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Vec: Zásadná hromadná pripomienka verejnosti, medzirezortné pripomienkové konanie k 

 návrhu Ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme 
 

 Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len „APVV“) vznikla v roku 2006 a  v súčasnosti 
zastupuje viac ako 5600 členov (bývalých príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov) 
organizovaných v 46. miestnych organizáciách na Slovensku. Na základe pridruženého členstva a dohôd 

o spolupráci zastupuje aj ďalších členov v piatich stavovských profesijných organizáciách čo je spolu viac 
ako 1/3 všetkých výsluhových dôchodcov v Slovenskej republike. Podľa stanov združenia je poslaním tejto 

stavovskej profesijnej organizácie nielen obhajovať záujmy svojich členov a zastupovať ich vo vzťahoch k 
štátnym orgánom Slovenskej republiky ale aj spolupracovať pri tvorbe a zmenách právnych noriem 
a ďalších predpisov týkajúcich sa výsluhového zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru a predkladať 

k tomu aj stanoviská a návrhy. 
 APVV (ako zástupca verejnosti) už po zverejnení predbežnej informácie k návrhu ústavného 
zákona o starobnom dôchodkovom systéme (ďalej len „návrh ÚZ“), zaslala Ministerstvu práce sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky svoje vyjadrenie nakoľko v predbežnej informácií bolo uvedené, že 
osobitný systém sociálneho zabezpečenia sa iba „umožňuje“. Vo vyjadrení sme žiadali, aby bolo 
zachovanie osobitného systému výsluhového zabezpečenia formulované jednoznačne a tak, že tento bude 

garantovaný  ako sa k tomu vláda SR zaviazala vo svojom  Programovom vyhlásení vlády SR  na obdobie 
rokov 2020 – 2024.  

 Vzhľadom na uvedené a s cieľom podieľať sa na príprave legislatívnych zmien v oblasti riešenia 
výsluhového zabezpečenia,  sme uplatnili za naše občianske združenie zásadnú hromadnú pripomienku 

verejnosti  k návrhu ÚZ, ktorý bol zverejnený v rámci legislatívneho procesu na web stránke 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/549 na účely  mimorezortného pripomienkového 
konania dňa 13. 11. 2020,  rezortné číslo 29179/2020-M_OPVA a  číslo legislatívneho procesu 
LP/2020/549. 

 Hromadná pripomienka bola na  uvedenom portáli  uplatnená dňa 27. 11. 2020 a jej text, vrátane 
vyjadrenia podpory (154 podporovateľov), je prílohou č. 1 tohto listu. Dovolíme si v tejto súvislosti 

upozorniť na to, že v oficiálne zverejnenom materiáli (Vznesené pripomienky v rámci MPK)  je naša 
hromadná pripomienka označená ako obyčajná i keď bola uplatnená ako zásadná a tak je označená aj 
závere v textu samotnej hromadnej pripomienky. 

 Z dôvodu opatrení pandémie COVID-19 bola možnosť vyjadrenia jej podpory riešená aj 
elektronicky využitím verejného portálu www.peticie.com: 
https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_verejnosti_asociacia_policajtov_vo_vyslube_k_navrhu_u

stavneho_zakona_o_starobnom_dochodkovom_systeme. V prílohe č. 2 zároveň predkladáme zoznam 
podporovateľov uverejnených na tomto portáli, kde ju podporilo 4150 osôb. S cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane osobných údajov Vás žiadame o stanovisko či predložený 

zoznam podporovateľov akceptujete a môžeme tieto osobné údaje na verejnom portáli čo najskôr 
anonymizovať a následne ich ak vymazať. 
 

 S pozdravom    POVINNOSŤ * ÚCTA * PRIATEĽSTVO 

                                                                                                                 

      

 

  
 Asociácia policajtov vo výslužbe 
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Prílohy: 1. Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu ÚZ o starobnom dôchodkovom systéme.  

              2. Zoznam podporovateľov na www.peticie.com 


