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Stavovské profesijné organizácie poberateľov dávok z výsluhového 

zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
 

Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) 

Klub príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky vo výslužbe Snina 

Klub príslušníkov Policajného zboru vo výslužbe Trebišov  

Klub priateľov polície Banská Bystrica  

Klub priateľov Polície Trenčín  

Klub priateľov polície Lučenec 

Asociácia hasičov na dôchodku 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

V Bratislave 4. novembra 2022 
 

 

Vážený pán 

Ing. Roman Mikulec, MSc. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

minister 

Pribinova 2  

080 01 Bratislava 

 

Vec: Stanovisko k oznámeniu SPOLOČNÁ VÝZVA k zmierneniu negatívnych dopadov 

vysokej inflácie, zvýšenia cien energií, tovarov, služieb a ostatných základných 

životných potrieb 
 

Vážený pán minister, 

 

dňa 2. novembra 2022 nám riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia Sekcie 

personálnych a sociálnych činností MV SR zaslal oznámenie k SPOLOČNEJ VÝZVE, ktorú 

sme Vám zaslali 07. 10. 2022 so zaručeným elektronickým podpisom. 

 

V našej výzve sme osobitne upozorňovali nato, že  tzv. inflačná pomoc sa na nás, 

poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia, vo väčšine prípadoch  nevzťahuje v plnom 

rozsahu (resp. v minimálnych sumách) a pri ostatných dôchodcoch je vládou SR 

odôvodňovaná ich potreba „iba“ do konca roka 2022, nakoľko od 1. 1. 2023 budú dôchodky 

vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia valorizované historicky najvyššou sumou t. 

j. o 11. 8 %.  

 

Zároveň sme upozornili aj na to, že dávky výsluhového zabezpečenia budú, v súlade 

so zákonom, valorizované „až“ od 1. 7. 2023 teda s polročným odstupom. Toto bude mať za 

následok, že týmto osobám nebudú do tohto obdobia dostatočne zmiernené zvýšené náklady 

na život a negatívne dopady inflácie tovarov, služieb a cien energií tak ako poberateľom 

dávok zo sociálneho poistenia. 

 
V našej výzve sme Vás v mene viac ako 6500 členov stavovských profesijných 

organizácií poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia Ministerstva vnútra SR  vyzývali, 

aby Ministerstvo vnútra SR, ešte v tomto roku prijalo opatrenia na „zmiernenie“   negatívneho  

dopadu vysokej inflácie, rastu cien, energie, služieb  poberateľom dávok z výsluhového 

zabezpečenia v I. polroku 2023 a žiadali sme k tejto výzve aj osobné stretnutie, ktorého by sa 

za stavovské profesijné organizácie zúčastnil prezident Asociácie policajtov vo výslužbe 

(VETERAN POLICE SLOVAKIA). 

 

Na tieto skutočnosti sme upozornili aj Odborový zväz Policajného zboru v SR. 
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Vzhľadom na uvedené Vás preto žiadame o osobné stretnutie, na ktorom by sa 

predikutovali otázky vzťahujúce sa k položeným otázkam. 

 

      V mene stavovských profesijných organizácií poberateľov dávok z výsluhového 

zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

  Asociácia policajtov vo výslužbe 

                                                                          (VETERAN POLICE SLOVAKIA) 

                                                                                   JUDr. Hristo Gluškov  

  prezident  

 


