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V Bratislave 7. októbra 2022

SPOLOČNÁ VÝZVA
k zmierneniu negatívnych dopadov vysokej inflácie, zvýšenia cien energií,
tovarov, služieb a ostatných základných životných potrieb
Vážený pán minister,
dňa 13. augusta 2022 sme Vás a predsedu vlády Slovenskej republiky oslovili
spoločnou výzvou k zmierneniu negatívnych dopadov vysokej inflácie, zvýšenia cien energií,
tovarov, služieb a ostatných základných životných potrieb pre poberateľov dávok
z výsluhového zabezpečenia.
Žiaľ predseda vlády SR na túto spoločnú výzvu nereagoval (z Úradu vlády SR nám na
základe našej žiadosti o sprístupnenie informácie ako bola táto spoločná výzva „vybavená“
odpovedali 19. 9. 2022, že „Predmetné podanie je riešené v rámci štandardného procesu
konzultácií a analýz jeho obsahu, pričom žiadatelia budú v krátkom čase informovaní
o spôsobe a forme vybavenia podnetu zo strany Kancelárie predsedu vlády SR i o možnom
ďalšom postupe“) a ani do dnešného dňa sme o spôsobe a forme vybavenia našej spoločnej
výzvy informovaní neboli.
Z Ministerstva vnútra SR sme od riaditeľa Odboru sociálneho zabezpečenia Sekcie
personálnych a sociálnych činností dostali, na základe našej žiadosti o sprístupnenie
informácii ako bola naša spoločná výzva „vybavená“, odpoveď zo dňa 13. 9. 2022, kde bolo
uvedené, že: „Úvodom je nevyhnutné poznamenať, že v súčasnosti prebieha aj na rezorte
vnútra rozsiahla diskusia k možnému riešeniu negatívnych dopadov vysokej inflácie, zvýšenia
cien energií, tovarov, služieb a ostatných základných životných potrieb aj na poberateľov
dávok výsluhového zabezpečenia, ktorí sú vyplácaní z osobitného účtu rezortu vnútra.
Zrealizovanie Vami navrhovanej mimoriadnej valorizácie výsluhových dávok by malo
za následok narušenie stability osobitného účtu nielen rezortu vnútra. Dávky výsluhového
zabezpečenia sú uhrádzané z osobitného účtu rezortu vnútra, pričom príjem tohto účtu tvoria
odvody policajtov, hasičov a horských záchranárov. V mesiaci júl 2022 sa zrealizovala
valorizácia služobných platov tejto skupiny zamestnancov a v roku 2023 sú plánované ďalšie
zvýšenia. Je nutné poznamenať, že uvedené valorizácie platov sa odzrkadlia v príjmovej časti
osobitného účtu až v priebehu roku 2024.
Odbor nespochybňuje zložitosť sociálnej situácie aj niektorých poberateľov
výsluhových dávok, pričom riešenie tejto situácie musí byť konsenzom na medzirezortnej
úrovni tak, aby nedošlo k narušeniu stability osobitného účtu rezortu vnútra.“.
To, že minimálne od začiatku roka 2022 je nielen doposiaľ historicky najvyššia
inflácia, ale zároveň aj vysoký nárast nielen cien energií, tovarov a služieb, čo má obzvlášť
negatívny dopad na životnú úroveň všetkých občanov, potvrdzujú už prijaté opatrenia
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štátnych orgánov na poskytnutie tzv. inflačnej pomoci (napr. aj zvyšovanie platov, predčasné
vyplatenie 13. dôchodku v júli tohto roku atď.) a tiež aj pripravované opatrenia (napr. pre
dôchodcov 14. dôchodok, rodičovský bonus a ďalšie).
Táto tzv. inflačná pomoc sa, ale na nás poberateľov dávok z výsluhového
zabezpečenia vo väčšine prípadoch nevzťahuje v plnom rozsahu (resp. v minimálnych
sumách) a pri dôchodcoch je odôvodňovaná ich potreba „iba“ do konca roka 2022, nakoľko
od 1. 1. 2023 budú dôchodky vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia valorizované
historicky najvyššou sumou t. j. o 11. 8 %.
V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že dávky výsluhového zabezpečenia budú,
v súlade so zákonom, valorizované „až“ od 1. 7. 2023 teda s polročným odstupom. Toto bude
mať za následok, že týmto osobám nebudú dostatočne zmiernené zvýšené náklady na život a
negatívne dopady inflácie tovarov, služieb a cien energií tak ako ostatným poberateľom dávok
sociálneho poistenia.
V tejto súvislosti zároveň upozorňujeme aj na to, že väčšina výsluhových dôchodcov
poberá „iba“ výsluhový dôchodok a niektorí z nich ešte nespĺňajú podmienku veku na nárok
na priznanie starobného dôchodku. V tejto súvislosti uvádzame aj to, že síce niektorí
poberatelia výsluhových dôchodkov poberajú aj starobné dôchodky, ale ich priemerná suma
bola v rokoch 2017 až 2020 iba 236,00 €.
Vzhľadom na uvedené Vás v mene viac ako 6500 členov stavovských profesijných
organizácií poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia Ministerstva vnútra SR
vyzývame, aby aj Ministerstvo vnútra SR, ešte v tomto roku a prijalo opatrenia na
„zmiernenie“ negatívneho dopadu vysokej inflácie, rastu cien, energie, služieb atď. aj
poberateľom dávok z výsluhového zabezpečenia.
Žiadame k tejto výzve aj osobné stretnutie, ktorého sa za stavovské profesijné
organizácie zúčastní prezident Asociácie policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE
SLOVAKIA).
S úctou
Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA), JUDr. Hristo
Gluškov v. r., prezident
Klub príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky vo výslužbe Snina, Jozef
Fedorko v. r., prezident
Klub príslušníkov Policajného zboru vo výslužbe Trebišov, JUDr. Štefan Jožiov v. r.,
predseda
Klub priateľov polície Banská Bystrica, Ján Páleš v. r., predseda
Klub priateľov Polície Trenčín, Rudolf Nedielka v. r., predseda
Klub priateľov polície Lučenec, Mgr. Ján Kašiar v. r., poverený podpredseda
Asociácia hasičov na dôchodku, Ing. Peter Hargaš, v. r., predseda

Vážený pán
Ing. Roman Mikulec, MSc.,
minister
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
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