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Vážený pán 

Robert Fico 

predseda vlády 

Úrad vlády SR 

Námestie Slobody 1 

813 70 Bratislava 
 

   Vážený pán premiér, 

 

 dovoľujem si Vás upozorniť na závažné porušenie platných Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej 

„legislatívne pravidlá“) zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) 

a požiadať Vás o nápravu v tejto veci. 

 Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 6. júla 2012 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

(č. uznesenia: 330/2012) (ďalej len „návrh novely“). Ministerstvo ako predkladateľ návrhu v rámci 

pripomienkového konania hrubým spôsobom porušilo legislatívne pravidlá, a to konkrétne v nasledovných 

bodoch: 

1. Pripomienkové konanie bolo skrátené zo štandardnej lehoty najmenej 15 pracovných dní (čl. 13 ods. 6 

legislatívnych pravidiel) bez toho, aby na to existovali dôvody, ktoré pre skrátenie lehoty na 

pripomienkové konanie uvádzajú legislatívne pravidlá v čl. 13 ods. 7. Respektíve ak takéto dôvody 

existujú, neboli ministerstvom uvedené ani v rámci predkladacej správy k návrhu novely, ani v rámci 

vyhodnotenia pripomienkového konania. Predkladacia správa sa odvoláva iba na „naliehavosť 

a závažnosť zmien“ bez toho, aby konkrétne zdôvodnila, ako táto naliehavosť a závažnosť napĺňa 

požiadavku mimoriadnych okolností podľa č. 13 ods. 7 legislatívnych pravidiel. 

2. Lehota na zasielanie pripomienok bola stanovená na 3 pracovné dni, pričom legislatívne pravidlá 

uvádzajú, že aj v prípade skrátenej lehoty na pripomienkové konanie nesmie byť táto lehota kratšia ako 

7 pracovných dní. 

3. Návrh novely nebol vôbec zverejnený na Portáli právnych predpisov, ako to vyžadujú legislatívne 

pravidlá v čl. 13 ods. 2, ale bol iba zaslaný vybraným subjektom na pripomienkovanie. Legislatívne 

pravidlá takýto postup vôbec neumožňujú. Takýmto postupom bolo verejnosti úplne znemožnené 

vyjadriť sa k návrhu zákona v rámci pripomienkového konania.  

 

Navrhovaná novela zákona sa pritom dotýka dôležitých aspektov odvodového, daňového a dôchodkového 

systému, a teda veľkého množstva občanov. Skrátením lehoty pripomienkového konania bez dôvodu a nad 

časový rámec zakotvený v legislatívnych pravidlách, ale najmä nezverejnením návrhu na Portáli právnych 

predpisov bolo občanom upreté ich právo obracať sa so žiadosťami a návrhmi na štátne orgány (čl. 27 ods. 1 

ústavy) a právo podieľať sa na správe verejných vecí priamo (čl. 30 ods. 1 ústavy) spôsobom, ktorý je pre 

ministerstvá záväzne upravený v legislatívnych pravidlách. V uvedenej veci som dnes na Úrad vlády SR podal 

sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach (príloha). 

  

 Vzhľadom na závažné dopady predmetného návrhu zákona na občanov SR, ako na evidentnosť 

porušenia legislatívnych pravidiel Vás vyzývam, aby ste v tejto veci bez čakania na preverenie sťažnosti úradom 

vlády zabezpečili nápravu a umožnili verejnosti vyjadriť sa k návrhu zákona spôsobom zakotveným 

v legislatívnych pravidlách. Nápravu možno zabezpečiť iba tým spôsobom, že vláda stiahne predmetný vládny 

návrh zákona z parlamentu a uloží ministerstvu, aby ho zverejnilo na Portáli právnych predpisov a umožnilo jeho 

pripomienkovanie verejnosťou a  prerokovanie v pripomienkovom konaní v súlade s legislatívnymi pravidlami.  

 

 S pozdravom 

 

 

Ondrej Dostál 

predseda Občianskej konzervatívnej strany 

 

V Bratislave dňa 17. júla 2012.  


