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Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Vec: Zásadná pripomienka, mimorezortné konanie, návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Asociácia policajtov vo výslužbe je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2006
a v súčasnosti má v Slovenskej republike 44 miestnych organizácii, v ktorých je
registrovaných už viac ako 5650 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.
Vzhľadom na uvedené a s cieľom podieľať sa na príprave legislatívnych zmien
v oblasti riešenia valorizácie dôchodkov predkladáme za naše občianske združenie zásadnú
pripomienku k návrhu spôsobu valorizácie dôchodkových dávok v roku 2017. Návrh zákona,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
bol zverejnený v rámci legislatívneho procesu na web stránke https://www.slov-lex.sk/domov
30. 6. 2016 na účely mimorezortného konania.
1. Súčasný právny stav (ale aj stav platný od 1. 1. 2018) je k spôsobu výpočtu valorizácie
nastavený nedostatočne nakoľko v prípadoch keď je inflácia nulová alebo aj nízka je aj
valorizácia dôchodkov neprimerane nízka a zo skúseností z minulých rokov je zrejmé, že
uprednostňovanie miery inflácie pri výpočte valorizácie má negatívny vplyv na nižšiu
valorizáciu Z toho dôvodu je potrebné ustanoviť aj minimálnu hranicu percenta, ktoré bude
slúžiť na výpočet sumy pravidelnej valorizácie s tým, že nebude viazaná na akúkoľvek
infláciu a bude vypočítaná z aktuálnej sumy dôchodkovej dávky. Zastávame stanovisko,
že výška valorizácie, či už starobného alebo výsluhového dôchodku má byť aj odrazom
aktivít, postavenia a odvodov v čase dôchodkového poistenia. Valorizácia dôchodkových
dávok v roku 2017 by sa mala pohybovať na úrovni roka 2013.
2. 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.
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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 valorizácie 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 dôchodkových
dávok 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.

Ing. Eduard Pokorný
prezident
Asociácia policajtov vo výslužbe
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Príloha č. 1 k zásadnej pripomienke
Návrh
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.
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