Informácia
zo zasadnutí sociálno-zdravotnej komisie Asociácie policajtov vo výslužbe
Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie, Bratislava, 1. 4. 2016, 08:30 h
Prítomní : Ing. Eduard Pokorný
JUDr. Hristo Gluškov
JUDr. František Krásnohorský
MUDr.Vladimír Balogh
Mgr. Jana Molnárová

prezident APVV
predseda SZK a 1. viceprezident
člen
člen
člen – neprítomná (ospravedlnená)

Zasadanie SZK viedol predseda a oboznámil členov zasadania s programom (príloha).
Zdôraznil, že ide o prvé takéto rokovanie a toto zvolal na základe iniciatívy členov komisie
a v súlade s Rokovacím poriadkom SZK (Čl. 5 ods. 1). O zasadaní SZK bol emailom
oboznámený aj Prezident APVV.
K bodu 1 a 2.
Písomné Vyhodnotenie činnosti SZK za rok 2015 a Plán činnosti SZK na rok 2016 dostal
každý člen a prezident spolu s pozvánkou.
K bodu 3
Predseda oboznámil prítomných s doterajšími aktivitami SZK v tomto roku. Najmä
stretnutie členov SZK so Sociálnou komisiou ZV SR (16.3.2016 v Trenčíne, prítomní všetci
členovia až na MUDr. Balogha – ospravedlnený - mimo SR). Výsledok rokovania bude
spracovaný v zápisnici (návrh spracuje ZV SR), ktorú dostane každý člen emailom
k pripomienkovaniu. Prítomní členovia SZK sa po skončení rokovania dohodli, že za účelom
spracovania návrhu riešenia spôsobu valorizácie dôchodkov budú iniciovať stretnutie
s riaditeľom OSZ SPaSČ MV SR, riaditeľom ÚSZ ZVaJS a predsedníčkou Sociálnej komisie
JDS tak, aby SZK získala potrebné informácie a prípadne aj postup týchto subjektov v tejto
oblasti a navrhla Prezídiu APVV a ZV SR jednotný postup za účelom preloženia návrhu
príslušným ministerstvám na novelu zákonov.
Členovia SZK sa zatiaľ zhodli na tom, že najvýhodnejšie bude presadzovať :
a) Zmenu právnej úpravy spôsobu valorizácie čo najskôr (teda nie až od 1.1.2018).
b) Zjednotenie termínu valorizácie dôchodkov všeobecného systému s osobitným t.j. k 1.1.
kalendárneho roku (bez straty valorizácie za príslušný polrok).
c) Podporiť nový systém valorizácie dôchodkov stanovením aj minimálnej sumy (pre prípad,
že z dôvodu nízkej inflácie by bola valorizácia nízka tak ako v tomto roku (1,90 – 2016,
1,30 – 2017) a to v %, prípadne pevnou sumou.
d) Vypustiť zo zákona č. 328/2002 Z. z. ustanovenie o prepočte priznanej pevnej sumy
valorizácie vynásobením koeficientov za roky služobného pomeru spolu už s týmito
zmenami a nie až od 1.1.2018, nakoľko roky služobného pomeru boli už raz zohľadnené
pri priznaní a výpočte VD.
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e) K zatiaľ publikovanému spôsobu riešenia valorizácie dôchodkov tak, že tzv. 13. dôchodok
by sa mal dotýkať iba starších ľudí (75 rokov) presadzovať aby sa tento postupne dotýkal
každého dôchodcu (napr. ak dovŕši dôchodkový vek).

•
•

•

•

•

Predseda SZK informoval o niektorých stanoviskách verejných činiteľov v médiách :
premiér Robert Fico sa vyjadril, že „Jednou z priorít v oblasti dôchodkov bude zavedenie
vyššej valorizácie penzií,“
poslanec a štátny tajomník na MPSVaR p.Švejna : Aj preto plánujeme nájsť dohodu na
novom systéme valorizácie penzií. Môžeme sa napríklad dohodnúť, že v časoch nízkej
inflácie bude presne stanovené, o akú sumu sa minimálne musia valorizovať dôchodky,“.
„Vo vznikajúcej vláde sme sa dohodli na potrebe riešenia problému starodôchodcov. Ich
nízke dôchodky im budeme kompenzovať výraznejším zvyšovaním 13. dôchodkov,“
Keďže ide o ľudí odchádzajúcich do penzie pred rokom 2004, na vyššie 13. dôchodky
budú mať nárok ľudia starší ako 75 rokov.
predseda JDS p. Lipiansky „Sme radi, že nová vláda konečne po rokoch plánuje riešiť túto
veľkú nespravodlivosť. Zatiaľ je predčasné hodnotiť, či to bude dostatočné, ale zverejnené
priority v oblasti dôchodkov sú krokom správnym smerom. Podľa neho problém
starodôchodcov treba riešiť rýchlo, lebo ak bude kompenzácia prijatá až o pár rokov,
reálne pomôže už len pár ľuďom.
Minister vnútra p. Kaliňák : „keď som navrhoval, aby mali výsluhoví dôchodcovia ako
policajti platy, tak sa výsluhoví dôchodcovia dožadovali, že chcú mať valorizáciu ako
civilní občana. Nesúhlasil som s tým, ale podriadil som sa vášmu želaniu. Ak bude vôľa
zmeniť valorizačný mechanizmus na ten, ktorý sa navrhoval, sme pripravení na takúto
zmenu. Na druhej strane treba povedať, že malá valorizácia dôchodkov ako celku je
spôsobená tým, že jej systém bol naviazaný na infláciu, teda rast cien. Vzhľadom na to, že
v posledných mesiacoch máme defláciu, teda pokles cien, valorizácia je malá. Aj preto
súhlasím s tým, že ten mechanizmus treba zmeniť.“
Aby v čase, keď inflácia je taká ako v súčasnosti, zabránila tomu, aby zvýšenie dôchodkov
bolo také, ako sa prejavilo v tomto roku vo výške 1,8 eura. Pripravujeme spôsob inej
valorizácie, iného mechanizmu, bavíme sa o tom, či to bude vyjadrené pevnou čiastkou
alebo percentuálne,“ skôr sa prikláňa k pevnej čiastke, vysvetlil po stredajšom (6.4.2016)
rokovaní vlády minister práce Ján Richter. Do programového vyhlásenia vlády
ministerstvo práce zahrnulo politiku zamestnanosti, sociálnu politiku, dôchodkovú politiku
i rodovú rovnosť.

Dňa 1.4.2016 sa členovia SZK komisie stretnú s riaditeľom OSZ SPaSČ MV SR
a riaditeľom Útvaru sociálneho zabezpečenia ZVaJS.
Predsedníčka sociálnej komisie JDS telefonicky oznámila, že po konzultácii s ich
predsedom sa stretnutie (návrh bol - dňa 1.4.2016 o 9:00 hod.) zatiaľ neuskutoční. Ich
predseda sa chce najprv stretnúť s prezidentom APVV a potom, prípadne súbežne bude aj
rokovanie komisií.
Riaditeľ Centra účelových zariadení MV SR sa po predbežnom potvrdení termínu
rokovania (31.3.2016 o 16:00 hod.) ospravedlnil s tým, že bude služobne dlhšiu dobu mimo
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Bratislavy a nechce zastupovaním poveriť iného zamestnanca. Náhradný termín bude
dohodnutý po vzájomnej komunikácii.
Návrh na priority a harmonogram na najbližšie obdobie :
Hlavnou prioritou SZK je rokovaním s MV SR, GR ZVaJS, ZV SR, JDS ( prípadne aj
politickými stranami - koalícia) zistiť názory a ďalší postup týchto subjektov a nadväzne na
to pripraviť návrh Prezídiu k valorizácii dôchodkov.

•
•
•
•
•
•
•

V ďalšom období :
pripraviť podklady a navrhnúť stretnutie SZK APVV a sociálnej komisie JDS do konca
apríla 2016,
spracovať materiál k valorizácii dôchodkov, predložiť ho Prezídiu a zverejniť na web
stránke,
uskutočniť stretnutie s riaditeľom Centra účelových zariadení,
iniciovať stretnutie s novo ustanovenou riaditeľkou Zdravotníckeho odboru SPaSČ MV
SR,
sledovať začiatok procesu novely N MV SR o rekreačnej starostlivosti a uplatniť
pripomienky SZK,
v dostatočnom predstihu iniciovať stretnutie s OZP v SR za účelom možnosti uplatniť naše
pripomienky pri príprave novej kolektívnej zmluvy na rok 2017,
zverejňovať aktuálne zoznamy rekreačných poukazov na web stránke APVV. Predseda
oddelenia rekreácii pri telefonickom rozhovore prisľúbil, že zoznam rekreačných poukazov
„leto 2016“ zašle najneskôr na budúci týždeň.

K bodu 4
Prezident APVV informoval o priebehu rokovania s predsedom Jednoty dôchodcov na
Slovensku. Zdôraznil to, že k ďalšej valorizácii dôchodkov JDS bude podporovať úpravu
v terajšom zákone ale s tým, aby sa uplatňovala už od 1.1.2017, zjednotenie termínu
valorizácie SD a VD a postup zvyšovania vianočného príspevku a jeho transformáciu na
13.dôchodok pre tzv. starodôchodcov. Dohodli sa, že je potrebné aby sa k týmto „témam“
stretli do konca apríla 2016 sociálna komisia JDS a SZK APVV ( v priestoroch domu odborov
kde má JDS svoje priestory) a do programu rokovania si vopred navrhli a dohodli témy
spoločného záujmu. K návrhu možnosti podpísať dohodu o spolupráci APVV s JDS predseda
JDS presadzuje iba spôsob pridruženého členstva APVV v JDS (ročný poplatok 1 € za
každého člena) čo je pre APVV neakceptovateľné.
K možnosti SZK rokovať ohľadom valorizácie dôchodkov aj s politickými stranami
(vládna koalícia) sa vyjadril negatívne s tým, že je potrebné využiť kontakty priamo na
poslancov v jednotlivých výboroch NR SR.
Podporil návrh, po vypracovaní výstupného materiálu k valorizácii dôchodkov, zverejniť
aj na našej web stránke za účelom jeho pripomienkovania.
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MUDr. Balogh navrhoval vo väčšej miere medializovať informácie k postaveniu
príslušníkov ozbrojených zložiek a k poberateľom výsluhových dôchodkov tak, aby bola
verejnosť objektívne informovaná.
Zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie, Bratislava, 26. 4. 2016, 15:00 h
Prítomní : JUDr. Hristo Gluškov
JUDr. František Krásnohorský
Mgr. Jana Molnárová
MUDr. Vladimír Balogh

predseda SZK a 1. viceprezident
člen
člen
člen – neprítomný - ospravedlnený

Zasadanie SZK viedol predseda a oboznámil členov zasadania s hlavným bodom
rokovania – Prerokovať a schváliť materiál k valorizácii dôchodkov, tento následne zverejniť
na web stránke APVV a po zapracovaní prípadných pripomienok predložiť Prezídiu APVV
tak, aby ho mali k dispozícii už na najbližšom zasadaní Prezídia (19.-20.5.2016)
Návrh materiálu bol zaslaný všetkým členom SZK ako príloha pozvánky na zasadanie
SZK.
MUDr. Balogh zaslal emailom toto stanovisko „Plne súhlasím s návrhom na valorizáciu.
Len systém súbehu výsluhového a starobného by nemal byť príčinou diskriminácie pri
prideľovaní vianočného alebo 13. dôchodku určeným skupinám.“
Z diskusie prítomných členov SZK vyplynulo, že tzv. vianočné príspevky sa vzťahujú aj
na poberateľov výsluhových dôchodkov, ak títo spĺňajú podmienky upravené v zákone tak
ako ostatní poberatelia – úhrn súm všetkých dôchodkov nesmie presiahnuť stanovenú sumu
(ak nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Od
roku 2014 sa pri posúdení nároku na výplatu vianočného príspevku prihliada už aj na
dôchodky vyplácané nie len z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov Slovenskej
republiky ale aj na dôchodky vyplácané z iných štátov a aj na sumy dôchodkov vyplácaných
zo systému starobného dôchodkového sporenia. V dôvodovej správe, pri prijímaní zákona
bolo zdôraznené, že ide o druh štátnej sociálnej dávky niektorým poberateľom dôchodkov na
zmiernenie ich sociálnej situácie. Podpora riešenia „starodôchodcov“ – výsluhových
dôchodcov bola vyjadrená v bode 4. schváleného materiálu.
Aj ďalšie návrhy a pripomienky boli zapracované do návrhu materiálu, tento bol potom
jednomyseľne schválený a tvorí prílohu tejto zápisnice.
Predseda SZK zabezpečí zaslanie schváleného materiálu Prezidentovi APVV a po jeho
stanovisku zabezpečí aj jeho zverejnenie na web stránke APVV s odkazom na možnosť
zasielať pripomienky, stanoviská, návrhy na doplnenie a zmeny do 13. mája 2016 na email
adresu predsedu SZK (101_viceprezident@asociaciapolicajtov.sk), resp. v Knihe návštev na
web stránke. Predseda SZK po uvedenom termíne spracuje zaslané, resp. zverejnené
informácie a materiál bezodkladne zašle všetkým členom SZK na zaujatie stanoviska.
Po zapracovaní stanovísk členov SZK tento zašle Prezidentovi APVV ako oficiálny
materiál SZK k riešeniu valorizácie dôchodkov.
Po diskusii bol priebeh a závery zasadania odsúhlasené všetkým prítomnými členmi
komisie.
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