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V Košiciach 25. augusta 2017

Národná rada Slovenskej republiky
Ústavnoprávny výbor NR SR
JUDr. Róbert Madej, PhD.
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Vážený pán predseda výboru,
obraciame sa na Vás v mene občianskeho združenia Asociácia policajtov vo výslužbe
(ďalej len „APVV“), ktoré vzniklo v roku 2006 a v súčasnosti má v Slovenskej republike 44
miestnych organizácii, v ktorých je registrovaných už viac ako 5 600 členov – bývalých
príslušníkov, teraz poberateľov výsluhových dôchodkov (čo je viac ako 1/3 všetkých
výsluhových dôchodcov).
Podľa stanov združenia je poslaním tejto stavovskej organizácie nielen obhajovať
záujmy svojich členov a zastupovať ich vo vzťahoch k štátnym orgánom Slovenskej
republiky, ale aj spolupracovať pri tvorbe a zmenách právnych noriem a ďalších predpisov
týkajúcich sa výsluhového zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru a predkladať k tomu
aj stanoviská a návrhy.
Do Národnej rady Slovenskej republiky bol dňa 18. 8. 2017 doručený Vládou
Slovenskej republiky 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 (parlamentná tlač 664).
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s cieľom podieľať sa na príprave legislatívnych
zmien v oblasti valorizácie dôchodkov, APVV už po zverejnení predbežnej informácie
o pripravovanom právnom predpise (Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
461/2003 Z. z. – úprava valorizácie), ktorého cieľom je aj „ustanoviť minimálnu mieru
valorizácie dôchodkových dávok a úrazovej renty pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti
verejných financií“ zaslalo Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(ďalej len „MPSVaR“) v ustanovenej lehote pripomienku verejnosti aj v tomto znení:
„Valorizácia dôchodkových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia je upravená
zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov tak, že príslušné ustanovenia (§ 68 ods. 1 a 16 ) odkazujú na
všeobecné predpisy o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov). Vzhľadom na uvedené navrhujeme v nadväznosti na zmenu právnej
úpravy v zákone č. 461/2003 Z. z. primerane zmeniť aj príslušné ustanovenia zákona č.
328/2002 Z. z.“
MPSVaR naše návrhy uplatnené v tejto pripomienke, ale ani v zásadnej hromadnej
pripomienke verejnosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania (túto pripomienku
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podporilo viac ako 1500 osôb) neakceptovalo a zvolalo na deň 26. 7. 2017 rozporové konanie.
Navrhovali sme zmeniť a doplniť zákon č. 328/2002 Z. z. tak, aby bol splnený účel
predkladaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení aj pre túto skupinu poistencov teda
aj „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola akceptovateľná
dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka“.
MPSVaR na rozporovom konaní a aj vo vyhodnotení medzirezortného pripomienkového
konania zverejnenom na portáli Slov-lex.sk odôvodňuje neakceptovanie našich pripomienok
tým, že: „Zvyšovanie dôchodkových dávok v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia
podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov patrí do vecnej pôsobnosti tzv. silových rezortov“. Keďže
rozpor odstránený nebol materiál bol daný do ďalšieho legislatívneho procesu aj s týmto
rozporom.
Dovoľujeme si upozorniť na to, že:
 zákon č. 328/2002 Z. z. upravuje zvyšovanie výsluhových dôchodkov od roku 2018 v § 68
ods. (16) tak, že: „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.“ ale neupravuje ďalší postup tak, aby bol
splnený účel predkladaného návrhu novely zákona o sociálnom poistení aj pre túto skupinu
poistencov teda „zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov, ktorá by bola
akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie
bola veľmi nízka“,
 aj v roku 2017 bola valorizácia dôchodkových dávok v zákone o sociálnom poistení (§
293dr) upravená tak, že pevná suma (minimálna miera valorizácie) sa „vzťahovala“ aj na
výpočet valorizácie dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia,
 zákon č. 328/2002 Z. z. sa v súvislosti s úpravou valorizácie priamo odvoláva na zákon
o sociálnom poistení a vo výsluhovom zabezpečení „existuje“ viac skupín výsluhových
dôchodkov napr. aj skupina dôchodcov, ktorých dávky výsluhového zabezpečenia sú stále
starobnými dôchodkami a za výsluhové sa „iba“ považujú (preto, že sú vyplácané napr.
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) a MPSVaR SR malo túto skutočnosť
akceptovať a buď formulovať text návrhu v novele zákona tak, aby sa v plnej miere
„vzťahoval“ aj na dávky výsluhového zabezpečenia alebo touto novelou primerane zmeniť
ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z. tak ako navrhuje zmenu iných zákonov v tomto
návrhu a to zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. 581/2004Z. z., resp. malo vykonať
rokovania k tejto otázke s príslušnými ministerstvami a následne podľa toho aj postupovať,
 v prípade schválenia novely k valorizácii dôchodkov od roku 2018 v navrhovanom znení
tak, ako je to predložené do NR SR a „nedoplnenia“ zákona č. 328/2002 Z. z. nebude
zabezpečené zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov tak ako to bolo napr.
v roku 2017 a ako je to navrhované v tejto novele pre dôchodky vo všeobecnom systéme
poistenia. Táto situácia nastane aj v prípade, ak by nebola z akýchkoľvek príčin schválená
samostatná novela zákona č. 328/2002 Z. z., ktorá by neriešila deklarovanú minimálnu
mieru valorizácie,
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 cieľom novely zákona je „Garancia minimálnej valorizácie dôchodkových dávok
a niektorých nesystémových a úrazových dávok sociálneho poistenia“ ale táto garancia sa
„nevzťahuje“ na skupinu poberateľov dôchodkových dávok z výsluhového zabezpečenia
tak ako v predchádzajúcom období,
 vládny návrh zákona bol do NR SR predložený bez informácie o tom, že garancia
minimálnej miery valorizácie sa nevzťahuje na „všetkých“ dôchodcov a tiež, že
pripomienky verejnosti k návrhu zákona neboli akceptované a na rozporovom konaní
rozpory odstránené neboli.
Zastávame názor, že aj po roku 2017 má byť zachovaná „rovnosť“ poberateľov
všetkých dôchodkových dávok pri zavedení „minimálnej miery valorizácie dôchodkov“ a túto
skutočnosť je potrebné riešiť pripravovanou novelou zákona o sociálnom poistení.
Aj napriek tomu, že naše zásadné pripomienky verejnosti MPSVaR neakceptovalo
očakávame, že Ústavnoprávny výbor NR SR už v prvom čítaní tohto návrhu zákona upozorní
na tieto skutočnosti a navrhne taký postup, ktorý by nediskriminoval poberateľov
dôchodkových dávok z osobitného systému sociálneho zabezpečenia napr. tak ako to
navrhujeme v prílohe.
S pozdravom

JUDr. Hristo Gluškov
prezident
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Návrh na doplnenie a zmenu pripomienkovaného materiálu.
1. Čl. IV znie:
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., 534/2002 Z. z., 463/2003 Z.
z., 5/2004 Z. z., 365/2004 Z. z., 732/2004 Z. z., 732/2004 Z. z., 592/2006 Z. z., 592/2006 Z.
z., 274/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 643/2007 Z. z., 61/2008 Z. z., 445/2008 Z. z., 449/2008 Z.
z., 58/2009 Z. z., 59/2009 Z. z., 59/2009 Z. z., 70/2009 Z. z., 82/2009 Z. z., 285/2009 Z. z.,
543/2010 Z. z., 220/2011 Z. z., 220/2011 Z. z., 185/2012 Z. z., 80/2013 Z. z., 140/2015 Z. z.,
140/2015 Z. z., 281/2015 Z. z., 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 68 odsek 16 znie:
(16) Od 1. júla 2018 do 1. júla 2021 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky,
vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky
zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov
vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza
príslušnému kalendárnemu roku a najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej
sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho
roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
2. Doterajší navrhovaný Čl. IV sa označuje ako Čl. V.
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