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Vec: Ďalšie postihovanie príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v zložke Štátnej 

bezpečnosti, Spravodajskej správy Generálneho štábu Československej ľudovej 

armády a spravodajských útvarov Pohraničnej stráže 

 
 Vláda SR sa v Programovom vyhlásení vlády na obdobie rokov 2020 až 2024 (ďalej 

len „PVV“), ktoré je podľa koaličnej zmluvy politických strán a hnutí jediným programovým 

dokumentom záväzným pre vládu SR zaviazala okrem iného, že: 

 zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez 
ich náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to najmä 

tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodňovane neobchádzalo medzirezortné 

pripomienkové konanie a 

 presadí plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom komunistickej 
Štátnej bezpečnosti sadzbou 50 % na roky odpracované v ŠtB a zo získaných zdrojov 

navrhne vyplácanie osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov, resp. ich 

manželky a manželov. 
 

 V závere roka 2020 bol, po prehodnotení aktuálneho stavu, najmä za účelom 

vyplácania osobitných príplatkov k dôchodkom pre politických väzňov prijatý: 

 návrh zákona predložený skupinou poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti 

komunistického systému a ktorý jasne pomenúva komunistický režim ako 

odsúdeniahodný, zločinný a nelegitímny, ktorý porušoval ľudské práva a slobody a 

 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku 

politickým väzňom, ktorým bol týmto osobám priznaný jednorazový príplatok k dôchodku 

a aj zvýšený príplatok k dôchodku na 10 € za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody. 
  

 Aj napriek tomu vláda SR zriadila svojim uznesením č. 120/2021  pracovnú skupinu, 

ktorej úlohou bolo posúdiť najvhodnejšiu metódu, vrátane jej konkrétneho legislatívneho 

prevedenia na odobratie nezaslúžených benefitov, pre prípravu návrhu zákona v termíne do 

19. 04. 2021 a zároveň uložila ministrovi práce sociálnych vecí a rodiny SR (predseda 

skupiny) informovať o záveroch a odporúčaniach pracovnej skupiny do 30. 04. 2021 vládu 

SR. 
 

 Skupina poslancov Národnej rady SR, ale bez ohľadu na tieto skutočnosti, predložila 

Národnej rade SR už dňa 16. 04. 2021 návrh zákona o odobratí nezaslúžených benefitov 

predstaviteľom komunistického režimu.  
 

Uplatnením takéhoto postupu skupina poslancov Národnej rady SR vlastne znegovala 

PVV, ktoré ako poslanci Národnej rady SR schválili  a zároveň tým znemožnila účasť 

verejnosti na legislatívnom procese prijímania zákona a pravdepodobne porušila aj koaličnú 

zmluvu. 
 

Samotný návrh predloženého zákona neakceptuje doterajšie systémové riešenie 

postihovania vybraných skupín osôb a navrhovaný spôsob:  

 porušuje viaceré princípy právneho štátu (najmä princíp právnej istoty, predvídateľnosti 
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práva, rovnosti a súdnej ochrany),  

 uplatňuje princíp kolektívnej viny, 

 opomína a obchádza iné orgány a osoby, ktoré sa na činnostiach uvedených v návrhu 
zákona nielen podieľali ale ich aj vykonávali a to prokuratúru, súdy a väzenstvo, 

 postihuje aj osoby, ktoré činnosti vymenované v návrhu zákona nevykonávali ani sa na 
nich nepodieľali (osoby, ktoré boli na základe previerok občianskych a previerkových  

komisií po revolúcii v roku 1990 uznané za spôsobilé na ďalší výkon služby a osoby, ktoré 

boli zaradené na úseku výkonu služby, pri ktorých nemohli vykonávať činnosti uvedené 

v návrhu zákona a ani sa na nich podieľať (napr. asistentky, šoféri, pasová služba atď.) a 

 navrhuje sanovať finančné prostriedky získané „úsporou“ z poistných odvodov 
z osobitných účtov ministerstiev na iné než príslušným zákonom ustanovené účely.  
 

Vzhľadom na tieto skutočnosti  profesijné stavovské občianske združenia (zastupujúce 

viac ako 10.000 členov) pripravili k procesu prijímania tohto návrhu zákona a k samotnému 

návrhu zákona spoločné stanovisko, ktoré je neoddeliteľnou prílohou tohto listu. 
 

Upozorňujeme všetky štátne orgány a poslancov Národnej rady SR, že návrh 

predloženého zákona obchádza riadny legislatívny proces, vynecháva z tohto procesu 

konštruktívnu kritiku a diskusiu nielen odbornej ale aj ostatnej verejnosti a v prípade 

jeho schválenia sa Slovenská republiku spochybní ako demokratický a právny štát. 
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Prílohy: 1/11  Spoločné stanovisko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky na vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov 

predstaviteľom komunistického režimu 


