
ANALÝZA – starovýsluhoví dôchodcovia. 
 

. 

Už 13 rokov rezonuje v spoločnosti  problém ukrivdenia tých SD ktorí odišli do SD do 

31.12.2003, to je pred  nadobudnutím účinnosti  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

zabezpečení, všeobecný dôchodkový systém. Na riešenie  týchto krívd od roku 2004 

priebežne upozorňuje Jednota dôchodcov Slovenska.  

Zamýšľal som sa nad dôvodmi prečo Vláda SR a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 

SR až od polovici roku 2017 má zámysel riešiť diskriminačný problém, spáchané krivdy na 

starodôchodcoch.   
Dopracoval som sa k týmto dôvodom, záverom:  

-   Sociálna poisťovňa je niekoľko rokov v deficite. Vyplácanie  všetkých druhov 

dôchodkových dávok štát ročne dotuje stovkami miliónov eur zo štátneho rozpočtu.    

– Podľa predchádzajúceho právneho predpisu mohli muži do SD odísť vo veku 60 rokov. 

Ženy podľa počtu narodených detí mohli do SD odísť skôr. Stredná dĺžka dožitia mužov je  

72,9 rokov, u žien je 79,61 rokov. Priemerná dĺžka dožitia v SR je 76 rokov. Ak krivdy 

starodôchodcov sa začnú riešiť až v polovici roku 2017, potom najnižší fyzický vek 

starodôchodcov bude 75 rokov, u neskôr narodených je oveľa vyšší,  mnohí z nich žiaľ už 

zomreli. Asi 55 % starodôchodcov žije pod hranicou chudoby. K 31.10.2016 Sociálna 

poisťovňa vypláca 1 700 196  dôchodkových dávok (jedna osoba môže poberať niekoľko 

dávok súčasne). Z toho je 1 045 110 starobných dôchodkov čo je o 38,53 % menej ako je 

poberateľov všetkých dôchodkov. Z celkového počtu SD je asi  525 000 starodôchodcov, čo 

je o 50,23 % menej ako je  poberateľov všetkých SD. Podľa zverejnených informácií 

v médiách asi 80 000 starodôchodcov splní navrhované kritériá na prepočet SD čo 

z celkového počtu starodôchodcov bude asi len 15,8 %. Podľa zverejnených informácií 

v médiách 80 000 starodôchodcom  sa priemerne zvýšia ich SD o 74 eur mesačne. 

Predpokladám, že týmto  starodôchodcom sa ich SD pravdepodobne zvýšia v rozmedzí asi  od 

1 – 200 eur mesačne.     Predpokladám, že z celkového počtu starodôchodcov ktorí vznikli po 

1.1.2004 bude v polovici roku 2017 pravdepodobne ešte z nich asi žiť  45 % a ich počet z 

dôvodu veku 75 a viac rokov sa s  každým      pribúdajúcim rokom prudko začne znižovať. 

 – So zvyšovaním priemerného veku dožitia od roku 2017 sa postupne bude zvyšovať 

dôchodkový vek pravdepodobne asi maximálne až na hranicu 70 rokov. Týmto opatrením sa 

nebude predlžovať doba poberania dôchodkových dávok, ale práve naopak. Postupne sa bude 

skracovať, čím  Sociálna poisťovňa postupne ušetrí značné množstvo verejných financií 

potrebných na vyplácanie dôchodkových dávok čo sa do budúcna prejaví v znižovaní deficitu 

a v stabilizácii účtu Sociálnej poisťovni . 

 - V posledných rokoch sa v SR priebežne zlepšuje ekonomická situácia. Postupne sa znižuje 

nezamestnanosť a zvyšuje sa priemerná hrubá mzda, dôsledkom čoho sa zvyšujú odvody 

poistencov na dôchodkové poistenie. Postupne Sociálne poisťovňa zlepšuje, zvyšuje výber 

odvodov na dôchodkové poistenie. Predpokladá sa, že aj v ďalších rokoch sa bude  

ekonomická situácie zlepšovať. Očakáva sa, že SR v najbližších rokoch dosiahne vyrovnaný 

rozpočet.  



- Čím neskôr sa problém starodôchodcov začne riešiť z dôvodu, že značná časť z nich už 

nebude žiť, tým väčší objem finančných prostriedkov Sociálna poisťovňa  na 

starodôchodcoch ušetrí, ktoré im  nebude povinná vyplatiť.    

 

Záver:                                                                                                                                          
Toto sú hlavné príčiny,  dôvody prečo predchádzajúce vlády spôsobené krivdy na 

starodôchodcoch vôbec neriešili, nemali záujem riešiť,  čím sa snažili nenavršovať deficit 

Sociálnej poisťovni. Súčasná vláda spáchané krivdy na starodôchodcoch pravdepodobne 

začne riešiť  až po 14 rokoch. 

Od účinnosti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení existujú značné rozdiely medzi 

výškami priznaných  SD ktoré sú pravdepodobne asi o 0 -30 % vyššie, ako SD ktoré boli 

priznané  pred účinnosťou tohto zákona. Tieto rozdiely má zámysel riešiť súčasná vláda čo si 

zakotvila do Programového vyhlásenia vlády  z ktorého citujem: : „Vláda si uvedomuje, že je 

potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich 

životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom 

na starodôchodcov“.                                                                                                                          

Podľa vyjadrenia ministra práce sociálnych vecí a rodiny  a zverejneného návrhu v médiách 

vláda má zámysel asi od polovice roku 2017 postupne nechať prepočítať SD prijaté vo 

všeobecnom dôchodkovom systéme pred účinnosťou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení, teda za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. 

 Obdobným spôsobom by bolo  nanajvýš vhodné súbežne so zámyslom od polovice roku 

2017 čiastočného odstránenia krívd spáchaných na starodôchodcov nechať prepočítať aj VD 

vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, SIS, NBÚ v osobitnom dôchodkovom systéme ktoré 

boli priznané pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov, ako aj po jeho účinnosti asi do roku 2009.                                                                                                             

Najnižšie VD  v osobitnom dôchodkovom systéme  do prijatia spoločného zákona č. 

328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov  majú tí vojaci, policajti, ZVJS, 

colníci,  SIS, NBÚ  a železniční policajti pre ktorých do  tejto doby platili vlastné rezortné 

právne predpisy podľa ktorých odchádzali do SD, výsluhového príspevku (ďalej len VP), do 

VD.  Pri  stanovení  spôsobu  možného prepočtu jednotlivých druhov dôchodkov vo 

všeobecnom a v osobitnom dôchodkovom systéme  je vhodné vychádzať zo všeobecných ako 

aj rezortných zákonov. Ak chceme správne pochopiť krivdy spôsobené  starodôchodcom a 

starovýsluhovým dôchodcom musíme poznať a správne pochopiť pojmový aparát.  Pritom je  

nutné  vychádzať aj z rozdelenia SD a VD do jednotlivých skupín. 

 

 

 

I. ROZDELENIE STAROBNÝCH A VÝSLUHOVÝCH DÔCHODCOV DO SKUPÍN.                                                                                                 

Všeobecný dôchodkový systém.                                                                                           

Rozlišovacím znakom pre rozdelenie SD do skupín je dátum, rok  priznania SD, ako aj zákon 

ktorý v tejto dobe platil. S prihliadnutím na uvedené  SD rozdeľujeme do dvoch hlavných 



skupín na:                                                                                                                                 1. 

1.Starodôchodcov – ktorí mali dôchodky priznané do 31.12.2003 podľa zákona č. 100/1988 

Zb. o sociálnom zabezpečení.                                                                                    

2.Novodôchodcov – ktorí mali dôchodky priznané od 1.1.2004 podľa zákona č. 461/2003 Z. 

z. o sociálnom poistení.    

Skupinu starodôchodcov možno ďalej  rozdeliť na:    
a). Starodôchodcov ktorí rozhodnutie o SD obdŕžali do 30.9.1988, to je  pred účinnosťou 

zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení 
b). Starodôchodcov ktorí rozhodnutie o SD obdŕžali v dobe do 1.10.1988 do 31.12.2003 za 

účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Z tejto skupiny sú najviac 

poškodení najmä tí SD, ktorí mali vyššie mzdy, teda odvádzali aj vyššie odvody na 

dôchodkové poistenie. Cez skutočnosť, že im bol vypočítaný vyšší dôchodok,  mnohí z nich 

na základe zákonom stanovených obmedzení mohli dostať len zákonom stanovenú  

maximálnu sumu neprevyšujúcu najvyššiu hornú hranicu dôchodku.  
Pri výpočte SD sa do 31.12.2003  nebral do úvahy celý príjem a bola obmedzená aj 

maximálna výška dôchodku. Ak sa SD nanovo prepočíta bez týchto obmedzení a od roku 

2004 sa  zvýši  o valorizáciu, táto skutočnosť sa prejaví vo zvýšení  SD starodôchodcom 

v rozmedzí asi od 1 – 200 eur mesačne. Starodôchodcom  sa priemerne zvýšia ich SD o 74 eur 

mesačne.  Starým výpočtom SD starodôchodcovia boli pravdepodobne ukrátení približne asi  

od  0 do 30 % v tej dobe priznaných SD ako aj o časť valorizácii od roku 2004, čím 

každý mesiac až do konca ich života prichádzajú o značné množstvo peňazí.     

                                                    

 

Osobitný dôchodkový systém.                                                                               

Rozlišovacím znakom pre rozdelenie VD do skupín je dátum, rok  priznania VD, ako aj zákon 

ktorý v tejto dobe platil. S prihliadnutím na uvedené VD rozdeľujeme do dvoch hlavných 

skupín na:  

 

1. Starovýsluhoví dôchodcovia -  ktorí mali SD, výsluhové príspevky (ďalej len VP), VD  

priznané do 30.6.2002 podľa  zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení ako aj podľa 

rezortných  zákonov ktoré platili len pre vojakov, policajtov (ZNB), colníkov, ZVJS,  NBU, 

SIS a železničných policajtov. Z tejto skupiny je poškodených asi 80 percent všetkých VD 

ktorí z dôvodu, že mali vyššie mzdy a odvádzali vyššie odvody na dôchodkové poistenie. Cez 

skutočnosť, že im bol vypočítaný vyšší VD,  mnohí z nich mohli dostať len zákonom 

stanovenú  maximálnu sumu neprevyšujúcu najvyššiu hornú hranicu dôchodku. Pri výpočte 

VD sa  nebral do úvahy celý príjem a bola obmedzená aj maximálna výška dôchodku. Ak sa 

VD prepočíta bez týchto obmedzení a od roku 2004 sa  zvýši  o úmerné časti valorizácií,  táto 

skutočnosť sa prejaví vo zvýšení  VD starovýsluhovým dôchodcom v rozmedzí asi od 1 – 200 

eur mesačne.  Starým výpočtom VD starovýsluhoví dôchodcovia boli pravdepodobne 

ukrátení približne asi  od  0 – 30 % v tej dobe priznaných VD ako aj o valorizáciu od 

roku 2004  čím každý mesiac až do konca ich života prichádzajú o značné množstvo peňazí. 

                                                       

 2. Novovýsluhoví dôchodcovia  -  ktorí mali dôchodky priznané od 1.7.2002 podľa zákona 

č. 328/20032Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Aj medzi nimi sú značné 

rozdiely vo výške priznaného VD až do výšky  približne 30 percent, v závislosti od roku 

v ktorom odišli do VD. 

   

Skupinu starovýsluhových dôchodcov možno ďalej  rozdeliť na:                                                                     

a).  Starovýsluhových dôchodcov ktorí rozhodnutie o priznaní SD obdŕžali do 30.9.1988, to je 



pred účinnosťou zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.  

b).  Starovýsluhových dôchodcov ktorí rozhodnutie o priznaní VP, VD obdŕžali do 30.6.2002, 

to je aj  za  účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, ale hlavne za 

účinnosti  predchádzajúcich rezortných  zákonov ktoré boli rozdielne pre vojakov, policajtov 

(ZNB), colníkov, ZVJS, SIS a železničných  policajtov a platili až do zahájenia účinnosti 

zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.      

Sú to o tieto rezortné právne predpisy:   

- Zákon č. 114/1988 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov   

- Zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom 

policajnom zbore a v Zbore hradnej polície   

 - Zákon č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere  príslušníkov Policajného zboru SR  

 - Zákon č. 73/1998 Z. z.  o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a železničnej polície                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov   

Pri návrhu a riešenie krívd staraovýsluhových dôchodcov budem vychádzať z týchto, ako aj 

z ďalej uvedených skutočností.   

 
  

  

II. NAVRHOVANÉ  RIEŠENIA ODSTRÁNENIA KRÍVD STARO DÔCHODCOV  VO 

VŠEOBECNOM  DÔCHODKOVOM   SYSTÉME,                                                            

zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení.  

Podľa  zverejnených informácií 23.11.2016 v médiách.Starobné dôchodky spred roka 2004 sa 

prepočítajú. Ministerstvo práce chce zmierniť rozdiely medzi penziami priznanými do roku 

2003 a novšími dávkami. 

Aktuálny spôsob výpočtu berie oveľa väčší ohľad na výšku príjmov, a tak by pre mnohých 

starodôchodcov bol výhodnejší. Čo sa chystá? Koho sa to má týkať? Ako si môžete polepšiť? 

Kedysi mali nadpriemerný zárobok, pred rokom 2004 odišli do penzie a odvtedy žialia nad 

výškou svojich dôchodkov. Vyše 80-tisíc tzv. starodôchodcov má konečne nádej, že si 

polepší. Ministerstvo práce má v pláne predložiť návrh, aby sa SD priznané do 31.12.2003 

prepočítali podľa terajších pravidiel. Niektoré staré penzie by sa tak mali dostať na úroveň 

tých nových. „Starodôchodcovia sú najstarší ľudia, chceme to urobiť čo najrýchlejšie. 

Prepočítavanie dôchodkov bude individuálne, pôjde od najstarších k relatívne najmladším,“ 

povedal štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd). Ministerstvo 

predpokladá, že návrh predloží začiatkom budúceho roka, zákon by mohol vstúpiť do 

platnosti najskôr v druhej polovici roka.  

Komu sa to oplatí? 

Prepočet dôchodku sa oplatí iba ľuďom, ktorí mali nadpriemerný zárobok. Pre 

starodôchodcov s príjmami na úrovni priemernej mzdy a nižšími príjmami je v zásade 



neutrálny. Nič by nezískali. 

Minulosť. 

-- výpočet dôchodku podľa zákona účinného do 31. 12. 2003 bol výhodný najmä pre ľudí s 

nízkymi príjmami 

-- maximálny priemerný mesačný zárobok na výpočet starobného dôchodku bol obmedzený 

sumou 4 067 korún (135 €), resp. 3 000 korún (zhruba 100 €) 

-- v roku 2003 bola priemerná výška starobného dôchodku 6 531 korún (217 €) 

Súčasnosť. 

-- v roku 2004 sa výpočet dávok zo Sociálnej poisťovne zmenil, uplatnil sa princíp 

zásluhovosti 

-- zákon účinný od 1. 1. 2004 vo všeobecnosti zohľadňuje celú výšku príjmov, z ktorých 

poistenec platí odvody do Sociálnej poisťovne 

-- vlani sa priemerná penzia tohto druhu vyšplhala na 411 €, údaj zahŕňa aj staré dôchodky 

V korunách by v priemere išlo o tisícku. 

V starom systéme sa pri výpočte penzie nebral do úvahy celý príjem a obmedzená bola aj 

maximálna výška dôchodku. Keď sa penzia vypočíta bez týchto obmedzení, výsledná suma 

bude vyššia aj o niekoľko desiatok eur. V roku 2006 podobný návrh predložila vtedajšia 

ministerka práce Iveta Radičová. Starodôchodcovia by si podľa odhadov v priemere polepšili 

o tisíc korún (33 eur) mesačne. 

Jedinou náplasťou je vianočný príspevok. 

Vláda sa zaviazala, že zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku „s dôrazom na 

starodôchodcov“. Zákon, ktorým zariadila výplatu dávky v tomto roku, však neobsahuje 

žiadnu zmenu pravidiel. Ak dôchodok neprevyšuje životné minimum (198,09 € mesačne), 

príspevok je vo výške 87,26 eura a k penzii do dvojnásobku životného minima patrí ešte 

12,74 eura. „Dôchodcovia s najnižším príjmom si minimálne pred Vianocami takéto zvýšenie 

zaslúžia,“ povedal minister Ján Richter (Smer). Nárok na dávku má približne 1,2 milióna ľudí 

s penziou do 529,80 eura. 

Ako sa bude postupovať. 

-- Sociálna poisťovňa vypláca približne 525-tisíc starobných dôchodkov, ktoré boli priznané 

do 31. 12. 2003 

-- penziu prepočíta podľa predpisov účinných od 1. januára 2004 

-- vypočítaný dôchodok zvýši o jednotlivé valorizácie od roku 2004 

-- ak výsledná suma bude vyššia ako penzia, ktorú starodôchodca poberá, začne mu vyplácať 

dôchodok v novej výške 

 

III. NAVRHOVANÉ  RIEŠENIA ODSTRÁNENIA KRÍVD STAROVÝSLUHOVÝCH 

DÔCHODCOV  V OSOBITNOM   DÔCHODKOVOM   SYSTÉME,                                                            



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

 Vo všeobecnom dôchodkovom systéme,  v  zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

vláda  a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny  plánuje otvárať, riešiť diskriminačný 

problém starodôchodcov. Pri riešení návrhov na odstránenie krívd starovýsluhových 

dôchodcov  vychádzam z navrhovaného riešenia vo všeobecnom dôchodkovom systéme, ako 

aj zo špecifických zvláštností jeho riešenia  v osobitnom dôchodkovom systéme, to je 

v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. V súčasnosti je 

najvhodnejšia doba súbežne rovnakým spôsobom riešiť aj problém starovýsluhových 

dôchodcov. Tu sa otvára priestor pre riešenie problému starovýsluhových dôchodcov pre MV 

SR, MO SR ako aj pre stavovské občianske združenia pri ozbrojených bezpečnostných a 

záchranných zboroch ako sú Zväz vojakov SR, Asociácia policajtov vo výslužbe ako  aj pre 

ďalšie občianske združenia. 

 V súčasnosti sa naskytá jedinečná možnosť otvorenia riešenia ukrivdenia starovýsluhových 

dôchodcov, ktorá sa pravdepodobne v budúcnosti asi už nikdy nebude opakovať. Z uvedených 

dôvodov je potrebné všetkými občianskymi združeniami ozbrojených bezpečnostných 

a záchranných zborov za aktívnej účasti jednotlivcov rovnakým spôsobom ako je to 

navrhované v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení na aktuálnosť riešenia ukrivdenia 

starovýsluhových dôchodcov ihneď začať upozorňovať predsedu vlády,  MV SR, MO SR, 

ministra vnútra, ministra obrany, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť,  Výbor  NR SR pre 

sociálne veci, možno aj poslancov NR SR a prezidenta SR hlavného veliteľa ozbrojených síl  

SR na obdobné riešenie ako sa od polovice roku 2017 plánuje riešiť ukrivdenie 

starodôchodcov prepočítaním ich SD v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.  

Pri prijatí návrhov na odstránenie spáchaných krívd na starovýsluhových dôchodcoch 

vychádzam z konkrétnych právnych predpisov a z  informácií uvedených v tejto analýze. 

 Pri návrhu a riešenie krívd starovýsluhových dôchodcov som  ďalej  vychádzal z týchto 

skutočností:                                                                                                          

Bral som do úvahy  konkrétne údaje Sociálnej poisťovni ktoré som pri výpočtoch modifikoval 

na podmienky v osobitnom dôchodkovom systéme. Vychádzam z pravdepodobného  

celkového počtu asi 38 000 poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia. Z toho počtu je 

pravdepodobne asi 28 500 poberateľov VD. Z tohto počtu je pravdepodobne asi  12 000 

starovýsluhových dôchodcov. Z tohto počtu pravdepodobne stanovené podmienky na 

prepočet VD  splní asi 6 000 starovýsluhových dôchodcov, ktorí patria pod úrady sociálneho 

zabezpečenia MO SR vojaci, MV SR policajti, MF SR colníci a MS SR ZVJS ako aj SIS, 

NBÚ medzi ktoré sa na základe pôsobnosti  tento počet rozdelí. 

Vzhľadom k skutočnostiam, že pre vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, SIS, NBÚ 

a železničných policajtov do 30.6.2002 platili ich rezortné zákony, pre zjednodušenie 

odstránenie diskriminácie, ukrivdenia starovýsluhových dôchodcov  je možné,  vhodné pre 

všetkých VD riešiť stanovením  rovnakého percenta  zvýšenia VD  pre všetkých čo do VD 

odišli do 30.6.2002, to je za účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom poistení 



v rozmedzí asi 10 -15 %  zo súčasnosti poberaného VD. Týmto by došlo aj k čiastočnému 

 stieraniu značných asi až do 30 % rozdielov vo  výškach poberaných VD od účinnosti zákona 

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

Od novelizácii  zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 

prijatými  opatreniami na šetrenie finančných prostriedkov účinných od 1.5.2013 sa 

postupne začal znižovať  deficit, schodok vo všetkých účtoch v osobitnom dôchodkovom 

systéme. Všetky tieto účty s výnimkou účtu ozbrojených síl SR sú plusové, čo vytvára 

priaznivé podmienky aj pre riešenie, odstránenie krívd starovýsluhových dôchodcov.  

 

NÁVRHY NA OPATRENIA.      

Vychádzajúc zo súčasného  právneho stavu,  zo zámyslu asi od polovici roku 2017 v súlade s 

pripravovanými legislatívnymi zmenami prepočítania SD  starodôchodcom v zákone č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako aj zo záverov mojej analýzy k  odstráneniu krívd  

starovýsluhových dôchodcov navrhujem súbežne aj v zákone č. 328/2002 Z. z.  sociálnom 

 zabezpečení policajtov a vojakov vykonať rovnaké, obdobné legislatívne zmeny:    

1. Všetkým starovýsluhovým dôchodcom vojakom, policajtom, colníkom, ZVJS, SIS, 

NBÚ a železničným policajtom ktorí odišli do VD do 30.6.2002 penziu prepočítať podľa 

predpisov účinných od 30. júna 2003. 

 2. Vypočítaný VD sa zvýši o jednotlivé valorizácie od roku 2004.  

3. Alebo, všetkým  ktorí do VD odišli do 30.6.2002 o 10 -15 % zvýšiť ich súčasne 

poberané VD.  

Odstránenie krívd starovýsluhových dôchodcov je možné vykonať dvomi spôsobmi:                                                                                                                            

-  Prijatím zákona v ktorom  v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov bude samostatne riešené odstránenie krívd starovýsluhových dôchodcov. 

Najvýhodnejší, najjednoduchší spôsob.                                                                                                                                                

- Alebo,  súbežne s prijatím zákona  v ktorom v zákone č. 461/2003 o sociálnom poistení 

budú odstránené krivdy  na starodôchodcoch. Zároveň v samostatnej časti tohto zákona 

(takzvaný prílepok k zákonu) bude riešené aj  odstránenie krívd starovýsluhových dôchodcov 

v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.  

-  

Ak od nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 461/202 Z. z o sociálnom poistení nedôjde 

k prijatiu rovnakej alebo obdobnej novely aj v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 

zabezpečení policajtov a vojakov, potom dôjde k porušeniu ustanovení  čl. 2, čl.12 ods. 1 

písm. a) ods. 2, čl. 13 ods. 3 zákona č. 460/1992 Zb. ústava SR, § 1 ods. 1, 2, § 3 ods. 1, čl. 

1 ústavného zákona č.   23/1991 Zb. listina základných  práv a slobôd, § 3 ods. 1, § 6 ods. 



2 písm. a) zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní (antidiskriminačný zákon). 

Potom, týmto dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu medzi starovýsluhovými dôchodcami 

a medzi starodôchodcami, čím preukázateľne dôjde k diskriminácii starovýsluhových 

dôchodcov. 

-  

                                                                                                    

  ZÁVER.                                                                                                                                 

Otázky riešenia starovýsluhových dôchodcov má o.z. Zväz vojakov SR zakotvené v bode 4.2. 

vo svojom Programovom zameraní. V roku 2016 ich aktívne riešili najmä Asociácia 

policajtov vo výslužbe a niektorí jednotlivci. Zámysel ich riešiť majú v PROGRAME aj  

všetky ostatné profesijné občianske združenia pri ozbrojených silách SR,  to je Klub 

generálov SR, Československá obec delostrelecká, Klub vojenských výsadkárov, Klub letcov 

M. R. Štefánika, Vojenský veterán Bratislava, Vojenský veterán Trenčín atď.                                                                                                                  

K zabezpečeniu stierania rozdielov vo výškach VD, riešenia, odstránenia krívd 

starovýsluhových dôchodcov navrhujem, doporučujem spojiť, zjednotiť  úsilie všetkých 

občianskych združení (je možné aj emailom).  
Je nevyhnutné, potrebné do 15.12.2016 dohodnúť sa na vykonaní konkrétnych spoločných, 

koordinovaných opatrení všetkými občianskymi združeniami a jednotlivcami a od 1.1.2018 

ich začať realizovať. Našim cieľom je dosiahnuť čo najefektívnejšie  stieranie 

rozdielov medzi starovýsluhovými  a novovýsluhovými dôchodcami v osobitnom 

dôchodkovom systéme.  Hlavným koordinátorom tohto úsilia by mali byť najmä Zväz 

vojakov SR a Asociácia policajtov vo výslužbe.  

Očakávam a som presvedčený, že do zabezpečenia zapracovania navrhovaných  

legislatívnych zmien do zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov sa aktívne zapoja všetky občianske združenia, ako aj jednotlivci za čo Vám 

ďakujem.                                                                                                                                  

  

Spracoval:                                           Dr. Milan Kolen  

                                  člen sociálnej komisie a člen právnej komisie ZV SR                     

                                                                                                                                                       

 

 
 

 


