040 01 Košice, Kuzmányho 8, poštová adresa: P. O. Box 2, 040 22 Košice 22
V Košiciach 13. apríla 2018

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad a
Odbor bezpečnostnej legislatívy
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Vec: Stanovisko k výsledku tzv. rozporového konania 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 – zmena mechanizmu
dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia
Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len „APVV“), ktorá v tomto konaní zastupuje
takmer 6000 výsluhových dôchodcov, na základe vyhodnotenia skráteného medzirezortného
pripomienkového konania a priebehu rozporového konania na MV SR dňa 12. apríla 2018
(kde zástupcovia predkladateľa uviedli, že zvýšenie dôchodkov vrátane garancie minimálnej
miery ich zvýšenia je možné, bez rizika ohrozenia osobitných účtov, iba v prípade zvyšovania
funkčných platov) berie túto informáciu zástupcov MV SR na vedomie. Aj napriek tomu,
a keďže nebol akceptovaný ani návrh APVV na zmenu navrhovanej sumy garancie z 2% na
úroveň garancie minimálnej valorizácie starobných dôchodkov, APVV trvá na svojich
návrhoch uvedených v uplatnenej zásadnej hromadnej pripomienke, ktorú aj napriek
skrátenému medzirezortnému pripomienkovému konaniu (7 pracovných dní) na podpisových
hárkoch podporilo 1585 členov APVV a na portáli Slov-lex ďalších 402 osôb.
Dôvod:
Z predloženého návrhu novely zákona, ktorého cieľom „je zmena mechanizmu
zvyšovania (valorizácie) dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané
z osobitných účtov“ a „výška zvýšenia (valorizácie) sa viaže na princíp zásluhovosti, pretože
výsledná suma zvýšenia výsluhového dôchodku bude priamo úmerná dobe trvania služobného
pomeru ........... a bude podporovať dlhodobejší skutočný výkon štátnej služby v ozbrojených
bezpečnostných zboroch, ozbrojenom zbore“ je zrejmé, že je diskriminačný a negarantuje
od roku 2019 nielen zvýšenie (valorizáciu) dôchodkov každý rok, ale ani minimálnu
mieru zvýšenia (valorizácie) týchto dôchodkov nakoľko:
 taxatívnou podmienkou zvýšenia (valorizácie) dôchodkov od roku 2019 je zvýšenie
funkčných platov príslušníkov Policajného zboru v príslušnom kalendárnom roku,
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 v prípade nízkeho zvýšenia funkčných platov by aj zvýšenie (valorizácia) dôchodkov bolo
nízke (napr. pri zvýšení 2% platov by bola pri 15 rokoch služby 3,75 € a pri 30 rokoch
7,5 €),
 v prípade nezvýšenia platov nebudú zvýšené (valorizované) ani dôchodky a
 na základe platnej legislatívy valorizácie dôchodkov podľa zákona č. 461/2003 Z. z., by
prijatím navrhnutého systému zvýšenia (valorizácie) výsluhových dôchodkov došlo k
nerovnakému zaobchádzaniu s rôznymi skupinami občanov.
Zastávame názor, že aj „poberatelia“ dôchodkov z výsluhového zabezpečenia (46000)
majú mať pre prípad nesplnenia podmienky zvýšenia (valorizácia) dôchodkov t. j. zvýšenia
funkčných platov príslušníkov PZ o viac ako 0% (čo sa v minulosti aj prakticky stalo), resp.
v prípade ich nízkeho zvýšenia garantovanú minimálnu mieru zvýšenia (valorizácie)
dôchodkov bez ohľadu na výšku poberaného dôchodku.
Zároveň žiadame, aby návrh novely zákona bol do ďalšieho legislatívneho procesu
predložený s týmto rozporom a tiež, aby predkladateľ počas rokovania Legislatívnej rady
vlády SR požiadal o vypracovanie písomného záveru z rokovania legislatívnej rady s
uvedením pripomienok a odporúčaní, ktoré legislatívna rada k návrhu zákona uplatnila (Čl. 24
ods. 2 Legislatívne pravidlá vlády SR schválené uznesením vlády Slovenskej republiky zo 4.
mája 2016 č. 164, v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky z 28. septembra 2016 č. 441).
S úctou

JUDr. Hristo Gluškov
prezident
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