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Košice 12. mája  2021 

 

 

 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

štátny tajomník 

Boris Ažaltovič 

Špitálska 4, 6, 8 

 

816 43 Bratislava 

 

 

Vec: Rozporové konanie k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom 

systéme dňa 12. 05. 2021 
 

 

 V zaslanom návrhu Ústavného zákona (ako príloha k pozvánke na rozporové konanie 

zo dňa 06. 05. 2021 číslo: 29179/2020-M_OPVA) boli vykonané nielen rozsiahle zmeny 

oproti návrhu, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ale zmenil sa 

aj jeho názov a to bez odôvodnenia a informácie o dôvodoch a dopadoch tejto zmeny na 

predkladaný návrh.  

Vzhľadom na uvedené, v rámci rozporového konania, žiadame (tak ako sme to uviedli 

v uplatnenej  zásadnej hromadnej pripomienke verejnosti) formulovať  návrh zákona tak, aby: 

a) existencia súčasného  osobitného systému výsluhového zabezpečenia bola garantovaná 

tak ako sa k tomu zaviazala vláda SR vo svojom  Programovom vyhlásení vlády SR  na 

obdobie rokov 2020 – 2024 (V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky v 

časti „Zaistenie bezpečnosti obyvateľstva“ sa uvádza, že vláda Slovenskej republiky bude 

garantovať stabilizáciu existujúceho osobitného systému sociálneho zabezpečenia 

policajtov, profesionálnych vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených a 

bezpečnostných zložiek tak, aby bol dlhodobo pevnou oporou, s cieľom posilniť 

spoločenskú prestíž tohto povolania), 

b) predkladaný návrh neumožňoval a ani nepredpokladal jeho zrušenie, ale ani zúženie jeho 

vecnej pôsobnosti alebo osobnej pôsobnosti tak, aby to malo negatívny vplyv na súčasné 

výsluhové nároky, 

c) sa na vznik nároku na starobný dôchodok zhodnocovala aj dosiahnutá doba trvania 

služobného pomeru podľa osobitného zákona, ktorým sa ustanovuje systém výsluhového 

zabezpečenia.  

 

Vzhľadom na uvedené žiadame  upraviť a doplniť zaslaný návrh takto: 

 

1. Základné ustanovenia 

Čl. 1 

 (2) Základné právo na primerané hmotné zabezpečenie v  starobe príslušníkov 

ozbrojených síl, ozbrojených zborov, bezpečnostných zborov a  záchranných zborov  
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sa vykonáva prostredníctvom systému výsluhového zabezpečenia. Na výkon 

základného práva podľa prvej vety a organizáciu systému výsluhového zabezpečenia  

sa tento ústavný zákon nevzťahuje. Do systému výsluhového zabezpečenia je možné 

prijať také zákonné úpravy, ktoré nezúžia alebo nezrušia osobnú pôsobnosť alebo 

vecnú pôsobnosť doterajších predpisov. 

2. V texte návrhu zákona doplniť požiadavku  uvedenú v písm. c) tak, aby sa na vznik 

nároku na starobný dôchodok z priebežného systému zhodnocovala aj doba trvania 

služobného pomeru príslušníkov uvedených v Čl. 1 ods. (2) návrhu. 

 

 S pozdravom    POVINNOSŤ * ÚCTA * PRIATEĽSTVO 

 

 

 

 

 
     Asociácia policajtov vo výslužbe 

                                                                         (VETERAN POLICE SLOVAKIA) 

                                                                                   JUDr. Hristo Gluškov 

 prezident  

 

 

 

 

  

                                              

 

 

 

 

  


