali jeho vlastní poslanci, vrátane vás. Prečo vláda za osem rokov nebol ochotná splniť uznesenie 
o audite? 

21 Ľubomír Želiezka  
  Vážený pán premiér, nedávno sa uskutočnilo spoločné zasadnutie vlády SR a ČR. Aké spoločné výzvy 

čakajú naše krajiny? 

22 Ondrej Dostál  
  Mohli by ste verejnosť informovať, ako ste to urobili aj v prípade opozičného politika Jaroslava Naďa, aké 

závažné obvinenia od NAKA týkajúce sa údajnej trestnej činnosti čakajú na ministrov vašej vlády pána 
Richtera a pani Sakovú? Nemala by zasadnúť bezpečnostná rada štátu? 

23 Ondrej Dostál  
  Má Slovenská informačná služba poznatky o tom, že by sa osoby, ktoré boli zapletené do kauzy otravy 

bývalého pracovníka ruských tajných služieb Sergeja Skripaľa v britskom Salisbury v marci 2018, v 
minulosti nachádzali na území Slovenskej republiky? 

24 Martin Fedor  
  Vážený pán predseda vlády, aké opatrenia pripravili štátne orgány, aby predchádzali možnej manipulácii a 

ovplyvňovaniu nadchádzajúcich parlamentných volieb zo strany cudzích spravodajských služieb, prípadne 
iných neštátnych aktérov? 

25 Martin Fedor  
  Vážený pán predseda vlády, zaznamenali štátne orgány podozrenie na možné neférové ovplyvňovanie 

volieb cez online priestor v posledných prezidentských voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu, 
osobitne zo zahraničia? 

26 Juraj Blanár  
  Vážený pán predseda vlády, počas pripomínania si 30. výročia Nežnej revolúcie ste sa zúčastnili podujatí 

v Bratislave i v Prahe. Akú náladu a atmosféru ste vnímali v oboch štátoch? 

27 Ľubomír Petrák  
  Vážený pán premiér, aké pravidlá pripravujete pre odstránenie pochybností o bezúhonosti súdnictva? 

28 Marián Kéry  
  Pán predseda vlády, vláda v skrátenom legislatívnom konaní predkladá do parlamentu zmenu pravidiel v 

súdnictve, aby bolo možné účinnejšie konať voči podozrivým sudcom. Môžete bližšie vysvetliť tieto 
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zmeny? 

  

Otázky položené členom vlády, generálnemu prokurátorovi a predsedovi NKÚ 

Por. 
číslo 

Otázku položil poslanec Komu 

1 Juraj Blanár ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková 

  Vážená pani ministerka, výsledkom vašej pracovnej cesty v Nemecku bola aj informácia o možnej 
spolupráci v oblasti audiovízie a koprodukcie. Mohli by ste konkretizovať vaše plány v tejto oblasti? 

2 Veronika Remišová ministerka vnútra SR Denisa Saková 

  Vážená pani ministerka, Najvyšší kontrolný úrad nedávno zverejnil, že ministerstvo vnútra protizákonne 
predávalo štátne služobné byty policajným funkcionárom, navyše hlboko pod cenu. Byt v Bratislave v 
hodnote viac ako 100 000 eur sa predal za 8 000 eur, trojizbový byt v Martine za 339 eur. Podobných 
transakcií boli desiatky, byty získavali väčšinou dlhoroční a zabezpečení policajní dôstojníci. Ako chcete 
občanom, ktorí celý život splácajú vysoké hypotéky, vysvetliť toto konanie? Ako to chcete vysvetliť 
radovým policajtom a ich rodinám, ktorí skutočne potrebujú služobné nájomné byty? 

3 Ondrej Dostál ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 

  Aká je vaša reakcia na psychológov a psychiatrov, ktorí vás vo výzve žiadajú prehodnotiť vhodnosť filmu 
"Kto je ďalší?" pre maloletého diváka (12+), lebo sú presvedčení, že filmové dielo svojím obsahom a 
charakterom ohrozuje jeho vývin? 

4 Juraj Blanár minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 

  Vážený pán minister, aké trendy v miere nezamestnanosti vidíte v druhom polroku tohto roka? 

5 Veronika Remišová minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 

  Už v roku 2015 som upozorňovala, že mýtny tender bol pochybný a výber mýta je pre štát mimoriadne 
nevýhodný a stovky miliónov eur idú na Cyprus, namiesto do obnovy ciest. Teraz to potvrdil aj Najvyšší 
kontrolný úrad. Aké opatrenia plánujete prijať? 

6 Ondrej Dostál minister obrany SR Peter Gajdoš 

  Má Vojenské spravodajstvo poznatky o tom, že by sa osoby, ktoré boli zapletené do kauzy otravy 
bývalého pracovníka ruských tajných služieb Sergeja Skripaľa v britskom Salisbury v marci 2018, v 
minulosti vyvíjali nejaké aktivity na území Slovenskej republiky? 

7 Ondrej Dostál ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 

  Aká je vaša reakcia na psychológov a psychiatrov, ktorí vás vo výzve žiadajú prehodnotiť prezentovanie 
filmu "Kto je ďalší?" ako nástroja na vzdelávanie a výchovu, vhodného pre školské predstavenia? 

8 Branislav Gröhling ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 

  Vážená pani ministerka, Monitorovací výbor Operačného programu ľudské zdroje rozhodol o presunutí 81 
mil. eur z eurofondov určených na vzdelávanie pre rezort práce. Tieto eurofondy mohli byť využité na 
skvalitnenie odborného školstva, vysokého školstva či vzdelávanie pedagógov. Namiesto toho budú 
využité na riešenie v oblasti zamestnanosti. Ako plánujete danú situáciu riešiť? 

9 Ondrej Dostál ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 

  Aká je vaša reakcia na päť požiadaviek, ktoré vášmu rezortu adresovali psychológovia a psychiatri 
ohľadom prehodnotenia vhodnosti filmu "Kto je ďalší?" na premietanie na našich školách? 

10 Veronika Remišová ministerka vnútra SR Denisa Saková 

  Vážená pani ministerka, v júni tohto roka sa na vás obrátili rodičia malých detí z Mestskej časti Bratislava - 
Rusovce v súvislosti s kontroverznou strelnicou - výcvikovým priestorom ministerstva vnútra, ktorá sa 
nachádza v blízkosti obce. Rodičia sa obávajú o životy a zdravie svojich detí, ktoré chodia v blízkosti 
strelnice do školy a do škôlky. Disponujú tiež znaleckým posudkom, podľa ktorého strelnica nespĺňa 
bezpečnostné podmienky. Ministerstvo sľubuje premiestnenie strelnice od roku 2012. Ako tento problém z 
pozície ministerky vnútra riešite? Ako chcete vysvetliť verejnosti, že ministerstvo sa roky len prizerá na 
takéto ohrozovanie malých detí? 

11 Branislav Gröhling ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 

  Vážená pani ministerka, podľa správy, ktorú predložil váš rezort výboru pre vzdelávanie, sme ku koncu 
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prvého polroka 2019 vyčerpali zo 458 mil. eur na vzdelávanie menej ako 10 %. Je známe, že vo 
vzdelávaní chýbajú potrebné financie. Prečo za 4 roky nenašlo ministerstvo spôsob, ako efektívne čerpať 
a investovať eurofondy a čo s tým plánujete urobiť? 

12 Branislav Gröhling ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 

  Vážená pani ministerka, podľa správy, ktorú predložilo ministerstvo parlamentnému výboru pre 
vzdelávanie, bolo ku koncu prvého polroku 2019 celkové čerpanie eurofondov na vzdelávanie 39,8 mil. eur 
z celkových 458 mil. eur. Znamená to, že sme nevyčerpali asi 90 % eurofondov na vzdelávanie. Školstvo 
je dlhodobo podfinancované a váš rezort nevedel ani za 4 roky nastaviť pravidlá na efektívnejšie čerpanie. 
Ako je možné a čo plánujete s týmto nízkym čerpaním urobiť? 

13 Branislav Gröhling ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 

  Vážená pani ministerka, 81 mil. eur z eurofondov, ktoré mohli byť využité na skvalitnenie odborného a 
vysokého školstva, bude presunutých pod rezort práce, kde sa budú využívať na opatrenia v oblasti 
zamestnanosti a preškoľovanie. Aké kroky podnikne ministerstvo, aby sa 81 mil. eur vrátilo pod váš rezort 
a investovalo do vzdelávania? 

14 Ján Marosz minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 

  Vážený pán minister, dopravná situácia na Kysuciach je neúnosná. Ľudia trpia kvôli doprave. Prosím, 
informujte nás o konkrétnych krokoch, ktoré konáte pre zlepšenie dopravnej obsluhy (vrátane železnice), 
tak ťažko skúšaného regiónu. 

15 Branislav Gröhling ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 

  Vážená pani ministerka, školy na tento školský rok žiadali 6 292 úväzkov na pedagogických asistentov. 
Ministerstvo vykrylo okolo 40 % požiadaviek. Keďže požiadavky ostanú minimálne rovnaké aj na budú rok, 
rátali ste s týmto počtom asistentov v rozpočte pre školstvo na rok 2020 a viete garantovať pridelenie 
aspoň spomínaných 6 292 pedagogických asistentov? 

16 Ondrej Dostál ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 

  Aká je vaša reakcia na psychológov a psychiatrov, ktorí vás vo výzve v reakcii na premietanie filmu "Kto je 
ďalší?" žiadajú zaviesť systémové opatrenia, ktoré by zabezpečili, aby filmové diela odporúčané pre 
školské predstavenia spĺňali jasne stanovené kritériá? 

17 Veronika Remišová minister obrany SR Peter Gajdoš 

  Vážený pán minister, Najvyšší kontrolný úrad nedávno zverejnil, že ministerstvo obrany a jeho bytová 
agentúra protizákonne predávalo štátne služobné byty armádnym funkcionárom, navyše hlboko pod cenu. 
Byty predávali aj takým nájomcom, ktorí boli už 15 rokov po skončení služobného pomeru alebo dokonca 
žili v zahraničí. Podobných transakcií boli desiatky, štát prišiel o milióny eur. Ako chcete občanom, ktorí 
celý život splácajú vysoké hypotéky, vysvetliť toto konanie? Ako to chcete vysvetliť radovým vojakom a ich 
rodinám, ktorí skutočne potrebujú služobné nájomné byty? 

18 Ondrej Dostál minister obrany SR Peter Gajdoš 

  Má Vojenské spravodajstvo poznatky o tom, že by sa osoby, ktoré boli zapletené do kauzy otravy 
bývalého pracovníka ruských tajných služieb Sergeja Skripaľa v britskom Salisbury v marci 2018, v 
minulosti nachádzali na území Slovenskej republiky? 

19 Juraj Blanár ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková 

  Vážená pani ministerka, zmieňovali ste sa o využití Hurbanových kasární v Bratislave. Aká je náplň a 
harmonogram ich využitia? 

20 Eduard Heger minister financií SR Ladislav Kamenický 

  Polícia v utorok zasahovala v TIPOS-e. Ten spadá pod rezort financií. Ministerstvo financií tam pred 
mesiacmi v súvislosti s medializovanými informáciami vykonalo kontrolu. Aké boli výsledky kontroly 
ministerstva a plánujete odvolať šéfa TIPOS-u, prípadne podniknúť iné kroky? 

  

 


