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 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 5 670 členov – bývalých 

príslušníkov, teraz poberateľov výsluhových dôchodkov (čo je viac ako 1/3 všetkých 

výsluhových dôchodcov. 

 Do Národnej rady Slovenskej republiky bol dňa  18. 8. 2016 doručený  Vládou 

Slovenskej republiky, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). 

  Podľa stanov nášho  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 týkajúcich 

sa výsluhového zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru a predkladať k tomu aj 

stanoviská a návrhy.  

 Vzhľadom na uvedené skutočnosti, a s cieľom podieľať sa na príprave legislatívnych 

zmien v oblasti riešenia valorizácie dôchodkov,  sme v mesiaci júni 2016 zaslali stanoviská 

APVV viacerým štátnym orgánom (napr. MV SR, MO SR, MPSVR SR, MS SR) a v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania aj zásadné pripomienky. 

 V týchto stanoviskách a pripomienkach sme podporovali a navrhovali : 

1. zmenu valorizácie dôchodkových dávok čo najskôr t. j. k 1. 1. 2017, 

2. ustanovenie minimálnej hranice valorizácie dôchodkových dávok v roku 2017 na úrovni 

roka 2013 (11,2 € = 2,7 %),  

3. využiť zmenu valorizácie v roku  2017 aj na doplnenie zákona č. 328/2002 Z. z. o 

sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov “) tak, aby sa zjednotil termín 

valorizácie všeobecného a osobitného systému (1. 1.) a aby sa už od roku 2017 (nie až od 

1.7.2018) neuplatňoval  ešte aj prepočet koeficientmi za roky služobného pomeru. 

 Prílohou zásadnej pripomienky bolo aj paragrafové znenie návrhu na doplnenie 

zákona č. 328/2002 Z. z., ktorý zasielame v prílohe. 

 Žiaľ naše pripomienky akceptované neboli.  

http://www.asociaciapolicajtov.sk/
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 Z nášho vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania a z niektorých 

stanovísk zainteresovaných ministerstiev (osobitný systém dôchodkového zabezpečenia) je  

zrejmé, že tieto ministerstvá nemajú v súvislosti s doplnením zákona o sociálnom poistení t. j. 

zmenou valorizácie dôchodkových dávok v roku 2017, záujem „otvárať“ aj zákon 

o sociálnom zabezpečení policajtov.  

 Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR pri prerokovaní našich pripomienok 

odôvodnilo ich neakceptovanie najmä tým, že Ministerstvo financií SR v rámci 

mimorezortného konania uplatnilo zásadnú pripomienku, kde nesúhlasilo s predloženým 

návrhom doplnenia zákona, pretože napr. „z návrhu vyplýva výrazný negatívny vplyv na 

rozpočet verejnej správy“  a ich návrh na úrovni určenia minimálnej hranice 2 % je v súlade 

so strednodobým inflačným cieľom  Európskej centrálnej banky, ktorá sa snaží udržať 

infláciu na úrovni 2 %.    

Zastávame názor, že minimálna hranica valorizácie dôchodkových dávok by mala byť 

„nastavená“ na úroveň z roku  2013, kedy bol tzv. švajčiarsky model valorizácie (50 % 

medziročného  rastu spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov a 50 % k rastu 

nominálnych miezd) nahradený  systémom každoročného 10 % nárastu miery váhy 

v prospech medziročného rastu spotrebiteľských cien k medziročného rastu priemernej 

mesačnej mzdy a to z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku a valorizácia je tiež  

určovaná  už nie v % ale v pevnej sume. Tieto skutočnosti viedli k tomu, že valorizácia 

dôchodkových dávok bola za posledné roky veľmi nízka a viacerí politici ju nielen pred 

voľbami ale aj po nich označovali za „smiešnu“ s dôrazom potreby tento stav čo najskôr 

zásadne zmeniť. Ak sa to ma stať práve navrhovaným doplnením zákona, tak by bolo 

nanajvýš spravodlivé vrátiť sa na úroveň roku 2013. Toto riešenie podporuje aj  predseda  

Jednoty dôchodcov na Slovensku (denník Pravda, 25. 7. 2016) a naplnili by sa aj prehlásenia 

štátneho tajomníka MPSVR SR k tejto problematike - „Nikto by nemal nadobudnúť pocit, že 

ho štát nejakým spôsobom oklamal.“ (denník Pravda, 24. 5. 2016).   

Podľa nášho názoru je preto konštatovanie v dôvodovej správe „V záujme toho, aby sa 

zabezpečilo zvyšovanie dôchodkových dávok v istej primeranej a dôchodcovskou 

verejnosťou akceptovateľnejšej sume, sa pevná suma zvýšenia v roku 2017 určí najmenej ako 

2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku.“ zavádzajúce, pretože výška 

takejto sumy je dôchodcovskou verejnosťou neakceptovateľná. 

Aj napriek tomu, že naše zásadné pripomienky ani k doplneniu zákona o sociálnom 

zabezpečení policajtov neboli očakávame, že Výbor NR SR pre obranu abezpečnosť ich bude 

akceptovať a navrhujeme doplnenie tohto zákona tak ako je to uvedené v prílohe.  

 

 

 

 

Ing. Eduard Pokorný 

prezident 

                                                                                               Asociácia policajtov vo výslužbe  
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N á v r h 

ZÁKON 

z ............2016, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom  zabezpečení policajtov a vojakov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 

Čl. I 

 Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom  zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto: 

 Za § 143ag sa vkladá §143ah, ktorý vrátane nadpisu znie: 

§ 143ah 

Prechodné ustanovenie 

účinné od 30. októbra 2016 

„(1) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, 

vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky sa zvyšujú od. 1. januára 

kalendárneho roka o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných 

predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky 

z výsluhového zabezpečenia zvyšujú. 

Čl. II 

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. októbra 2016. 

 

 

 

 Keďže na výpočet spôsobu valorizácie dôchodkových dávok podľa všeobecného 

systému (zákon č. 461/2002 Z. z.) úzko nadväzuje aj valorizácia  dôchodkových dávok z 

osobitného systému (zákon č. 328/2003 Z. z.) je potrebné primerane zmeniť aj príslušné 

ustanovenia zákona upravujúceho osobitný systém dôchodkového zabezpečenia. 

 Mechanizmus valorizácie výsluhových dôchodkov je od roku 2013 upravený tak ako 

pri starobných dôchodkoch (zákon č. 328/2002 Z. z. § 68 ods. 1 sa odvoláva na spôsob 

ustanovený v zákone č. 461/2003 Z. z.) s tým, že pri výsluhových dôchodkoch sa uplatňuje 

ešte aj prepočet koeficientmi za roky služobného pomeru (§ 68 ods. 3). Tento stav platí do 

1. 7. 2018 odkedy sa už tento prepočet uplatňovať nebude. Na základe uvedeného  

navrhujeme : 

a) Aj napriek jednotnej právnej úprave výpočtu valorizácia dôchodkových dávok podľa 

všeobecného systému a osobitného systému termín valorizácie týchto dávok ostal 

naďalej rozdielny (01. 01. starobné dôchodky a 01 .07. výsluhové dôchodky 

kalendárneho roka). Vzhľadom na jednotný postup výpočtu valorizácie obidvoch 

„systémov“ dôchodkového zabezpečenia navrhujeme zjednotenie aj termínu valorizácie 

t. j. obidva systémy k 01. 01. kalendárneho roka. 

b) Vzhľadom k tomu, že roky služobného pomeru boli pri priznávaní výsluhových 

dôchodkov a výpočte ich sumy už „zohľadnené“, valorizácia všetkých dôchodkov by 

mala byť realizovaná rovnako u všetkých poberateľov bez ohľadu na roky služobného 

pomeru (dvakrát uplatnený princíp zásluhovosti). Navrhujeme preto ustanovenie § 68 

ods. 3 začať neuplatňovať nie až od 1. 7. 2018 ale už od účinnosti noviel prijatých 

k zmene valorizácie v roku 2016 teda od 1. 1. 2017. 


