
 
 

 
 



Účastníci dohody 
 
 

SMER – sociálna demokracia, 

oprávnený konať v jeho mene:doc. JUDr. Robert Fico, CSc.,predseda, 

so sídlom Súmračná 25, 821 02 Bratislava – Ružinov, 

zapísaná v registri strán vedenom MV SR pod č. 203/2-99/05662, 

(ďalej v texte len ako „SMER-SD“) 

a 

Slovenská národná strana,  

oprávnený konať v jej mene: JUDr. AndrejDanko,predseda,  

so sídlom Šafárikovo nám.3, 814 99 Bratislava – Staré Mesto, 

zapísaná v registri strán vedenom MV SR pod č.: NVVS/2-503/1990, 

(ďalej v texte len ako „ SNS“) 

a 

MOST – HÍD,  

oprávnený konať v jeho mene: Ing. BélaBugár,predseda, 

so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, 

zapísaná v registri strán vedenom MV SR pod č.: 233004-2009/12436, 

 
(ďalej v texte vyššie uvedení účastníci tejto dohody spolu len ako „koaličné strany“). 

 

 

Uvedomujúc si svoju spoločnú zodpovednosť za budúcnosť Slovenskej republiky, 

na základe výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 5. 

marca 2016, vytvárajú koalíciu politických strán za účelom zabezpečenia stabilnej 

a funkčnej koaličnej vlády s podporou väčšiny poslancov zvolených do Národnej rady 

Slovenskej republiky, pričom vzhľadom na vyššie uvedené 

uzatvárajú 

na základe vzájomnej dohody túto koaličnú dohodu.  
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PREAMBULA 

Koaličné strany vytvárajú na základe mandátu od občanov Slovenskej republiky, 

potvrdzujúc svoju oddanosť princípom slobody, demokracie a právneho štátu, úcty k 

ľudským právam a základným slobodám koaličnú zmluvu, rešpektujúcu zmenu pomerov 

v Národnej rade Slovenskej republiky, zakladajúcich väčšinovú podporu poslancov 

Národnej rady Slovenskej republiky, potrebnú pre stabilitu a efektívny výkon vládnej 

moci. Koaličné strany berú na seba plnú zodpovednosť za riadnu a transparentnú správu 

vecí verejných. 

Koaličné strany sa hlásia k tradíciám a zachovaniu slovenskej štátnosti, k členstve 

Slovenskej republiky v bezpečnostných a nadnárodných štruktúrach, akými sú 

Severoatlantická aliancia a Európska únia, pretože sú si vedomé významu európskej 

integrácie a medzinárodnej spolupráce pre bezpečnosť občanov Slovenskej republiky. 

Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie považujú koaličné strany za 

významnú politickú výzvu a príležitosť na presadenie zahranično-politických priorít 

v rámci Európskej únie, ako aj v medzinárodnom meradle. Cieľavedomou aktívnou 

zahraničnou politikou chcú upevňovať medzinárodné postavenie Slovenskej republiky. 

Koaličné strany vyvinú maximálne úsilie na zachovanie a rozvoj národnostných 

menšín a pokojné spolunažívanie občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na národnosť 

alebo politickú či etnickú príslušnosť. Koaličné strany budú principiálne a dôrazne 

vystupovať proti všetkým prejavom  etnickej a rasovej neznášanlivosti.  

Koaličné strany, uvedomujúc si svoju spoločnú zodpovednosť za budúcnosť 

Slovenskej republiky, sa budú usilovať o smerovanie Slovenskej republiky k naplneniu jej 

charakteristiky ako sociálneho štátu tak, ako to predpokladá Ústava Slovenskej republiky 

rešpektujúca solidaritu ako jednu z hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. 

Koaličné strany v rámci vyváženej hospodárskej politiky budúaktívne podporovať 

trvale udržateľný hospodársky rast dosahovaný sociálne a ekologicky orientovanou 

trhovou ekonomikou, dbajúc na podporu málo rozvinutých regiónov, ktorý musí vytvárať 
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podmienky na dôstojný život pre každého človeka bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, 

národnosť, etnickú príslušnosť alebo dosiahnutú úroveň vzdelania. 

Koaličné stranynadviažu na všetky doterajšie opatrenia a rozhodnutia, ktoré nie sú 

v rozpore so sociálnym a ekologickým charakterom trhového hospodárstva.  

 

Článok I.  

Programové priority koaličných strán 

 

Programové priority boli schválené dohodou predsedov koaličných strán dňa 

16.marca 2016. 

Účastníci tejto dohody sa zaväzujú, že sa budú svojou činnosťou usilovať o vecné 

a časové naplnenie priorít v nasledujúcich oblastiach. 

 

1) Zahraničná  a európska politika: 

- jednoznačná kontinuita  proeurópskej a proatlantickej orientácie Slovenskej republiky  

na základe širokej politickej zhody a posilňovanie postavenia národných parlamentov 

v zmysle dohody medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, 

- dôstojný a úspešný priebeh predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii 

v druhej polovici roku 2016, 

- aktualizácia bezpečnostnej a obrannej stratégie Slovenskej republiky, 

- posilnenie starostlivosti štátu o zahraničných Slovákov. 

 
2) Protikorupčný program: 

- prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje, 

- začlenenie iniciatívy „Rule ofLaw“ do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 

republiky, 

- dôsledné uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia, 
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- úsilie presadiť ústavný zákon o preukazovaní zákona o pôvode majetku s cieľom jeho 

reálnej účinnosti, 

- vytvorenie podmienok na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb 

nakladajúcich s verejnými zdrojmi, 

- zákonná úprava zákazu poskytovania a prijímania neetických výhod, 

- zdokonalenie a rozšírenie systému povinného zverejňovania zmlúv, 

- zavedenie protikorupčnej doložky pri návrhoch zákonov, 

- posilnenie ochrany verejného záujmu v záväzkovo-právnych vzťahoch, 

- profesionalizácia štátnej správy a vymedzenie politických nominácií. 

 

3) Dane, odvody a verejné financie: 

- zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 percent a každoročné 

prehodnocovanie ďalšieho znižovania, 

- dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2020 a dodržiavanie rozpočtovej 

disciplíny, 

- zrušenie daňových licencií k 1. januáru 2018, 

- zvýšenie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov, 

- pokračovanie v uplatňovaní osobitných odvodov a daní  v regulovaných odvetviach, 

možnosť ich rozšírenia na ďalšie odvetvia, 

- prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podpory investícií, 

- znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní (napr. zrušenie povinnej zdravotnej 

služby). 

 

4) Školstvo, šport a kultúra: 

- účasť zástupcov pracovníkov školstva pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády 

Slovenskej republiky, 

- schválenie dlhodobej koncepcie obsahu výchovy a vzdelávania, 

- výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva spojené so zásadnými vnútornými 

zmenami systému školstva, 
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- hľadanie nových zdrojov financovania športu a kultúry prostredníctvom aktivovania 

súkromných zdrojov, 

- zvýšenie podpory pre obnovu národných kultúrnych pamiatok, 

- posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu a totalitným režimom, 

- ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania. 

 

5) Zdravotníctvo: 

- zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VŠZP a na  Úrade pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou, 

- viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti a pri transparentom 

nakladaní s verejnými zdrojmi, 

- obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní, 

- zavedenie systému DRG v plnom rozsahu, 

- plná aplikácia systému e-Health, 

- skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony, 

- zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov. 

 

6) Regionálne rozdiely: 

- rozšírenie pôsobnosti zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie 

okresy, 

- nárokovateľnosť daňových úľav pre malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť nové 

pracovné miesta s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy, 

- osobitné stimuly pre rozvoj slovenského kúpeľníctva, 

- rozvoj dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7, 

- prehodnotenie zrušenia vlakov Intercity, príprava podmienok pre zriadenie národného 

leteckého a vodného dopravcu. 

 

7) Polícia a súdy: 

- inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov, 
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- posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta PZ SR a obmedzenie 

možností jeho odvolania na zákonom ustanovené dôvody, 

- zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne 

konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade Slovenskej republiky, 

- zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov, 

- zavedenie zásadných opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia 

súdneho konania, 

- úsilie presadiť ústavný zákon o tvorbe Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

- pripraviť nový zákon o spravodajských službách a ich kontrole. 

 

8) Sociálne veci a práca: 

- podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100 tisíc pracovných miest a znížiť 

nezamestnanosť pod 10 percent, 

- dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu, 

- primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, uplatňovanie pravidiel kolektívneho 

vyjednávania pri mzdových požiadavkách, 

- adresné sociálne opatrenia, 

- úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných 

financií, 

- zvýšenie vianočných príspevkov pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov, 

- flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti, 

- možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri, 

- sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce 

pracovať, 

- podpora práce v sociálne zaostalých komunitách, 

- zavedenie účinného inštitútu osobného bankrotu, boj s úžerou, 

- dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií. 
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9) Národnoštátne ekonomické záujmy: 

- nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaz privatizácie strategického 

majetku štátu, 

- zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR a podielu slovenských potravinárskych výrobkov 

z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu, 

- podporiť obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho 

segmentu. 

 

10) Národnostné menšiny: 

- prijatie zákona o vytvorení fondu pre financovanie menšinových kultúr (verejnoprávny 

fond), 

- zosúladenie praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín, 

- zmena metodiky výučby slovenského jazyka na menšinových školách v záujme jeho 

lepšieho ovládania, 

- vyňatie všetkých málotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území. 

 

11) Životné prostredie: 

- sprehľadnenie pravidiel pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 

- pokračovať v opatreniach na zabezpečenie splnenia záväzkov v oblasti klimatických 

zmien v súlade s Parížskou zmluvou (december 2015), 

- ďalšia podpora protipovodňových opatrení. 
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Článok II.  

Orgány koaličných strán 

 

1) Za účelom spolupráce a koordinácie činnosti koaličných strán pri napĺňaní 

Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a súčasnom rešpektovaní 

ústavného postavenia a pôsobnosti ústavných orgánov a ústavných činiteľov sa 

zriaďujú orgány koaličných strán, ktorými sú: 

- Koaličná rada, 

- Rada predsedov koaličných poslaneckých klubov, 

- krajské koaličné rady, 

- okresné koaličné rady. 

 

2) Koaličná rada  

2.1) Koaličná rada je šesťčlenná a jej členmi sú predsedovia koaličných strán a jeden 

zástupca každej koaličnej strany, určený predsedom príslušnej koaličnej 

strany.Predsedu koaličnej strany zastupuje v čase jeho neprítomnosti ním 

poverený zástupca. 

2.2) Koaličná rada môže zasadať vo formáte rozšírenej Koaličnej rady.Na zasadnutí 

rozšírenej Koaličnej rady  sa zúčastňujú členovia Koaličnej rady podľa bodu 2.1) 

tohto odseku dohody a ďalší zástupca každej koaličnej strany, ktorým je 

spravidla predseda poslaneckého klubu.  

2.3) Koaličná rada prijíma rozhodnutia konsenzom všetkých koaličných strán.  

2.4) Koaličná rada zasadá spravidla 2 dni pred každým začiatkom schôdze Národnej 

rady Slovenskej republiky a pred každým rokovaním vlády Slovenskej republiky, 

najmenej však 2 krát za mesiac, a to spravidla v pondelok. V prípade potreby ju 

môže zvolať do troch dní ktorýkoľvek predseda koaličnej strany. 

Koaličná rada prerokúva materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania 

Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. Materiály sú 

k dispozícii na príslušných webových stránkach.  
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Člen vlády Slovenskej republiky, ktorý chce zaradiť materiál na rokovanie vlády 

Slovenskej republikyna jej samotnom zasadnutí, musí tento materiál minimálne 

jeden deň pred zasadnutím vlády Slovenskej republiky doručiť vedúcemu 

Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý ho rozošle zástupcom všetkých 

koaličných strán. 

2.5) Koaličná rada môže rozhodnúť o zvolaní spoločného zasadnutia členov 

poslaneckých klubov Národnej rady Slovenskej republiky a členov vlády 

Slovenskej republiky za koaličné strany pred nadchádzajúcou schôdzou 

Národnej rady Slovenskej republiky alebo z iných dôvodov hodných osobitného 

zreteľa. 

 

3) Rada predsedov koaličných poslaneckých klubov  

3.1) Rada predsedov koaličných poslaneckých klubov je trojčlenná a jej členmi sú 

predsedovia koaličných poslaneckých klubov. Predsedu koaličného 

poslaneckého klubu zastupuje v čase jeho neprítomnosti ním poverený 

zástupca.  Na zasadnutie Rady predsedov koaličných poslaneckých klubov si 

môže každý predseda koaličného klubu po predchádzajúcom informovaní 

ostatných členov Rady predsedov koaličných poslaneckých klubov  prizvať  

ďalšieho zástupcu koaličnej strany. 

3.2) Rada predsedov koaličných poslaneckých klubov zasadá spravidla 5 dní pred 

každým začiatkom schôdze Národnej rady Slovenskej republiky za účelom 

spoločného postupu koaličných poslancov počas schôdze Národnej rady 

Slovenskej republiky. Rada predsedov koaličných poslaneckých klubov zasadne 

tiež vždy, ak o to požiada ktorýkoľvek z jej členov.  

3.3) Poslanci, ktorí sú členmi koaličných poslaneckých klubov, musia všetky 

poslanecké návrhy k materiálom predkladaným na rokovanie Národnej rady 

Slovenskej republikypred ich samotným predložením na rokovanie Národnej 

rady Slovenskej republikyvopred predložiť na prerokovanie Rade predsedov 

koaličných poslaneckých klubov. 
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3.4) Poslanecké návrhy podľa vyššie uvedeného bodu môžu byť predložené na 

rokovanie Národnej rady Slovenskej republikylen po ich odsúhlasení 

Radoupredsedov koaličných  poslaneckých klubov. Ak materiál nebol 

predložený Rade predsedov koaličných poslaneckých klubov, poslanci, ktorí sú 

členmi koaličných poslaneckých klubov, ho nemusia podporiť pri hlasovaní. 

3.5) Rada predsedov koaličných poslaneckých klubov rozhoduje konsenzom. 

3.6) Rada predsedov koaličných poslaneckých klubov môže rozhodnúť o zvolaní 

spoločného zasadnutia členov poslaneckých klubov Národnej rady Slovenskej 

republiky a členov vlády Slovenskej republiky koaličných strán pred 

nadchádzajúcou schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky alebo z iných 

dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

 

4) Krajské koaličné rady 

4.1) V každom kraji pôsobí krajská koaličná rada.  

4.2) Krajská koaličná rada príslušného kraja je trojčlenná  a jej členmi sú 

krajskípredsedovia koaličných strán daného kraja.  

4.3) Na zasadnutie krajskej koaličnej rady si môže každý člen prizvať zástupcu 

koaličnej strany. 

4.4) Každá krajská koaličná rada sa schádza spravidla raz za dva mesiace. Krajská 

koaličná rada sa stretne vždy, ak o to požiada ktorýkoľvek jej člen. 

4.5) Krajská koaličná rada rozhoduje konsenzom. V prípade, ak sa nedosiahne 

konsenzus na zasadnutí krajskej koaličnej rady, ktorýkoľvek člen krajskej 

koaličnej rady predloží návrh, pri ktorom sa nedosiahol konsenzus na rokovanie 

Koaličnej rady. 

 

5. Okresné koaličné rady  

5.1) V každom okrese pôsobí okresná koaličná rada. 

5.2) Okresná koaličná rada príslušného okresu je trojčlenná a jej členmi sú okresní 

predsedovia koaličných strán príslušného okresu. 
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5.3) Na zasadnutie okresnej koaličnej rady si môže každý člen prizvať zástupcu 

koaličnej strany. 

5.4) Každá okresná koaličná rada sa schádza spravidla raz za tri mesiace. Okresná 

koaličná rada sa stretne vždy, ak o to požiada ktorýkoľvek jej člen. 

5.5) Okresná koaličná rada rozhoduje konsenzom. V prípade, ak sa nedosiahne 

konsenzus na zasadnutí okresnej koaličnej rady, ktorýkoľvek člen okresnej 

koaličnej rady predloží návrh, pri ktorom sa nedosiahol konsenzus na rokovanie 

krajskej koaličnej rady. 

 

 

Článok III. 

Princípy spolupráce koaličných strán 

 

1) Koaličné strany budú spoluprácou presadzovať programové priority uvedenévčl.I. 

tejto dohody. 

2) Programovéprioritybudú rozpracované v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej 

republiky, ktoré po schválení Národnou radou Slovenskej republiky bude záväzné pre 

vládu Slovenskej republiky i koaličné strany. Zmeny alebo rozšírenie programových 

priorít sú možné len so súhlasom všetkých koaličných strán.  

3) Vláda Slovenskej republiky je viazaná Programovým vyhlásením vlády Slovenskej 

republiky, schváleným Národnou radou Slovenskej republiky. Programy koaličných 

strán sú len ich straníckymi dokumentmi. 

4) Pri závažných rozhodnutiach alebo rozhodnutiach presahujúcich štvorročné volebné 

obdobie vyvinú maximálne úsilie na dosiahnutie širokej politickej zhody vládnych a 

opozičných politických strán. 

5) Za koordináciu poslancov koaličných strán v Národnej rade Slovenskej republiky 

zodpovedajú predsedovia poslaneckých klubov, ktoré združujú poslancov koaličných 

strán v Národnej rade Slovenskej republiky. 
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6) V priebehu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky môže zvolať stretnutie 

predsedov poslaneckých klubov koaličných strán ktorýkoľvek predseda poslaneckého 

klubu. 

7) V prípade, ak koaličná strana nemá utvorený poslanecký  klub v Národnej rade 

Slovenskej republiky, plní funkciu predsedu poslaneckého klubu  na účely tejto dohody 

predseda príslušnej koaličnej strany. 

8) Žiadna koaličná strana, resp. koaličné strany, nemôže presadzovať svoje záujmy na 

úkor inej koaličnej strany spoločným postupom so stranami opozície. Takýto postup 

bude považovaný za hrubé porušenietejto dohody. 

9) Koaličné strany sa dohodli, že na základe konsenzu a v záujme nastolenia 

konštruktívnej spolupráce  medzi koalíciou a opozíciou v Národnej rade Slovenskej 

republiky, budú pozorne posudzovať také opozičné návrhy zákonov, ktoré budú 

sledovať stabilitu a rozvoj na Slovensku. 

10) Koaličné strany rešpektujú ústavné právo predsedu vlády Slovenskej republiky 

navrhovať prezidentovi Slovenskej republiky vymenovanie a odvolanie člena vlády. 

S takýmto krokom predsedu vlády musí súhlasiť príslušná koaličná strana, v opačnom 

prípade sa to považuje za hrubé porušenie koaličnej dohody. 

11) Predseda každej koaličnej strany,v súlade s jej vnútornými pravidlami, má právo 

navrhnúť odvolanie nominanta za svoju koaličnú stranu a vymenovanie nového. 

Predsedovia ostatných koaličných strán alebo ich nominanti sú takémuto návrhu 

povinní vyhovieť, ak tomu nebráni závažný dôvod hodný osobitného zreteľa. 

12) Návrhy na zmenu a doplnenie vládou Slovenskej republiky predložených materiálov 

legislatívnej alebo nelegislatívnej povahy do Národnej rady Slovenskej republiky  budú 

odporučené na schválenie predsedami všetkých poslaneckých klubov koaličných strán 

až po ich dohode a po predchádzajúcom súhlase predkladateľa. 

13) Návrhy materiálov predkladaných na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky 

alebo na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktoré sú mimo rámca schválených 

programových priorít koaličných strán uvedených v čl.I. tejto dohody alebo mimo 

rámca programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky schváleného Národnou 
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radou Slovenskej republiky, môžu byť odporučené na rokovanie iba po 

predchádzajúcom rozhodnutí Koaličnej rady.  

14) V prípade, že ktorýkoľvek predseda poslaneckého klubu Národnej rady Slovenskej 

republiky alebo člen vlády vznesie výhradu k predkladanému materiálu na 

prebiehajúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky alebo vlády Slovenskej 

republiky, odporučia všetci predsedovia poslaneckých klubov koaličných strán alebo 

predseda vlády svojim členom vyradenie/vypustenie  takéhoto bodu z rokovania. 

Odporučenie na opätovné prerokovanie takéhoto materiálu bude možné až po 

predchádzajúcom rozhodnutí koaličnej rady. 

15) Vláda Slovenskej republiky bude predkladať prostredníctvom vedúceho Úradu vlády  

Slovenskej republiky poslaneckým klubom koaličných strán plán legislatívnych úloh 

vlády Slovenskej republiky. 

16) Koaličné strany sa zaväzujú, že budú odporúčať svojim poslancom, aby neiniciovali 

konanie v Národnej rade Slovenskej republiky o vyslovení nedôveryvláde alebo jej 

členovi, a ani sa k takýmto hlasovaniam nepripojili. Koaličné strany sa ďalej zaväzujú, 

že v prípade, ak vláda spojí hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci 

s hlasovaním o dôvere vláde, budú odporúčať svojim poslancom, aby  svojím 

hlasovaním podporili návrh vlády.  

17) Pri schvaľovaní programu schôdzeNárodnej rady Slovenskej republiky a pri 

schvaľovanípredložených materiálov vládou Slovenskej republiky a poslancami 

koaličných stránsa koaličné strany zaväzujú, že prostredníctvom predsedov 

poslaneckých klubov odporučia svojim členom podporiť takéto návrhy v Národnej 

rade slovenskej republiky.  

18) Koaličné strany sa dohodli, že vo vláde Slovenskej republiky, ktorá bude mať celkom 

15 členov, bude uplatnené zastúpenie nominantov SMER – SD, SNS a MOST – 

Hídv pomere 9:3:3, pričom toto rozdelenie tvorí prílohu č.1 tejto dohody.  

19) Koaličné strany sa dohodli na spoločnom návrhu pre zastúpenie  nominantov pri 

obsadzovaní funkcionárov a výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí 

prílohu č.2 tejto dohody. 
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20) Koaličné strany a nominanti koaličných strán budú pri personálnej politike v rámci 

svojej pôsobnosti dbať najmä na vysokú odbornosť a morálnu bezúhonnosť verejných 

funkcionárov nominovaných do verejných a iných funkcií. 

21) Koaličnou stranou nominovaný funkcionár do verejných a iných funkcií je povinný 

plniť si úlohy vyplývajúce z jeho postavenia osobne, zodpovedne, profesionálne, včas a 

riadne. Je povinný zdržať sa pri výkone svojej funkcie, ale aj mimo priameho výkonu 

tejto funkcie, akéhokoľvek konania a správania, ktoré by mohlo : 

- narušiť základné všeobecne uznávané a všeobecne uplatňované morálne 

pravidlá a hodnoty spoločenského správania sa v demokratickej spoločnosti, 

- narušiť politické a ekonomické fungovanie Slovenskej republiky, jej bezpečnosti 

a verejného poriadku, 

- narušiť a poškodiť dôveru občanov Slovenskej republiky v politiku a správu vecí 

verejných, 

- narušiť a poškodiť dôveru občanov Slovenskej republiky v inštitúciu, v ktorej 

funkcionár vykonáva funkciu, 

- narušiť a poškodiť vážnosť vykonávanej funkcie. 

22) Predstavitelia koaličných strán rešpektujú názory predstaviteľov iných politických 

strán a hnutí aj napriek skutočnosti, že ich politické názory a prejavy osobne 

nezdieľajú, ale vnímajú ich ako prejavy konkurujúcich politických strán a hnutí s tým, 

že si ctia zásady slušnosti a serióznosti v rámci demokratickej politickej súťaže 

politických strán a hnutí. 

 

 

Článok IV.  

Riešenie sporov, výhrad a nesúladu 

 

1) Koaličné strany sa zaväzujúrešpektujúc princíp kolegiality vzájomne pôsobiť pri 

predchádzaní sporov, výhrad a nesúladu. Koaličné strany sa zaväzujú, že si pri plnení 

tejto dohody budú poskytovať vzájomnú súčinnosť a budú vynakladať všetko úsilie v 

snahe predchádzať vzniku sporov, výhrad a nesúladu pri napĺňaní tejto dohody. 
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2) V prípade vzniku sporu, výhrady alebo nesúladu medzi koaličnými stranami rokuje o 

ichriešení Koaličná rada. Ak sa nedosiahne bezodkladné riešenie, Koaličná rada vytvorí 

pre riešenie takéhoto problému pracovnú skupinu s rovnakým počtom poverených 

zástupcov koaličných strán na jeho riešenie. 

3) Až do vyriešenia problému sa koaličné strany zaväzujú zdržať sa  verejných vyjadrení a 

konaní, ktoré by mohli poškodiť koalíciu, respektíve ktoréhokoľvek účastníka tejto 

dohody.  

4) Riešenie prijaté Koaličnou radou na návrh pracovnej skupiny je pre koaličné strany 

záväzné a nespochybniteľné smerom k verejnosti i médiám. Rovnako je záväzný i 

dohovorený rámec informovania verejnosti o prijatom riešení. 

5) Z každého zasadnutia Koaličnej rady a o výsledku dohôd sa vedú písomné zápisy. 

6) O postoji a zámeroch koaličných strán bude Koaličná rada pravidelne informovať 

verejnosť v médiách. O svojich straníckych zámeroch a postojoch môže informovať 

verejnosť každá z koaličných strán s výnimkou bodu 3 tohto článku. 

 

 

ČlánokV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto dohoda nadobúda záväznosť dňom jej podpísania predsedami koaličných strán. 

Táto dohoda je uzatvorená na dobu určitú, a to v trvaní do dňa, kedy sa v zmysle 

platnej právnej úpravy začne volebná kampaň pred nasledujúcimi voľbami do 

Národnej rady Slovenskej republiky, a to všetko za predpokladu, že sa koaličné strany 

nedohodnú inak . 

2) Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každá koaličná strana obdrží 

jedno vyhotovenie. 

3) Všetky zmeny, doplnky, dodatky alebo prípadné zrušenie tejto dohody musia byť 

vyhotovené písomne a podpísané predsedami koaličných strán. 
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4) Koaličné strany sa dohodli, že táto dohoda sa dodatočne doplní o úpravu špecifikácie 

programových priorít, ktorá ako príloha č. 3 bude po jej podpise predsedami 

koaličných strán tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. 

5) Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti obmedzujúce 

ich oprávnenie uzavrieť túto dohodu. 

6) Táto koaličná dohoda nahrádza v plnom rozsahu koaličnú dohodu zo dňa 1. 

septembra 2016. 

 

V Bratislave dňa..............2017 

 

................................................. 
za SMER – sociálna demokracia  
doc. JUDr. Robert Fico, CSc. 
 

 

.................................................. 
za Slovenskú národnú stranu 
JUDr. Andrej Danko 
 
 
 

.................................................. 
za MOST – HÍD 
Ing. BélaBugár 
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Príloha č.1 

Zastúpenie koaličných strán vo vláde Slovenskej republiky 

 

Príloha č.2 

Zastúpenie koaličných strán v Národnej rade Slovenskej republiky 
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Príloha č.1 

Zastúpenie koaličných strán vo vláde Slovenskej republiky 

1)  predseda vlády:        SMER – SD
  
2)  podpredseda vlády pre investície:      SMER – SD 

(zmenou tzv. kompetenčného zákona sa výrazne posilnia riadiace, kontrolné 
a koordinačné právomoci podpredsedu vlády SR pre investície v oblasti fondov 
EÚ) 

 
3) minister obrany:        SNS 
 štátny tajomník:        MOST – HÍD 

štátny tajomník:        SMER – SD 
 
4) minister spravodlivosti:       MOST – HÍD
 štátny tajomník:        MOST – HÍD 

štátny tajomník:        SMER – SD 
 

5)  minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja:   MOST – HÍD 
 štátny tajomník:        SNS 
 štátny tajomník:        SMER – SD 
 
6)  minister vnútra:         SMER – SD 
 štátny tajomník:        SNS 
 štátny tajomník:        SMER – SD 
 
7) minister financií:        SMER – SD 
 štátny tajomník:        SNS 
 štátny tajomník:        SMER – SD 
 štátny tajomník:            do 31.12.2016   SMER – SD   
 
8)  minister zahraničných vecí a európskych záležitostí:   SMER – SD
 štátny tajomník:        SNS 
 štátny tajomník:        SMER – SD 
 
9)  minister hospodárstva:       SMER – SD
 štátny tajomník:        SMER – SD 
 štátny tajomník:        SMER – SD 
 
10)  minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka:    SNS 
 štátny tajomník:        MOST – HÍD 
 štátny tajomník:        SMER – SD 
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11)  minister práce, sociálnych vecí a rodiny:     SMER – SD
 štátny tajomník:        MOST – HÍD 
 štátny tajomník:        SMER – SD 
 
12)  minister životného prostredia:      MOST – HÍD
 štátny tajomník:        MOST – HÍD 

štátny tajomník:        SMER – SD 
 
13)  minister školstva, vedy, výskumu a športu:    SNS 
 štátny tajomník:        MOST – HÍD 
 štátny tajomník:        SMER – SD 
 
14) minister kultúry:        SMER – SD 
 štátny tajomník:        MOST – HÍD 

štátny tajomník:        SMER – SD 
 
15)  minister zdravotníctva:       SMER – SD
 štátny tajomník:        SNS 
 štátny tajomník:        SMER – SD 
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Príloha č.2 

Zastúpenie koaličných strán v Národnej rade Slovenskej republiky 

 

1)  predseda a podpredsedovia národnej rady 
 

predseda národnej rady:  SNS 
 podpredseda národnej rady: SMER – SD 
 podpredseda národnej rady: MOST – HÍD 

podpredseda národnej rady: MOST – HÍD 
podpredseda národnej rady: opozícia 
 

2) výbory národnej rady 
  

a) stále výbory 
 

1) Mandátový a imunitný výbor NR SR 
 predseda:    SMER – SD 
  

2) Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií 
predseda:    opozícia 

  
3) Výbor NR SR pre európske záležitosti 
predseda:    SMER – SD 

  
4) Ústavnoprávny výbor NR SR 
predseda:    SMER – SD 

  
5) Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ 
predseda:    opozícia   

  
6) Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS 
predseda:    opozícia 

  
7) Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského 

spravodajstva 
predseda:    opozícia 

  
8) Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 
predseda:    opozícia 
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b) nestále výbory 
 
9) Výbor NR SR pre financie a rozpočet 
predseda:    SMER – SD 

  
10) Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti 
predseda:    opozícia 

  
11) Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 
predseda:    MOST – HÍD 

  
12) Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj 
predseda:    opozícia 

  
13) Výbor NR SR pre sociálne veci 
predseda:    nezaradený 

  
14) Výbor NR SR pre zdravotníctvo 
predseda:    SNS 
  
15) Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť 
predseda:    SNS 

  
16) Zahraničný výbor NR SR 
predseda:    MOST – HÍD 

  
17) Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 
predseda:    SMER – SD 

  
18) Výbor NR SR pre kultúru a médiá 
predseda:    SMER – SD 

  
19) Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 
predseda:    opozícia 
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