Informácia
z rokovania na MV SR k valorizácii výsluhových dôchodkov od roku 2018
Dňa 5. 2. 2018 sa uskutočnilo rokovanie na MV SR za prítomnosti generálneho tajomníka
služobného úradu MV SR, generálneho riaditeľa Sekcie personálnych a sociálnych činnosti
a osobného úradu MV SR a riaditeľa Odboru sociálneho zabezpečenia Sekcie personálnych
a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR a zástupcov Asociácie policajtov vo výslužbe
JUDr. Hristo Gluškov - prezidenta APVV a JUDr. Martin Sitiar - 1. viceprezidenta APVV.
V úvode rokovania sme detailne informovali zástupcov MV SR o doposiaľ vykonaných
aktivitách a postupoch APVV pri príprave ale aj v priebehu legislatívneho procesu
a následne aj po prijatí novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré sa
vzťahovali na návrhy spôsobov riešenia valorizácie dôchodkov od roku 2018 – 2021.
APVV už v tomto období upozorňovala, že vzhľadom na predložené návrhy v novele
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a prípadne nenovelizácie zákona č. 328/2002
Z. z. o sociálnom zabezpečení spôsobili, že výsluhové dôchodky by od roku 2018 neboli
valorizované.
Vychádzajúc z týchto predpokladov sme:
• Osobným listom žiadali ministra vnútra SR o riešenie valorizácie výsluhových dôchodkov
v nadväznosti na riešenie valorizácie dôchodkov vo všeobecnom systéme tak, ako to bolo
pri návrhoch valorizácie dôchodkov v roku 2017 a ako je upravené aj v zákone č.
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení a aby nebolo potrebné garanciu minimálnej miery
valorizácie výsluhových dôchodkov riešiť ešte aj samostatnou novelou zákona č. 328/2002
z. z. o sociálnom zabezpečení.
• Uplatnili v rámci medzirezortného pripomienkového konania v týchto intenciách zásadnú
hromadnú pripomienku a túto požiadavku sme presadzovali aj na rozporovom konaní na
Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého výsledkom bola zmena návrhu
novely zákona v tom, že aj v prípade nenovelizácie zákona č. 328/2002 o sociálnom
zabezpečení budú aj výsluhové dôchodky valorizované.
• Keďže sa nepodarilo presadiť požiadavku, aby aj výsluhové dôchodky mali garantovanú
minimálnu mieru valorizácie tak ako dôchodky vo všeobecnom systéme muselo MPSVaR
tento návrh novely zákona „posunúť“ do ďalšieho legislatívneho procesu s rozporom.
• V rámci legislatívneho procesu následne s cieľom zmeniť navrhovaný stav APVV žiadali
listom Legislatívnu radu Vlády SR o zmenu predkladanej novely, ktorého súčasťou bolo aj
paragrafové znenie návrhu.
• Tu istú požiadavku predložili Ústavnoprávnemu výboru a Výboru NR SR pre sociálne veci
na zasadnutí, ktorých sme sa aj osobne zúčastnili.
• Po tom čo Národná rada SR schválila spôsob valorizácie dôchodkov v rokoch 2018 - 2021
bez toho, aby výsluhovým dôchodcom nebola garantovaná minimálna miera valorizácie
dôchodkov sme opätovne osobným listom (19.10.2017) žiadali ministra vnútra SR, aby
podnikol potrebné kroky a aby aj dôchodkové dávky policajtov z výsluhového
zabezpečenia mali zabezpečenú garanciu minimálnej miery valorizácie dôchodkov. Tým
by boli, okrem iného splnené aj opatrenia navrhované v „Analýze dlhodobej udržateľnosti
a návrhy na zmenu dôchodkového systému SR“ prerokované Vládou SR, kde jedným
z viacerých opatrení je aj naviazať valorizáciu výsluhových dôchodkov na valorizáciu
dôchodkov vo všeobecnom systéme.
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Zdôrazňovali sme najmä nevyhnutnosť predložiť novelu zákona č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení do legislatívneho procesu tak, aby nadobudla právoplatnosť
a účinnosť najneskôr 30. 6. 2018 a výsluhové dôchodky boli podľa nej valorizované od 1. 7.
2018 a tak, aby:
• Valorizácia výsluhových dôchodkov nadväzovala na valorizáciu vo všeobecnom systéme
t. j.:
− na obdobie 2018 – 2021 (aby sa minimalizovalo riziko neistoty),
− valorizácia percentuálne podľa tzv. dôchodcovskej inflácie z individuálnej aktuálnej
dôchodkovej dávky (aby sa uplatňovala miera zásluhovosti a nie solidárnosti),
• bola zabezpečená aj garancia minimálnej miery valorizácie výsluhových dôchodkov,
• sa ďalej neuplatňovalo prepočítavanie valorizácie koeficientmi podľa odslúžených rokov a
• sa zvýšenie dôchodkových dávok valorizáciou zlučovalo s dôchodkovou dávkou.
Zástupcovia MV SR nás ubezpečili, že:
• návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení bude do legislatívneho
procesu predložený včas a tak, aby výsluhové dôchodky mohli byť podľa nej valorizované
od 1. 7. 2018, pričom:
• v predloženom návrhu novely zákona budú zohľadňované aj požiadavky APVV,
• konečný návrh nového spôsobu valorizácie nesmie negatívne ovplyvniť stav
a konsolidáciu osobitných účtov na celé obdobie a musí sa odvíjať od príjmov osobitného
účtu (nielen odvody ale aj zvyšovania platov),
• bude akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok,
• bude zohľadňovať aj špecifiká všetkých subjektov t. j. aj MO SR, ZVaJS, SIS a NBÚ.
Naši partneri nás ubezpečili, že o predkladaných návrhoch a o aktuálnom vývoji riešenia
valorizácie výsluhových dôchodkov nás budú včas informovať a budú vytvárať podmienky aj
na ďalšie osobné rokovania.
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