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Košice 14. augusta 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ing. Roman Mikulec, MSc.
minister
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Vec: Stanovisko k návrhu Ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení
v starobe
Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) vznikla v roku
2006 a v súčasnosti zastupuje viac než 5600 členov (bývalých príslušníkov ozbrojených
bezpečnostných zborov) organizovaných v 47. miestnych organizáciách na Slovensku. Na
základe pridruženého členstva a dohôd o spolupráci zastupuje aj ďalších členov v šiestich
stavovských profesijných organizáciách čo je spolu viac ako 1/3 všetkých výsluhových
dôchodcov v Slovenskej republike.
Návrh Ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe (ďalej len
„návrh zákona“) bol doručený do Národnej rady SR dňa 8. 8. 2022 (tlač 1090).
Podľa dôvodovej správy (Všeobecná časť) je cieľom predkladaného návrhu zákona
vytvoriť základný ústavný rámec pre tvorbu dôchodkovej politiky na Slovensku do budúcna.
Zároveň sa uvádza, že predložený návrh zákona má ambíciu vystužiť dôchodkový systém
pevnou kostrou nemenných ústavných imperatívov, ktoré by boli dlhodobým garantom jeho
odolnosti voči individuálnym preferenciám tvorby sociálnej politiky vládnej moci bez ohľadu
na jej politické zloženie.
Návrh zákona je tzv. poslaneckým návrhom zákona a preto sa nielen odborná, ale ani
laická verejnosť nemôže zapojiť do legislatívneho procesu štandardným spôsobom.
Vzhľadom na uvedené Vás chceme upozorniť, že návrh zákona sa síce nevzťahuje na
systém výsluhového zabezpečenia, ale neustanovuje garanciu dlhodobého zachovania tohto
osobitného systému tak ako sa k tomu vláda SR zaviazala vo svojom Programovom
vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024 (vláda SR sa zaviazala, že bude nielen
zachovaná stabilizácia sociálneho systému policajtov ale bude ho aj garantovať).
Zároveň Vás žiadame, aby bolo zachovanie osobitného systému výsluhového
zabezpečenia formulované v návrhu zákona jednoznačne a tak, aby bol aj do budúcna
garantovaný.
Vážený pán minister, vzhľadom na uvedené očakávame, že Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky uplatní k návrhu zákona také pripomienky, ktoré budú v navrhovanom
zákone upravovať aj zachovanie a garantovanie osobitného systému výsluhového
zabezpečenia.
S pozdravom
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