
 
 
 

  , 
                       040 01 Košice, Kuzmányho 8, poštová adresa: P. O. BOX 2, 040 22 Košice 22 

Košice 19. októbra 2017 

 

 

         JUDr. Hristo Gluškov 
                   prezident 
    Asociácia policajtov vo výslužbe 
 
 
 
 Vážený pán minister, 
 

      v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) bol dňa 19. 10. 2017 

schválený návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z., v rámci ktorého bol schválený nielen 

spôsob valorizácie dôchodkov v rokoch 2018 – 2021, ale aj garancia minimálnej miery 

valorizácie dôchodkov. 

 Asociácia policajtov vo výslužbe už v rámci legislatívneho procesu (postupne - 

pripomienka verejnosti k Predbežnej informácii, hromadná pripomienka verejnosti v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania, rozporové konanie na Ministerstve práce 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“), stanoviská zaslané 

Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky, Ústavnoprávnemu výboru NR SR a Výboru 

NR SR pre sociálne veci ako aj jej spravodajcovi a  aj osobná účasť na rokovaniach týchto 

výborov) upozorňovala na riziká takéhoto návrhu a navrhovala, aby sa garancia minimálnej 

miery valorizácie vzťahovala na každého dôchodcu a teda aj na poberateľov dôchodkov 

z osobitného systému dôchodkového zabezpečenia.  V rámci týchto našich aktivít sa podarilo 

dosiahnuť to, že  MPSVaR SR pozmenilo návrh tak, že „presunulo“ ustanovenie o garancii 

minimálnej miery valorizácie dôchodkov do tzv. prechodných ustanovení (§293 dw) a tým sa 

navrhovaný spôsob valorizácie dôchodkov na roky 2018 – 2021 vzťahuje aj na výsluhových 

dôchodcov.  Naše návrhy, na garanciu minimálnej miery valorizácie dôchodkov aj pre 

poberateľov dôchodkových dávok z osobitného systému dôchodkového zabezpečenia, ale 

akceptované neboli.  

 Naše návrhy sme argumentovali najmä tým, že: 

 Aj v roku 2016 pri navrhovaní takejto garancie minimálnej miery valorizácie dôchodkov 

na rok 2017 bola novela zákona č. 461/2003 Z. z.  navrhovaná (a nakoniec aj schválená) 

tak, že sa to „vzťahovalo“ skutočne na každého dôchodcu, teda aj poberateľov dôchodkov 

z osobitného systému dôchodkového zabezpečenia. 
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 Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení sa v súvislosti s úpravou valorizácie 

dôchodkových dávok priamo odvoláva na zákon č. 461/2003 Z. z. (§ 68 ods. 16  „Od 1. 

júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové 

dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o 

percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o 

sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového 

zabezpečenia zvyšujú.“). Z uvedeného teda vyplýva, že návrh novely zákona č. 461/2003 

Z. z. je potrebné „nastaviť“ tak, aby nebolo potrebné garanciu minimálnej miery 

valorizácie dôchodkov riešiť ešte aj samostatnou novelou zákona č. 328/2003 Z. z. 

 V osobitnom systéme existuje aj skupina poberateľov dôchodkov tzv. staro dôchodcov, 

ktorým tak isto nie je garantovaná minimálna miera valorizácie. Paradoxné je ale aj to, že 

týmto osobám Sociálna poisťovňa zamieta žiadosti o priznanie starobného dôchodku a to 

aj napriek tomu, že splnili všetky podmienky priznania takéhoto dôchodku. Dôvod je ten, 

že nemôžu poberať dva rovnaké druhy dôchodkov -  teda starobné dôchodky. Títo policajti 

mali priznaný starobný dôchodok, prípadne inú dávku dôchodkového zabezpečenia podľa 

zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Po prijatí zákona č. 328/2002 Z. z. teda 

od 1.7.2002 sa tieto dávky dôchodkového zabezpečenia považujú za výsluhové, pretože sú  

vyplácané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“). Ide teda 

podľa zákona o starobné dôchodky, ale podľa tejto novely sa na tieto dôchodky garancia 

minimálnej miery valorizácie nevzťahuje iba preto, že sú vyplácané MV SR. 

 „Účelom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie minimálnej miery valorizácie 

dôchodkov na obdobie rokov 2018 až 2021, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou 

verejnosťou,“ a keďže časťou dôchodcovskej verejnosti (poberatelia dávok z výsluhového 

zabezpečenia) nie je a ani nebude takýto spôsob zavedenia minimálnej miery valorizácie 

dôchodkov akceptovateľný nebude splnený ani  účel navrhovanej právnej úpravy.  

 Vo vystúpení MPSVaR SR pri I. čítaní návrhu novely zákona v NR SR bolo zdôrazňované, 

že sa garancia minimálnej miery valorizácie dôchodkov vzťahuje na každého dôchodcu, čo 

ale nezodpovedá skutočnosti.  

 Vzhľadom aj na uvádzané argumenty zastávame stanovisko, že bolo  potrebné 

zabezpečiť garanciu minimálnej miery valorizácie skutočne každému dôchodcovi, keďže  sa 

tak nestalo a dôchodky z výsluhového zabezpečenia sa valorizujú k 1. 7. kalendárneho roka, 

navrhujeme  garanciu minimálnej  miery valorizácie týchto dôchodkových dávok upraviť 

samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z. z. obdobne ako bola schválená v novele zákona 

č. 461/2003 Z. z. a tak, aby nadobudla platnosť a účinnosť najneskôr do uvedeného dátumu. 
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 Zástupca MV SR na rozporovom konaní na MPSVaR SR dňa 26. 7. 2017 uviedol aj 

to, že ministerstvo vytvorí podmienky na to, aby sa aj zástupcovia občianskych združení 

výsluhových dôchodcov mohli do prípadnej novely zákona k tejto otázke aktívne „zapojiť“.  

 Vzhľadom na uvedené očakávame, že MV SR podnikne všetky potrebné kroky, aby aj 

dôchodkové dávky policajtov z výsluhového zabezpečenia mali zabezpečenú garanciu 

minimálnej miery valorizácie dôchodkov aj na roky 2018 až 2021 s tým, že ostane v platnosti 

„skončenie“ prepočítavania valorizácie dôchodkov koeficientmi podľa odslúžených rokov a aj 

tým sa splnia opatrenia navrhované v „Analýze dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu 

dôchodkového systému SR“  prerokované Vládou Slovenskej republiky v roku 2012 (oblasť 

výsluhového zabezpečenia - „naviazať valorizáciu na valorizáciu v univerzálnom 

dôchodkovom systéme“  a „prejsť na mechanizmus zvyšovania dôchodkov rovnaký ako v 

Sociálnej poisťovni“). 

 
 S pozdravom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pán 
JUDr. Robert Kaliňák 
podpredseda vlády a  minister vnútra SR 
Ministerstvo vnútra SR 
Pribinova 2 
Bratislava  


