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Košice 17. júla 2020 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Ing. Roman Mikulec, MSc. 

minister 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

 

Vec: Stanovisko k analýze Revízia výdavkov na MV SR 
 

Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len „APVV“) vznikla v roku 2006 a  

v súčasnosti zastupuje viac než 5600 členov (bývalých príslušníkov ozbrojených 

bezpečnostných zborov) organizovaných v 46. miestnych organizáciách na Slovensku.  

 Podľa stanov združenia je poslaním tejto stavovskej profesijnej organizácie  nielen  

obhajovať záujmy svojich členov a zastupovať ich vo vzťahoch k štátnym orgánom 

Slovenskej republiky ale aj spolupracovať pri tvorbe a zmenách právnych noriem a ďalších 

predpisov týkajúcich  príslušníkov Policajného zboru vo výslužbe a predkladať k tomu aj 

stanoviská a návrhy.  

APVV za účelom spolupráce podpísalo dňa 10. 10. 2019 s Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky Memorandum o spolupráci a oznámenie o tom bolo publikované aj vo 

Vestníku MV SR č. 143/2019.   

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojej web stránke analýzy 

stavu verejných financií v jednotlivých rezortoch (Revízia výdavkov na ........ – Záverečná 

správa). 

Aj napriek tomu, že takýto materiál, k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, tam 

ešte zverejnený nebol, APVV má k dispozícii elektronický dokument nazvaný ako Revízia 

výdavkov Ministerstva vnútra zo dňa 26. 06. 2020. 

 Viaceré konštatovania a návrhy v citovanej analýze ako napr.: 

 opodstatnenosť výsluhových dôchodkov a ich postavenie v slovenskom dôchodkovom 

systéme by mali byť podrobené revízii, 

 prehodnotiť systém výsluhových dôchodkov v kontexte dôchodkového zabezpečenia na 

Slovensku, 

 veľkým benefitom pre príslušníkov Policajného zboru sú výsluhové dôchodky, 

 prehodnotiť výsluhové dôchodky v porovnaní s inými benefitmi alebo vyššími 

mzdami, 

 systém výsluhového zabezpečenia policajtov bude aj napriek reforme z dlhodobého 

hľadiska mierne deficitný s konštatovaním, že osobitný účet je momentálne v miernom 

prebytku (cca 0,01 % HDP), z dlhodobého hľadiska sa očakáva cyklický priebeh s 

deficitmi do 0,025 % HDP, 

 dokument tiež pracuje s teóriu zvýšenia fyzického veku vyplácania výsluhového dôchodku 

až od 64. roku života, 
 

vyvolávajú u poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia nielen neistoty, ale aj 

obavy z budúcnosti a ohrozenie svojich práv a sociálnych istôt. 
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Zastávame stanovisko, že navrhované opatrenia v časti, ktoré sa vzťahujú na sociálne 

zabezpečenie policajtov a „poberanie“ výsluhových dôchodkov sú v príkrom rozpore 

s cieľmi a úlohami v schválenom Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 

2020 – 2024, kde sa vláda SR zaviazala, že zabezpečí uplatňovanie motivačných nástrojov v 

systéme odmeňovania policajtov, ktoré bude v súlade so zásadami kariérneho postupu a bude 

odrážať výkonnosť a kvalitu ich práce ako služby občanom. Zachovaná bude stabilizácia 

sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže 

policajného povolania. 
 

 Vážený pán minister, vzhľadom na uvedené očakávame, že uvedený materiál v časti, 

ktorá sa vzťahuje na sociálne zabezpečenie policajtov, ale aj práva a sociálne istoty 

poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia nebude ministerstvom akceptovaný a zaručíte 

sa za to, že finančné prostriedky z osobitného účtu ministerstva budú použité iba na účely, na 

ktoré slúžiaci policajti odvádzajú poistné odvody. 

 

     S pozdravom    POVINNOSŤ * ÚCTA * PRIATEĽSTVO 

 

 

 

 

 
     Asociácia policajtov vo výslužbe 

                                                                         (VETERAN POLICE SLOVAKIA) 

                                                                                   JUDr. Hristo Gluškov 

 prezident  

 

  

                                                                    

 


