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V Bratislave 24. mája  2021 

 
 

Vážení  členovia Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, Výboru pre 

sociálne veci, Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a Ústavnoprávneho 

výboru, 
 

v prílohe Vám posielame výzvu zástupcov policajných, vojenských a spravodajských 

profesijných združení k poslancom a poslankyniam Národnej rady  SR v súvislosti s návrhom 

zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu (tlač 516). 
 

 Národná rada SR dňa 07. 05. 2021 schválila v prvom čítaní návrh citovaného zákona, 

ktorý do Národnej rady SR podala skupina 24 poslancov, do druhého čítania. 
 

Dovoľujeme si upozorniť poslancov, že predkladaný návrh zákona je v rozpore 

s Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami a dohodami, ktorými je Slovenská republika 

viazaná. Forma podania návrhu obchádza riadny legislatívny proces, neumožňuje štandardnú 

konštruktívnu odbornú a verejnú kritiku a diskusiu, ktorá je pri vládnom návrhu zákona 

povinná. V prípade jeho schválenia v predkladanej podobe sa Slovenská republiku môže 

v medzinárodnom meradle spochybniť ako demokratický a právny štát, nerešpektujúci svoje 

medzinárodné záväzky. 
 

Konkrétne rozpory, poukazujúce na porušovanie základných princípov právneho štátu 

a iné skutočnosti potvrdzujúce naše konštatovania sú uvedené v prílohe tejto výzvy. 
 

Vážení členovia výborov Národnej rady SR,   

vzhľadom na hore uvedené skutočnosti Vás vyzývame, aby ste tento návrh zákona 

posudzovali komplexne, zohľadnili všetky súvislosti, ktoré uvádzame v prílohe  a svojimi 

prípadnými nesprávnymi rozhodnutiami nepripustili porušovanie základných ľudských práv 

a princípov právneho demokratického štátu.  
 

Slovenská republika je súčasťou Európskej únie a od roku 1993 je aj členom Rady 

Európy. Našou ústavou sa hlásime k dodržiavaniu princípov právneho štátu a ľudských práv.  
 

Keďže návrh zákona nie je v súlade s Ústavou SR, Ústavnými zákonmi a inými 

právnymi predpismi, medzinárodnými dohodami, je nesystémový, nedôvodný a tento nesúlad 

nie je možné odstrániť pozmeňujúcimi návrhmi, vyzývame Vás, aby  ste návrh zákona, ktorý 

Vám Národná rada SR pridelila na prerokovanie, neodsúhlasili a Národnej rade SR odporučili 

nepokračovať v rokovaní o ňom. 
 

      Za policajné, vojenské a spravodajské združenia: 

  

   Asociácia policajtov vo výslužbe  Zväz vojakov Slovenskej republiky 

(VETERAN POLICE SLOVAKIA)®  plk. v.v. Ing. Ján Paulech v. r. 

 JUDr. Hristo Gluškov v. r.  štatutárny zástupca 

 prezident  
 

  Klub generálov Slovenskej republiky             Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov 

genmjr. v.v. Ing. František Blanárik v. r.           Ing. Jaroslav Gofjár, MSc. v. r. 

 predseda                                                             predseda  

 

 

 

 
Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Hristo Gluškov  

 

 
Príloha: Výzva zástupcov policajných, vojenských a spravodajských profesijných stavovských združení 

k návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu  


