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         JUDr. Hristo Gluškov 

                   prezident 

  Asociácia policajtov vo výslužbe 

 

 

 Vážený pán minister, 

 

      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 5600 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 výsluhového zabezpečenia predkladáme Vám v  mene všetkých členov nášho 

občianskeho združenia stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorého súčasťou je aj 

návrh na riešenie valorizácie dôchodkov od roku 2018. (Návrh zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,  

zverejnený Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR na medzirezortné 

pripomienkové konanie dňa 30. 6. 2017 na www.slov-lex.sk). 

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

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) upravuje zvyšovanie 

výsluhových dôchodkov tak, že sa odvoláva priamo na zákon o sociálnom poistení 

a zvyšovanie týchto dôchodkov od roku 2018 je upravené  v § 68 ods. (16) takto: „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.“. 

 Predložený návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. síce stanovuje spôsob valorizácie 

dôchodkov od roku 2018, ale nerieši zvyšovanie dôchodkových dávok v osobitnom systéme 

sociálneho zabezpečenia a táto skupina poistencov - poberateľov výsluhových dôchodkov nie 

je uvedená ani v sprievodných dokumentoch. Návrh textu je formulovaný tak, že v prípade 

jeho schválenia bez zmeny, resp.  bez zmeny alebo doplnenia zákona č. 328/2002 Z. z. 

http://www.slov-lex.sk/
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nebudú výsluhové dôchodky valorizované a bude potrebné vykonať „samostatnú“ novelu 

zákona č. 328/2002 Z. z. tak, aby táto nadobudla účinnosť najneskôr 30, 6. 2018.  

 Vychádzajúc z textu predloženého návrhu novely zákona č. 461/20023 Z. z. a 

vzhľadom na súčasnú úpravu zvyšovania „výsluhových dôchodkov“ v zákone č. 328/2002 Z. 

z. navrhujeme zmeniť a doplniť aj tento zákon tak, aby bol splnený účel predkladaného 

návrhu novely zákona o sociálnom poistení uvedený v dôvodovej správe 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“. Priemernú mesačnú sumu príslušnej dôchodkovej dávky navrhujeme určovať 

tak, aby zohľadňovala všetky subjekty,  na ktoré sa zákon č. 328/2002 Z. z. „vzťahuje“.   

      Asociácia policajtov vo výslužbe za tým účelom uplatnila v rámci medzirezortného 

pripomienkového konania zásadnú hromadnú pripomienku verejnosti a vykonáva opatrenia, 

aby túto pripomienku podporilo viac ako 500 osôb. 

    Zastávame stanovisko, že riešenie valorizácie od roku 2018 by sa malo v plnom 

rozsahu vzťahovať aj na poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia a je to potrebné 

riešiť už teraz pri prerokovávaní návrhu novely zákona č. 461/2003 Z. z. a nie až neskôr 

samostatnou novelou zákona č. 328/2002 Z. z. 

 Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

riešilo valorizáciu výsluhových dôchodkov už v tomto období, keď Ministerstvo  práce 

sociálnych vecí a rodiny SR predložilo návrh na riešenie valorizácie dôchodkov od roku 2018 

a „vstúpilo“ do tohto legislatívneho procesu  tak, aby chránilo práva a sociálne istoty 

dotknutých osôb aj v osobitnom systéme. 

 

 S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pán 

JUDr. Robert Kaliňák 

podpredseda vlády a  minister vnútra SR 

Ministerstvo vnútra SR 

Pribinova 2 

Bratislava  


