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 Vážená pani ministerka, 

 

      Asociácia policajtov vo výslužbe je občianske združenie, ktoré vzniklo 

v roku 2006 a v súčasnosti má v Slovenskej republike 45 miestnych organizácii, 

v ktorých je registrovaných už viac ako 5600 členov – bývalých príslušníkov, 

teraz poberateľov výsluhových dôchodkov a na základe pridruženého členstva 

a dohôd o spolupráci zastupuje aj ďalších členov v piatich stavovských 

organizáciách čo je spolu 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 pripravovanému návrhu 

nového modelu riešenia spôsobu zvyšovania výsluhových dôchodkov od roku 

2019. 

 

 V médiách ste sa viackrát vyjadrili, že bude pripravený úplne nový model 

zvyšovania výsluhových dôchodkov od roku 2019, ktorý by riešil toto zvyšovanie 

efektívnym, spravodlivým a jasným spôsobom na dlhšie obdobie. 

 

 Po skúsenostiach z predkladania návrhu novely zákona č. 328/2002 Z. z. 

k spôsobu valorizácie týchto dávok od roku 2018, ktorý bol nakoniec predložený 

do legislatívneho procesu v tzv. skrátenom konaní si tak ako Vy, želáme aby sa 

zámer ministerstva podaril bez problémov uskutočniť. Chceme Vás ubezpečiť, že 

vo Vašom úsilí Vás budeme všestranne podporovať.  



 

 

 

Veríme, že  podniknete všetky potrebné kroky, aby bol návrh novely 

zákona č. 328/2002 Z. z. k spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia 

od roku 2019 predložený do medzirezortného pripomienkového konania čo 

najskôr a tak, aby novela nadobudla platnosť a účinnosť najneskôr 30. 6. 2019 a 

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

združení výsluhových dôchodcov mohli do prípravy novely zákona k tejto otázke 

aktívne „zapojiť“ . 

 

 

 S úctou 

  

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená pani 

Denisa Saková 

ministerka 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Pribinova 2 

Bratislava     


