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Hromadná pripomienka verejnosti 
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 

zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

neskorších predpisov 
 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) predložilo dňa 3. apríla  

2018 do  skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

328/2002 Z. z.“), ktorého predmetom je návrh právnej úpravy valorizácie dávok výsluhového 

zabezpečenia t.j. zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie)  týchto dávok. 

 Asociácia policajtov vo výslužbe  (ďalej len „APVV“) podporuje predložený návrh, 

ktorého cieľom je zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie) dávok výsluhového 

zabezpečenia a súhlasí so spôsobom návrhu výpočtu zvýšenia dôchodkových dávok  nielen od   

1. júla 2018  ale aj na nasledujúce obdobia. APVV považuje tento návrh, ktorý uprednostňuje 

princíp zásluhovosti,  za zásadný prínos pre dosiahnutie cieľov zakotvených v Revidovanej 

Európskej sociálnej charte, a to primeranými zdrojmi umožniť starším osobám viesť dôstojný 

život a aktívne sa podieľať na živote spoločnosti.   

Napriek uvedenému, APVV nepovažuje za správne nezabezpečenie garancie 

minimálnej sumy valorizácie týchto dôchodkových dávok od roku 2019 nakoľko v prípade 

nezvýšenia funkčných platov alebo ich nízkeho zvýšenia v niektorom roku by neboli 

valorizované ani dôchodkové dávky resp. ich valorizácia by bola neprimerane nízka.  

Vzhľadom na uvedené žiadame za novelizačný  bod (10) v  článku I (§ 68) doplniť 

bod (11) takto:  

(11) Dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa  zvyšujú najmenej 

o pevnú sumu určenú 2 %  priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov 

podľa ods. 10 zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka 

zaokrúhlenej  na celé euro smerom nahor. 

Navrhovaný novelizačný bod (11) označiť ako (12).  

Priemernú mesačnú sumu valorizácie príslušnej dôchodkovej dávky navrhujeme 

určovať tak, aby zohľadňovala všetky subjekty uvedené v zákone č. 328/2002 Z. z.        

Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade, že MV SR 

nevyhovie tejto hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na 

ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti JUDr. Hristo Gluškov, Kalinovská 8, 040 22 

Košice, 100_prezident@sociaciapolicajtov.sk a JUDr. Martin Sitiar, Alžbetin dvor 341, 900 

42 Miloslavov, 101_viceprezident@asociaciapolicajtov.sk. 
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                                                                            prezident Asociácie policajtov vo výslužbe 


