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Text správy:  

    M. STRIŽINEC, moderátor: 

“Pekný večer. Vitajte pri Debate. Dnes budem debatovať s ministrom obrany Martinom 

GLVÁČOM. Vitajte v štúdiu TA 3. Pekný večer.” 

M. GLVÁČ, (Smer-SD), minister obrany: 

“Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer.” 

M. STRIŽINEC: 

“Pán minister, veľa sa hovorí o tom, že chýbajú peniaze, to už je taká dosť obohratá 

pesnička. Na čo vlastne momentálne naša armáda má?” 

M. GLVÁČ: 

“To je veľmi dobrá otázka. Naozaj peniaze chýbajú, ale myslím si, že chýbajú všade a vo 

všetkých rezortoch. A máme určite na to najnutnejšie, čo potrebujeme, a naozaj musíme 

postupovať takou tou klasickou salámovou metódou, že z každého rožku trošku, a 

nejakým spôsobom hasiť všetko to, čo nám momentálne chýba, čo je najpotrebnejšie, a za 

tých prvých šesť mesiacov by som chcel spomenúť, že najviac prostriedkov sme dali do 

letectva a do zlepšenia technického stavu našich lietadiel na Sliači, a boli to nemalé 

finančné prostriedky, lebo ten stav bol naozaj varovný, a absolvovali sme niekoľko 

vážnych stretnutí s predstaviteľmi ruského výrobu, a máme naozaj dnes už aj istotu, že sa 

tie vzťahy obchodné zlepšili a náhradné súčiastky na lietadlá chodia tak, ako si 

predstavujeme, aby chodili, a tá technická úroveň tých lietadiel sa za posledné mesiace 

kvalitatívne naozaj zlepšila, a čakáme na zaujímavú ponuku v mesiaci január na to, aby 

sme vedeli, ako sa budeme uberať ďalej, a ako budeme modernizovať v najbližších rokoch 

naše stíhačky.” 

M. STRIŽINEC: 

“Ak premiér povedal, že na významnejšiu modernizáciu nie sú peniaze, aký máte plán? Čo 

sa s tým dá robiť, keď viac-menej asi vždy budete poslední v tom rebríčku, kam pôjdu 

mesiace v nasledujúcich rokoch.” 

M. GLVÁČ: 

“Som presvedčený o tom, že najprv musíme ukázať aj ministrovi financií, aj 

premiérovi, že vieme vystačiť s tým, čo máme v rezorte. Určite všetky procesy, ktoré 

sme naštartovali, smerujú k tomu, aby boli zefektívnené všetky procesy výberu a 

transparentných výberových konaní, a domnievam sa, že aj konštatácia premiéra na 

kontrolnom dni bola v tomto duchu pozitívna, že naozaj šetríme, kde sa dá, a budeme 

používať tieto finančné prostriedky na minimálne modernizáciu v takom objeme, v akom 

vieme poskytnúť, ale viem garantovať, že v budúcom roku určite príde k obmene vozidiel 

obrnených, ľahkých obrnených vozidiel. Potrebujeme naplniť všetky tie úlohy, ktoré 

máme vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, napríklad v rámci V4 je to battle group, kde 

http://www.zvazvojakov.sk/2012/11/monitor-8/
http://www.zvazvojakov.sk/author/test2/


sa musíme dostať aj k určitému technickému vybaveniu, a do roku 2016 dovybaviť naše 

pozemné sily, a to je naším cieľom, a budúci rok chceme naštartovať tento proces. Máme 

svoje predstavy, a od júna by to mohlo nejakým spôsobom aj pomôcť našim podnikom, 

ktoré sú v katastrofálnom stave, konkrétne VOP Trenčín v tomto prípade by mohol dostať 

zaujímavú zákazku, čím by sa udržala zamestnanosť v tomto podniku, a samozrejme tým 

pádom by aj pozemné sily dostali to, čo potrebujú. Takže jednými prostriedkami sme 

zachránili, alebo zabili dve muchy.” 

M. STRIŽINEC: 

“Dobre, a len mi tak napadlo, že či si nepodpílite pod sebou konár, keď teraz ukážete, že 

viete si vystačiť aj s tým málom, či vám potom vôbec niekto bude ochotný pridať.” 

M. GLVÁČ: 

“Som presvedčený o tom, že nie, pretože potrebujeme naozaj ďaleko viac. Pretože 

niektorá technika dožíva, a potrebujeme…” 

M. STRIŽINEC: 

“Čo je najakútnejšie?” 

M. GLVÁČ: 

“No určite lietadlá, aby sme vedeli plniť všetky medzinárodné záväzky, aby mohol 

fungovať systém NATINAC, ktorý sme sa zaviazali, že ho budeme plniť. Je to ochrana 

vzdušného priestoru. To je minimálne tá pohotovostná flotila.” 

M. STRIŽINEC: 

“To je záväzok smerom k NATO?” 

M. GLVÁČ: 

“Áno, sme podpísali zmluvu, a zabezpečujeme si to samostatne, rokujeme s českou 

stranou, že by sme to mohli robiť aj spoločne, čo by sa zase ušetrilo, že týždeň by sme 

držali my ochranu vzdušného priestoru nad Českom a Slovenskom, a týždeň zase Česká 

republika. Je tam ešte množstvo legislatívnych vecí, ale s ministrom VONDROM sme sa 

dohodli, že pokúsime sa ich prekonať. No, čo sa týka vzdušných síl, určite ešte vrtuľníky 

na tú leteckú pátraciu záchrannú službu, pretože v minulosti neboli k vrtuľníkom 

pristupované dostatočne obozretne a bola snaha dokonca zrušiť prešovská základňu, a 

pamätáme si tie vyhlásenia po ministrovi BAŠKOVI, keď nastúpil minister GALKO, 

zrušil zmluvu na modernizáciu desiatich bojových vrtuľníkov, a následne potom ale kúpil 

náhradné diely za prehnanú sumu na štyri vrtuľníky, ktoré mali byť letecká pátracia a 

záchranná služba, a dodnes to tam leží v sklade a nič sa s tým nerobí, pretože tá firma 

nemala od ruského partnera na to certifikát, a je tam množstvo ďalších problémov. Z tých 

pozemných síl určite potrebujeme tie ľahké bojové vozidlá a potrebujeme doplniť sklady 

tak, aby sme vedeli v prípade akéhokoľvek konfliktu vydržať boj určitý počet dní, naozaj 

doteraz a v posledných rokoch sa žilo z toho, čo tu bolo z minulosti, a nechcel by som 

prezradiť nejaké konkrétne čísla, aj v stave zásob nie je úplne na tom dobre.” 

M. STRIŽINEC: 

“Keď ste spomenuli tú prešovskú základňu, neušetrili by sa tým peniaze predsa len, že 

nebol by tam ten priestor na to, aby armáda ušetrila?” 

M. GLVÁČ: 

“Áno, dostávam túto otázku, ale musím vám povedať, že viete, najlepšie by sa ušetrilo, 

keby sa všetko zrušilo potom, ale naozaj to nejde len o to kúpiť dneska vrtuľníky, a 

vrtuľník sa nekupuje tak, že sa príde do obchodu, ale je to celá logistika. Celé 

zabezpečenie, celý… všetok personál, ktorý je vyškolený, a je na dobrej úrovni, a ak by 

náhodou niekedy prišla doba, že by boli finančné prostriedky, tak to naštartovanie tohto 

procesu je ďaleko drahšie a trvá niekoľko rokov. A sme sa zhodli aj s veliteľom vzdušných 

síl, aj s náčelníkom generálneho štábu, že toto by bolo naozaj veľká chyba, veľmi chybný 

krok zrušiť prešovskú leteckú… vrtuľníkovú základňu.” 



M. STRIŽINEC: 

“Môže teraz fungovať? Funguje v nejakom obmedzenom režime, alebo funguje absolútne 

normálne?” 

M. GLVÁČ: 

“Funguje absolútne normálne. Našli sme finančné prostriedky. Samozrejme potrebujeme 

modernizovať, a na to treba veľké finančné prostriedky, a momentálne na to nemáme, ale 

možno v horizonte dvoch, troch rokov by sa nám podarilo nájsť aj na toto prostriedky, a 

samozrejme snažíme sa jednať aj s možnými zahraničnými partnermi, pretože v rámci 

krajín NATO sú určité armády, ktoré majú vrtuľníky, a nejakým spôsobom sa ich chcú 

zbaviť, a za určitých okolností by ich vedeli poskytnúť, keby sa zase servisovali niekde u 

nich, takže je veľa možností, a je tu minimálne nádej, aby sme aj takouto formou mohli 

obnoviť a doplniť naše stavy.” 

M. STRIŽINEC: 

“Vy ste prišli do rezortu bez nejakých predošlých skúseností s touto témou. Čo vás tam 

najviac prekvapilo? Čo zažije človek, ktorý príde z ničoho nič na ministerstvo obrany?” 

M. GLVÁČ: 

“No, že všetko dlho trvá. Všetko dlho trvá. Keď pracoval som v súkromnej sfére, tak 

rozhodnem si, nesiem si za to plnú zodpovednosť, a je to také dynamickejšie. Toto 

všetko trvá dva- až trikrát toľko ako v súkromnej sfére, ale človek sa musí naučiť s 

tým žiť, a možno aspoň posunúť tie stojace vody, ale chcel som povedať, že rezort trošku 

trpel tým, že po odvolaní ministra GALKA ostal rezort vlastne neobsadený, alebo teda na 

mieste ministra bola zastupujúca ministerka, bola pani premiérka, a ja vám nemôžem 

povedať, že dnes som osemnásť hodín v práci a neviem si predstaviť, ako sa dal riadiť ten 

rezort z inej budovy. A keď sa mu človek venuje popri inej práci, takže nakopilo sa 

množstvo problémov, a museli sme ich riešiť v krátkom čase a…” 
M. STRIŽINEC: 

“Tak asi len predsa len to bolo logické riešenie vzhľadom na ten krátky čas, že by sa tam 

inštaloval nový minister, ktorý by sa takisto musel asi rozhliadať, čiže…” 

M. GLVÁČ: 

“Súhlasím s tým, ale rezort tým veľmi trpel, a naozaj, či už to bolo potom nevypísané 

niektoré verejné súťaže, či to boli niektoré rozhodnutia vzhľadom na podniky, ako VOP 

Nováky, ktoré sme našli naozaj týždeň pred krachom, problémy v LOT-ke Trenčín, 

problémy vo VOP-ke Trenčín, neriešený sociálny zákon, to boli problémy, ktoré sme 

museli rieši pomaly medzi dverami, ako sme prišli na ministerstvo. Niektoré problémy s 

výberovými konaniami na plyn, bola podpísaná zmluva, a neurobila sa verejná súťaž, 

pretože sa akosi zabudlo. Zdravotnícke naše zariadenia, tie rekreačné zariadenia, 

všetky sú v červených číslach, a toto je aj úloha pred nami, aby sme to vedeli do konca 

roka nejakým spôsobom posunúť ďalej, a prípadne pozlučovať, aby sa tam našla a bola 

tam lepšia efektivita, ako to bolo doteraz.” 

M. STRIŽINEC: 

“Skúste byť konkrétnejší, ako pozlučovať?” 

M. GLVÁČ: 

“Máme množstvo zariadení po celom Slovensku, či poviem Smrekovica, či poviem 

Šírava, a Tatry, Piešťany, všade je nejaký manažment, ktorý už za týchto šesť 

mesiacov, sme oklieštili, že na čele sú tam len jednočlenné predstavenstvá, na čele je 

vždy len predseda predstavenstva, ktorý je zároveň riaditeľ. Chceme vytvoriť takú 

našu jednu akciovú spoločnosť, kde by sme to dali dokopy, a samozrejme to, čo ozaj 

nepotrebujeme, a je v horšom stave, to by sme nejakým spôsobom ponúkli buď iným 

štátnym organizáciám, alebo predali, a následne by sme počkali na to, keď takýto krok 

urobí aj ministerstvo vnútra, urobili by sme jednu obranno-bezpečnostnú akciovú 



spoločnosť, kde by mohli vojaci, policajti chodiť sa rehabilitovať a rekreovať, a popri tom 

samozrejme by bol iba jeden manažment, a proste zase šetriaci prvok a zase sa šetrí, či 

už na platoch, alebo na obstarávaní, alebo na tej…” 
M. STRIŽINEC: 

“Máte to aj nejako predbežne vyčíslené, o akú sumu by išlo, alebo ešte je skoro na to?” 

M. GLVÁČ: 

“Je to skoro, ale ten minimálne na tých platoch, viete si to zrátať, že keď dnes ich máte, 

ja neviem, sedem predstavenstviev, tak 7 x plat x 12 mesiacov, a nejaké odmeny, k tomu 

nejaké auto, tak minimálne na tomto, ale zarážajúci je skôr ten stav, v akom sú, a plus 

tieto zariadenia potreba investícií do toho, ale budem jednať aj s ministrom práce pánom 

RICHTEROM, aby sme to ponúkli prípadne mimo sezóne dôchodcom za určitý malý 

symbolický poplatok, a aby sme aspoň takýmto spôsobom vedeli využiť tieto zariadenia. 

Nápadov je viac.” 
M. STRIŽINEC: 

“Keď budete raz odchádzať z funkcie, tak čo by ste chceli za sebou vidieť?” 

M. GLVÁČ: 

“No, ja by som chcel vidieť, aby vojaci mali čo najviac techniky, aby sme sa nemuseli 

hanbiť, v akom technickom stave stále sú naše Ozbrojené sily, pretože už som to veľakrát 

spomenul, som presvedčený o tom, a na každom kroku to počúvam na medzinárodnej 

scéne, naposledy od amerického generála a veliteľa špeciálnych misií, že naši vojaci sú 

perfektne pripravení, robia nám v zahraničí veľmi dobré meno, a je na nás, ktorí sme na 

príslušných rezortoch, teda ja na obrane, a možno minister financií, aby sme im vedeli 

zabezpečiť svojimi rozhodnutiami primeranú techniku, pretože budeme to potrebovať 

nielen na misiách a v rámci medzinárodného krízového manažmentu, ale možno aj v rámci 

krízových situácií na Slovensku.” 

M. STRIŽINEC: 

“Viete čo, premiéra som sa tu asi pred dvoma týždňami pýtal na stavbu novej centrály 

NATO v Bruseli, na ktorú posielame, myslím, dokopy 10 miliónov eur. Je to náš záväzok, 

aj sme si to vydiskutovali, a premiér povedal, že kedy to bolo na ňom, tak tam nepošle ani 

cent, ale čo by ste za tých 10 miliónov možno vedeli vy v rezorte spraviť?” 

M. GLVÁČ: 

“Tak, či budeme hovoriť o technike, budeme hovoriť o výstroji, no tak minimálne keď si 

povieme, že také ľahké bojové vozidlo by nás stálo okolo milión eur v takej tej priemernej 

kvalite, tak máme desať bojových vozidiel.” 

M. STRIŽINEC: 

“A to by bolo dosť, alebo tak akurát, alebo…?” 

M. GLVÁČ: 

“To je ešte málo. Potrebujeme tak po tridsať pásových, po tridsať kolesových, to je 

naším cieľom v tomto volebnom období. A myslím, že dosiahnuteľným cieľom, a 

chceme to urobiť tak, aby sme to od budúceho roka začali postupne odškrtávať, a aby sme 

sa na záver mohli na to pozrieť, tak že toto po nás zostalo.” 

M. STRIŽINEC: 

“A teraz máme nejaké staré?” 

M. GLVÁČ: 

“Áno, máme BVP1, BVP2. Tam pripravujeme takisto modernizáciu, pretože v 

slovenských podnikoch vyvinuli zaujímavú vežu, ktorá sa dá použiť na tieto BVP, na 

BVP2, a je to zase určitá náplň pre naše podniky, a vedeli by sme to na Slovensku 

montovať, a tým pádom by sme vedeli aj skvalitniť našu terajšiu techniku, takže v 

pozemných silách určite dôjde k obmene.” 

M. STRIŽINEC: 



“Už sme tu načrtli aj otázku spolupráce s Českou republikou. Dá sa prehlbovať nejako 

výraznejšie, alebo sme na začiatku tej cesty? Kam by to mohlo dospieť až?” 

M. GLVÁČ: 

“Samozrejme, a snažíme sa aj s pánom ministrom VONDROM a komunikujeme a 

konzultujeme aj oficiálne, aj neoficiálne všetky možné problémy. Chcel by som povedať 

na úvod toho len toľko, že Česi a Slováci od rozdelenia prešli určitú cestu, nejakým 

spôsobom sa uberali a tá cesta nebola vždy rovnaká, to znamená, v nejakom štádiu je aj 

výzbroj českej armády, českých Ozbrojených síl, a niekedy tá kompatibilita sa odstránila, 

alebo teda je menšia, ako by sme si predstavovali, to znamená, musíme hľadať prieniky, 

kde a ktoré materiály by sme vedeli spoločne obstarávať, a kde by sme mohli 

spolupracovať, ale na margo spolupráce by som chcel povedať, že teraz sme na spoločnej 

vláde podpísali dve dohody s Českou republikou, a pripravujeme ďalšiu. Vymieňame si 

nepotrebný materiál, letecké motory sme zamenili také, ktoré máme my po rozdelení, a 

ktoré majú oni, a my potrebujeme tie ich, takže tuná fungujeme na, naozaj, myslí si, na 

nadštandardnej… máme nadštandardnú spoluprácu. Uvažujeme o tom NATINAC-e, 

bavíme sa o spoločnom obstaraní radarov, ktoré potrebujeme a nám dosluhujú, kde by sme 

chceli vytvoriť jednotné radarové územie, tým pádom na tom ušetríme určite jeden, dva 

radary, pretože takto by sme museli pokrývať si prihraničné oblasti, a bol by presah týchto 

radarov, tým pádom keby sme to robili spoločne, tak jeden, dva, by sme ušetrili, 

podotýkam, tie radary stoja od 30 do 60 miliónov eur, jeden, takže tam ušetriť jeden radar, 

je to obrovský peniaze. A vy ste teraz hovorili o budove NATO, tak si predstavte, že 

jeden radar.” 

M. STRIŽINEC: 

“Jeden radar 60…” 

M. GLVÁČ: 

“Áno, ten kvalitný.” 

M. STRIŽINEC: 

“A potrebujeme ich koľko?” 

M. GLVÁČ: 

“Máme ich šesť.” 
M. STRIŽINEC: 

“Máme ich šesť.” 

M. GLVÁČ: 

“Máme ich šesť, ale aj týmto spojením s Českou republikou by sme sa dostali možno do 

nižších čísiel, ale zatiaľ to budeme riešiť tak, lebo tam tá situácia je havarijná, tak budeme 

upgrateovať tie, ktoré máme, zatiaľ nám to postačí aspoň na dva, tri roky, ale pripravuje sa 

teda expertná skupina spolu s českou armádou, kde by sme chceli v marci sa rozhodnúť, že 

akým smerom by sme išli.” 

M. STRIŽINEC: 

“Ono majú podobné problémy, že?” 

M. GLVÁČ: 

“Áno, áno.” 

M. STRIŽINEC: 

“Takisto to potrebujú modernizovať, čiže by sa to robilo úplne nanovo.” 

M. GLVÁČ: 

“Takisto.” 

M. STRIŽINEC: 

“No a o čom sa diskutuje v poslednom čase? GLVÁČ sa bojí Švejkov a chce návrat 

dobrovoľnej vojenskej služby. Tak poďme toto prediskutovať, to je zaujímavé. Vy ste boli 

na vojne, pán minister?” 



M. GLVÁČ: 

“Nie, bol som iba na Vojenskej katedre, skončil som Vojenskú katedru, na 

Právnickej fakulte, to znamená, som (…), jazdil som na BVP-éčku, skončil som ako 

čatár, absolvent, a potom som dostal modrú knižku, ako väčšina ministrov členských 

krajín NATO.” 
M. STRIŽINEC: 

“Je ich naozaj väčšina?” 

M. GLVÁČ: 

“Áno, áno, pán VONDRA ma informoval hneď druhý deň, keď som prišiel prvýkrát do 

Bruseli, tak, že “dúfam, že máte taky modrou” ako väčšina. Takže sme sa pobavili na 

tom, ale viete, dnes sa vojaci nepovolávajú, potrebujeme určité počty vojakov. 

Profesionálny vojak je aj drahá pracovná sila, pri riešení všetkých krízových situácií, a je 

množstvo ľudí, ktorí by mali záujem ísť a vyskúšať si, ako sa cvičí, chceli by získať určité 

spôsobilosti, veľa mladých ľudí… dostávam množstvo dotazov, otázok, nápadov.” 

M. STRIŽINEC: 

“Prečo ale potom teda nevstúpia do profesionálnej armády, keď by si chceli takéto veci…? 

Či už sa ich to netýka?” 

M. GLVÁČ: 

“No, dnes máme veľký pretlak, veľa žiadateľov, aj mladých ľudí, ktorí vstupujú do 

armády, ja by som nepovedal, že by sme mali nedostatok, ale hovorím, profesionálny 

vojak je drahá pracovná sila, a chceme, a teda je tu určitá skupina ľudí, ktorá by 

obetovala niečo, ako sa hovorí, na oltár vlasti, a absolvovala by dobrovoľnú základnú 

vojenskú službu, a teraz je na vojakoch, na náčelníkovi generálneho štábu, aby 

vykvantifikoval to presné, ten čas, ktorý by potrebovali na také základné vycvičenie, 

či by to bolo štyri týždne alebo osem týždňov, a ja budúci týždeň by som začal 

obiehať ministrov príslušných, a chcel by som ich získať pre určitú obetu v prospech 

tohto projektu, čo by sme vedeli tým ľuďom ponúknuť ako benefit. Ako benefit, 

pretože…” 
M. STRIŽINEC: 

“Čo prichádza do úvahy?” 

M. GLVÁČ: 

“je tam množstvo nápadov, ľahšie ich prijímať do Policajného zboru, môžme ich 

zvýhodniť nejakou (…) daňou, v ktorej by mohli rozhodnúť, kam sa použije. Môžme sa 

baviť o zvýhodnení pri prijímaní do štátnej a verejnej správy, tak to funguje napríklad vo 

Fínsku, že ten človek, ktorý ide pracovať do štátnej správy, musí absolvovať takúto 

základnú vojenskú službu.” 
M. STRIŽINEC: 

“Čiže to už nie je dobrovoľná.” 
M. GLVÁČ: 

“Takže už to nie je dobrovoľná, ale my by sme chceli, aby toto bol prvý krok, pretože 

dnes situácia je taká, že Ozbrojené sily nemajú vôbec prehľad o tom, v akom stave sa 

nachádzajú ľudia, ktorých by sme v rámci nejakého krízového stavu povolávali. Naozaj, 

dostaneme od starostov zoznam ľudí, nevieme povolanie, možno na nich je tak maximálne 

kontakt, nepoznáme ich zdravotnú stav, nevieme, ako by sme ich vedeli použiť. A pri tejto 

dobrovoľnej základnej vojenskej službe, alebo ako by sme ju nazvali, my máme 

minimálne prehľad o tom, ako je na tom zdravotne, aké sú jeho spôsobilosti, čo vie, že 

sme ho vycvičili, aké má povolanie, čo vie robiť, my ho vieme použiť.” 

M. STRIŽINEC: 

“A my potrebujeme ale takýchto ľudí v zálohe?” 

M. GLVÁČ: 



“Určite. Určite potrebujeme a bol by to prvý krok potom k vytvoreniu tzv. aktívnych 

záloh, za ktoré by boli finančné prostriedky, by poberali tzv. nejaký príplatok k 

svojmu zárobku, a boli by teda v pohotovosti pri riešení či už medzinárodných nejakých 

krízový situácií, domácich krízových situácií, pohroma, alebo keby sme ich potrebovali 

nasadiť pri… pri živelných pohromách, napríklad by boli ideálni.” 

M. STRIŽINEC: 

“Koľko takých ľudí by potom v tej zálohe, o ktorých vieme naisto, koľko ich takých 

potrebujeme?” 

M. GLVÁČ: 

“No ideálny stav by bolo, keby sme dostali do aktívnych záloh, nie teda… hovoríme o 

dvoch veciach, dobrovoľná vojenská služby a potom výsledok toho by mal byť v 

budúcnosti by mali by byť aktívne zálohy, tak po debatách s náčelníkom generálneho 

štábu by sme sa radi niekedy v budúcnosti dostali k vyrovnanému stavu medzi 

aktívnymi vojakmi a aktívnymi zálohami. To znamená, keď sa dnes bavíme okolo 12-

tisíc ľudí, tak ideálny stav by bolo dopracovať sa k tomuto číslu” 

M. STRIŽINEC: 

“A koľko by to tomu človeku zabralo času, ten výcvik, tri mesiace?” 

M. GLVÁČ: 

“Ja si myslím, že by sme sa vedeli dostať a zvládnuť to za dva mesiace. Ten základný 

vojenský výcvik.” 

M. STRIŽINEC: 

“A to by, predpokladám, že by mal nejakú robotu (…) normálu, čiže potom by ho štát 

nejako ospravedlnil, že si išiel…” 

M. GLVÁČ: 

“Áno. No tak v prvom rade táto dobrovoľná základná vojenská služba by musela byť 

hlavne pre ľudí vo veku od 18 do 30 rokov. Pri tých mladších ročníkoch tak tam ešte…” 

M. STRIŽINEC: 

“Tam ten problém vlastne nie je.” 

M. GLVÁČ: 

“… nie sú zamestnaní, môžu to byť študenti, ale samozrejme, pri tých aktívnych zálohách, 

tak tam treba vymyslieť ten mechanizmus, ako nejakým spôsobom toho zamestnávateľa 

odškodniť.” 

M. STRIŽINEC: 

“Ďalšia veľká téma výsluhové dôchodky. Minulý týždeň ste sľúbili desať dní. Teraz, 

keď to rátam, tak čo je? Je ôsmy, siedmy deň?” 
M. GLVÁČ: 

“Áno, tento víkend máme záverečné stretnutie s pánom ministrom vnútra, kde by 

sme chceli už naozaj definitívne vybrať ten model, ktorý bude najvhodnejší. Veľmi do 

toho tlačím, pretože tá ekonomika nás núti urobiť tieto rozhodnutia, pretože ten dopad 

tohto špeciálneho osobitného účtu je 117 miliónov eur ročne. Zoberte si ten rozpočet 750 

miliónov eur ministerstva obrany a Ozbrojených síl spolu, tak 117 miliónov eur je 

doplatok osobitného účtu. A stále sa platí viac a viac.” 

M. STRIŽINEC: 

“Ako by to potom malo teda vyzerať, po nej, nazvime to reforme?” 

M. GLVÁČ: 

“Tak, ja som to už niekoľkokrát spomínal, no cieľom je…” 

M. STRIŽINEC: 

“Cieľom je úplne eliminovať tú sumu, ktorú bude ministerstvo doplácať?” 

M. GLVÁČ: 

“Nie, to sa nedá. To sa nedá, pretože historicky máme viac dôchodcov ako aktívnych 



vojakov, ako tých, čo prispievajú do toho systému, ale cieľom je, aby tie nožnice sa 

neroztvárali viac a viac, aby to nebolo z roka na rok vyššie číslo. Za posledné dva roky to 

narástlo o 20 miliónov eur, takže zastabilizovanie tejto sumy. A tými ostatnými nástrojmi 

dostať sa do toho, aby tá suma sa postupne znižovala, z tých 117. Vieme, len pri tomto 

návrhu, ktorý je na verejnosti, tak vieme, túto sumu znížiť asi o 25 miliónov eur, čo je 

zase významná suma.” 

M. STRIŽINEC: 

“Povedzme si teda, máte ten prvý variant. A ten druhý teda ešte neprezradíte?” 

M. GLVÁČ: 

“Ten si dovolím si ešte nechať pre seba.” 

M. STRIŽINEC: 

“To je ešte tá porada s ministrom vnútra.” 

M. GLVÁČ: 

“Áno.” 

M. STRIŽINEC: 

“Pán minister, sme menovci…” 

M. GLVÁČ: 

“Áno.” 

M. STRIŽINEC: 

“Vás sa tiež stále pýtajú, že či prídete na bielom koni v nedeľu?” 

M. GLVÁČ: 

“Každoročne a vždy odpoviem: vo vyšších horských polohách. Tak tento rok, myslím, že 

sme prišli skôr ešte, asi pred dvoma týždňami napadol prvý sniežik, takže máme asi úlohu 

splnenú.” 

M. STRIŽINEC: 

“Nám dajú pokoj túto nedeľu. Ďakujem vám za debatu.” 

M. GLVÁČ: 

“Pekný večer. Všetko dobré.” 

M. STRIŽINEC: 

“Pri ďalšej Debate sa uvidíme znova o týždeň v rovnakom čase v stredu o 21.30. Pekný 

večer a dovidenia.” 

STORIN 

 

 

 

Počet komentárov: 75 k “MONITOR 8” 

Nasledujúce »  

 Štefan:  

28.11.2012 o 11:14 

Odborári podľa Litvu súhlasia aj so zmenenou valorizáciou penzií, ktoré sa im budú 

zvyšovať rovnakým spôsobom ako bežným ľuďom. “Má sa tu však zohľadniť aj počet 

http://www.zvazvojakov.sk/2012/11/monitor-8/comment-page-1/#comments
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odslúžených rokov, aby tým, ktorí slúžili dlhšie, rástli dôchodky rýchlejšie ako 

ostatným, čo považujeme za spravodlivé,” dodal odborár. 

O balíku zmien, ktoré sa týkajú taktiež aj hasičov, colníkov, horských záchranárov či 

tajných agentov a väzenských dozorcov, by mala rozhodovať vláda už na najbližšom 

rokovaní. Podľa predbežných plánov rezortov vnútra a obrany by mali zmeny platiť 

najskôr v apríli alebo v máji budúceho roka. 

Toľko citácia z denníka PRAVDA, celý článok tu: 

http://spravy.pravda.sk/na-vysluhove-dochodky-budu-novi-vojaci-a-policajti-robit-o-

10-rokov-viac-1mk-/sk_domace.asp?c=A121126_134036_sk_domace_p70 

 mjr. Ing. Štefan Bukovan:  

27.11.2012 o 15:13 

Obávam sa že valorizáciu nastavia k rovnakému dátumu ako civilným dôchodcom – 

teda k 1.1. príslušného roka. Ak zákon začne platiť 1.3., alebo 1.5.2013, tak najbližší 

valorizačný termín je až 1.1.2014. 

 unterwassermann:  

27.11.2012 o 13:34 

Od januára výsluhové dôchodky nevalorizujú, lebo zákon bude účinný až od 1.3 alebo 

1.5.2012, takže by som povedal, že až k 1.7.2012 bude valorizácia. Ak sa určí, že 

valorizácia je vo výške 10 €, tak tú Vám osekajú podľa počtu odslúžených rokov-t.j. 

10 € pravdepodobne dostane ten čo má odslúžených 30 rokov a nejakým koeficientom 

bude upravená čiastka pre tých čo odslúžili menej. Možno tým s 15 odslúženými 

rokmi výjde 1 €, lebo pravdepodobne budú žiť dlhšie a tým aj dlhšie poberať 

dôchodok. Že za to majú nižší dôchodok nevadí. Tak sa uzavrú tie otvárajúce sa 

nožnice.  

 Dragulovský:  

27.11.2012 o 13:15 

Tak a je to konečne vonku. Ale neviem, či som celkom pochopil, čo znamenajú slová: 

citujem s článku v Novom čase: “Rovnako ako policajtom a vojakom majú 

valorizovať aj penzie tak, ako bežným ľuďom a zohľadní sa aj počet odpracovaných 

rokov…” 

To znamená, že ak od roku 2013 sa valorizujú dochodky “bežným ľuďom” pevnou 

sumou v januári, tak aj nám budú valorizovať dôchodky v januári? A bude to rovnako 

pevná suma? A ako chcú zohľadniť počet odpracovaných rokov? A odkedy má vlastne 

táto zmena nastať? 

Celé mi to pripadá tak, že na tohtoročnú neuskutočnenú valorizáciu našich dôchodkov 

môžme zabudnúť a valorizácia ďalšieho sa oddiali, pretože pochybujem, že sa to 

stihne presadiť do januára 2013… Prosím o vysvetlenie,ak v tom máte niekto jasno.  

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/6616919/vysluhove-dochodky-dostanu-novi-

vojaci-a-policajti-neskor.html#ixzz2DQKND792 
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 Ladislav:  

21.11.2012 o 20:21 

Páni, ja sa idem opiť, konečne malá úľava. 

 Eduard:  

21.11.2012 o 20:19 

Moja reč.Ešte tak dať do poriadku valorizáciu za 2012. 

 MIREC-HE:  

21.11.2012 o 19:44 

Zdravím kolegovia VD, 

práve v správach na STV odznel príspevok MO o skončených rozhovoroch silnej 

trojky dnes popoludní..MF prijal všetky návrhy ministrov silových rezortov. Je to take 

naše malé-veľké víťazstvo za ktoré treba poďakovať všetkým tým, ktorý sa do boja s 

nespravodlivosťou vehementne zapojili. Vďaka vám kolegovia. Ale aj naďalej 

musíme byť v strehu a z opatrností nepoľavovať. 

Miroslav Želinský mjr.v.v 

 jonathan:  

21.11.2012 o 18:39 

Veru tešme a dúfajme, že to je nadlho konečné. Bolo to aj vo večernom 

Rádiožurnále… 

 Peter (hasič v.v.):  

21.11.2012 o 18:24 

Áno, tešme sa…. Bolo by to len logickým vyústením protiprávnosti pôvodného 

návrhu (viď stanovisko GP o 10 percentnom odvode).  

Som zvedavý ako dopadli ustanovenia o valorizovaní VD, aj tam hrozí že nám budú 

dôchodky perspektívne klesať (nie nominálne ale reálne)… 

 Janko:  

21.11.2012 o 18:15 

Aj na topkách niečo podobné: 

http://www.topky.sk/cl/7/1331778/10-percentny-odvod-z-vysluhovych-dochodkov-

asi-nebude 

http://www.zvazvojakov.sk/2012/11/monitor-8/comment-page-2/#comment-8043
http://www.zvazvojakov.sk/2012/11/monitor-8/comment-page-2/#comment-8042
http://zvazvojakov/
http://www.zvazvojakov.sk/2012/11/monitor-8/comment-page-2/#comment-8041
http://www.zvazvojakov.sk/2012/11/monitor-8/comment-page-2/#comment-8038
http://www.zvazvojakov.sk/2012/11/monitor-8/comment-page-2/#comment-8037
http://www.zvazvojakov.sk/2012/11/monitor-8/comment-page-2/#comment-8036
http://www.topky.sk/cl/7/1331778/10-percentny-odvod-z-vysluhovych-dochodkov-asi-nebude
http://www.topky.sk/cl/7/1331778/10-percentny-odvod-z-vysluhovych-dochodkov-asi-nebude


 vlasto:  

21.11.2012 o 17:37 

Niečo obdobne na webnoviny: 

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/vysluhove-dochodky-10-percentnymi-

od/580928-clanok.html?from=panel_imgarticle 

 pplk.v.v.Ing.Jozef Žáčik KK:  

21.11.2012 o 17:23 

http://aktualne.atlas.sk/kalinak-s-glvacom-presvedcili-ministra-financii-desat-percent-

vysluhovym-dochodcom-nezoberu/slovensko/politika/ 

 Ing. Litva-mes- Polícia:  

21.11.2012 o 13:42 

Návrh novely zákona č. 328 je v úplne záverečnej fáze spracúvania pripomienok. V 

tejto súvislosti redakcia POLÍCIA požiadala o rozhovor predsedu OZP v SR 

Miroslava Litvu, ktorý sa celý čas bezprostredne podieľal na novelizácii návrhu. 

Rozhovor sa uskutočnil 15. novembra 2012. 

Pán predseda, je už všetko jasné? 

Zhováral sa Peter Ondera 

webmajster: článok som vymazal, podľa E-mailu komentátora nie je z hodnoverného 

zdroja. Prosím kto má záujem, nech si to prečíta v v redakcii POLÍCIA, nebudeme 

robiť nikomu reklamu na webe ZVSR. Všimnite si prosím že náš Web – portál je bez 

reklám, i keď ponúk máme viac ako dosť. 

 Rasťo:  

21.11.2012 o 11:07 

Nieco mozno od veci ale ono nam to v konecnom dosledku moze len pomoct: 

Na tychto strankach sa pisalo aj o podpore zdravotnym sestram a ucitelom v ich boji 

za spravodlive prerozdelenie financnych prostriedkov pre tieto rezorty a doriesenie ich 

platovych poziadaviek. Preto by som aj uvital pripadne vyjadrenie podporneho 

stanoviska Zvazu vojakov k strajku ucitelov za ich opravnene poziadavky na ich OZ 

http://www.ozpsav.sk/sk/Kontakty/Urad-zvazu.alej (zatial tam maju zverejnene len 3 

podporne vyjadrenia). 

Ak chceme aby aj nam niekto vyjadril podporu musime ju vyjadrovat aj my. Preto 

prosim vedenie zvazu o sformulovanie a zaslanie podporneho stanoviska k 

pripravovanemu strajku ucitelov. 

 jonathan:  
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21.11.2012 o 10:44 

Vlasto, 

obávam sa, že aktuálny návrh tak rýchlo nevylezie na svetlo sveta. Dôvod je 

jednoduchý… Ako sa posúva jeho príprava na schválenie, tak sa posúva aj hranica 

možnosti na podanie žiadostí na odchod do zálohy. Takže to ešte asi bude treba 

podržať pod pokrievkou nejaký ten týždeň. 

 vlasto:  

21.11.2012 o 10:29 

Na margo dnes uverejneneho rozhovoru s odborovym sefom policajtov p. Litvom na 

ich web. stranke k problematike novely zakona 328 chcem poziadat UR ZVSR, aby 

poskytla aktualne informacie k tejto novele aj za OS SR. Je dost mozne, ze uz je prave 

teraz na svete verzia, ktora ma byt predlozena na rokovanie vlady v blizkom termine. 

Dakujem v mene VD aj aktivnych vojakov. 

 Ing. Jozef Šamaj PB:  

21.11.2012 o 10:18 

zolo: 21.11.2012 o 7:33 

– článok som si pozorne prečítal, nedalo mi aby som ho neokomentoval aj pani 

Domeovej…napísala to síce pekne, ale mne tam chýba trocha iné zdôvodnenie 

“možného vypustenia” 10% odvodu…..čo tak v podobných článkoch spomenúť aj 

zásadné pripomienky GP, verejnosti a ostatných zložiek o nezákonnosti tohto odvodu? 

Myslím si, že je dobré pripomínať každému čitateľovi že ten návrh nebol v poriadku, 

prečo nebol v poriadku…ak je napísané že návrh bol prijatý “s nevôľov VD..” je to 

síce pravda, ale chýba tam to povestné “B” ….prečo bol prijatý s tou nevôľou….. 

 zolo:  

21.11.2012 o 7:33 

http://aktualne.atlas.sk/dobra-sprava-pre-vysluhovych-dochodcov-desatpercentny-

odvod-pravdepodobne-nebude/slovensko/politika/ 

 Webmajster:  

20.11.2012 o 14:53 

Žiadam kolegov od polície, colníkov, atď, aby ste si zvyšovanie / znižovanie 

koncoročných odmien a pod. neriešili na tomto portálu ZVSR. 

Všimnite si láskavo úvodný článok. 

Aj ďalšie komentáre s tématikou koncoročných odmien budú odstránené. 

Po novom roku, ak bude záujem sa k téme odmien môžete vrátiť. 

 mjr.v.v.Igor Domček:  
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20.11.2012 o 9:55 

Vážení priatelia. 

Neviem či ste sledovali dobre včerajšie televízne noviny na Markíze kde Fico prehlásil 

učiteľom,že peniaze nemá a môžu štrajkovať,lebo on ich tlačiť nebude.Z toho jasne 

vyplýva,že boj o naše VD tento rok skončil a na budúci rok nám čiastočne veľkoryso 

vráti čo si tento rok požičal a ešte to zdaní aby sa nám nezdalo že nám dal veľa. 

 mior:  

19.11.2012 o 13:07 

No nech to čítam zľava – zprava, tej myšlienky 10% sa podľa Litvu stále nevzdali… 

 felo:  

17.11.2012 o 22:32 

MiO už skôr avizoval platnosť zákona až v prvom štvrťroku 2013 takže sa to ešte 

chvíľu pretiahne. 

 Ján Michrina KE:  

17.11.2012 o 21:01 

Vážení priatelia a spolubojovníci. 

Vieme, že pretieklo veľa vody v Dunaji aj dní od skončenia pripomienkovania 

očakávanej novely zákona č.328. Konkrétne dnes beží 72. deň a každý je nedočkavý 

ako to vlastne s 328 dopadne. Už 14.11.012 – v stredu informovala redaktorka 

Annamária Domeová, že “robotníci” majú s 328 po “fajronte” -rozumej, že je hotová a 

MiO ju predloží vo štvrtok Min.obrany a v piatok Min.financií. No bolo to tak trochu 

predčasné. Možno predložil, ale nie celkom dokončenú. V súčasnej dobe je návrh 

novely v riešení vecnej podoby, spracovaní doložky vplyvov a prepočítavaní rôznych 

koeficientov. Môžem však konštatovať, že našim pripomienkam bolo vyhovené, preto 

nikto zo zástupcov hromadných pripomienok nebol prizvaný na rokovanie. Možno 

niečo drobné nie je doriešené. Ale v tej podobe v akej bude predložená na ďalší 

legislatívny proces, by mala, podľa vyjadrenia zodpovedných funkcionárov ktorí na 

tom pracovali a ešte pracujú, uspokojiť obe strany. Vládu SR na jednej strane a 

príslušníkov ozbrojených zložiek na druhej strane,v službe i na dôchodku. 

Teda ako napísal Ing.Jozef Šamaj je potrebné vydržať. Samozrejme, že posledné slovo 

budú mať poslanci NR-SR. No tiež je 

nutné povedať, že s najväčšou pravdepodobnosťou budú o novele rokovať až na 

schôdzi v januári 2013 a tam možno sa udejú úpravy a pomeňujúce návrhy. Poznáme 

ich schopnosť poslaneckého návrhu jednotlivca, ktorý hodí za hlavu všetky odborné 

návrhy, pripomienky a pod vidinou populizmu všetko postaví naruby. Potom 

nasleduje “palec hore” a jeto! Teda obrňme sa trpezlivosťou, pozornosťou a neostáva 

nič iné len čakať a zbytočne nešpekulovať. Pretože “KEĎ NIE JE DOKONČENÉ 

VŠETKO, TAK NIE JE DOKONČENÉ NIČ”. 

 Ing. Jozef Šamaj:  
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17.11.2012 o 17:59 

MIREC-HE: 17.11.2012 o 15:49 

– vydržať, info bude, ale netreba to unáhliť……..aj Švejk hovoril – chce to klid.. 

Nedeľa, pondelok…a bude to, OK? Mám z dobrého zdroja, že sem info dá, tak 

VYDRŽAŤ.. 

 MIREC-HE:  

17.11.2012 o 15:49 

Kolegovia, 

včera som v Slovenskom rozhlase počul informáciu,že v popoludňajších hodinách sa 

ma stretnúť Kaliňak s Kažimirom ohľadom uzavretia problematiky okolo výsluhových 

dôchodkov vojakov a policajtov.Vie niekto niečo o tom či toto stretnutie prebehlo 

alebo nie a keď, ako dopadlo ? Dík. 

 Karol Fridrich:  

16.11.2012 o 20:30 

Dobrý večer 

možno trošku od veci, a na nie celkom správnom mieste, chcem požiadať kolegov 

policajtov aby sa pri zajtrajšej občianskej iniciatíve “Berieme si späť svoju krajinu” 

správali k svojim spoluobčanom s rozvahou a ohľaduplne – a hlavne bez zbytočného 

zatýkania. Sú to Vaši spoluobčania a Vy ste v podobnom srabe ako oni. Do ulíc ich 

ženie pocit krivdy, nespravodlivosti, zúfalstva, bezmocnosti a frustrácie z toho, akým 

podlým spôsobom všetky doterajšie vlády urobili zo svojich voličov novodobých 

otrokov a ľudí štvrtej kategórie a z našich detí ” gastarbeitrov”. Nenechajte sa zneužiť 

proti slušným, ale spravodlivo nazlosteným spoluobčanom – možno svojim susedom, 

rodine a priateľom. Vy im máte pomáhať a chrániť ich. …oni zajtra budú bojovať aj 

za Vás. 

 imrich:  

16.11.2012 o 19:01 

16.11.2012 12:00 pridal: Peter Hanák 

Slovenský rozhlas 

Výsluhové dôchodky 

Mnohí súčasní policajti a vojaci budú do výsluhového dôchodku odchádzať neskôr, 

ako to pôvodne plánovali; v tom sa silové rezorty zhodujú. Zákon o ich sociálnom 

zabezpečení totiž zmení podmienky aj pre tých, ktorí už v silových zložkách pracujú. 

Možná retroaktivita však vyvoláva spory a debaty. 

Návrh novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov má históriu 

bohatú na rozpory medzi ministrami. Kým rezort vnútra navrhol oslobodenie týchto 

ľudí od platenia daní, ministerstvo financií im chcelo vyrubiť daň z výsluhového 

dôchodku 19 %. Od zámeru zdaniť výsluhy však rezort financií ustúpil s podmienkou, 
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že minister vnútra Róbert Kaliňák príde s finančne udržateľným návrhom. Robert 

Kaliňák: „Tak sme to vedeli urobiť výpočet minimálne do roku 2070. To znamená 

pomerne dlhá doba na celoživotnú prácu policajta, kde už sa tá krivka dostala do 

mimoriadne dobrej udržateľnosti. Toto je to, s čím budeme predstupovať pred ministra 

financií, lebo toto od nás minister financií žiadal, aby sme predstavili model, ktorý 

bude udržateľný.“ 

Ministerstvo vnútra naďalej nenavrhuje žiadne zdanenie výsluhových dôchodkov. 

Jednou z alternatív by preto mal byť osobitný 10-percentný odvod z výsluh. Ten by sa 

však neplatil do štátneho rozpočtu, ale späť do policajného dôchodkového systému, 

ktorý je momentálne dotovaný štátom. Šéf policajných odborov Miroslav Litva: 

„Desať percent z výsluhového dôchodku u týchto dôchodcov by zostávalo z dôvodu 

stabilizačného v osobitnom účte. Odvody by sa mali dotýkať len dôchodcov vo veku 

do 55 rokov.“ 

Zákon, ktorý má upratať vo výsluhových dôchodkoch, sa bude týkať aj súčasných 

policajtov a vojakov. Tí, ktorí majú odslúžených menej ako 15 rokov, sa musia 

pripraviť na postupné zvyšovanie veku odchodu do výslužby. V budúcnosti by 

policajti i vojaci mali do dôchodku odchádzať až po 25 rokoch služby. Takáto zmena 

by však bola retroaktívna, namietal rezort obrany. Dôchodkové systémy sa však 

zvyknú meniť, tvrdí analytik Radovan Ďurana: „Ak by sme aplikovali takýto pohľad 

na veci, že žiadna dávka sa nemôže zmeniť, tak by napr. absolútne nebolo možné 

zmeniť valorizáciu dôchodkov, pretože proti tomu by sa rovnako mohol postaviť 

milión dôchodcov, ktorí by mohli tvrdiť, že oni na dôchodok vstupovali s tým, že im 

dôchodky budú rásť rýchlejšie.“ 

Podobný názor má aj právnik Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie 

vied: „Podľa môjho názoru v tomto prípade nejde o retroaktivitu. Zákon bude meniť 

vzťahy do budúcnosti a nebude sa týkať vzťahov, ktoré by sa týkali minulosti.“ 

 mariánTT:  

15.11.2012 o 21:54 

myslím si osobne, že po tom čo sa začalo diať v Izraeli, pochopili aj tí najmúdrejší , že 

armáda je veľmi potrebná a netreba silové zložky aj s ohľadom na dianie v europe 

demoralizovať. 

Raketa z Gazy zasiahla Tel Aviv, k útoku sa prihlásil Islamský džihád  

Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/raketa-z-gazy-zasiahla-tel-aviv-k-utoku-sa-

prihlasil-islamsky-dzihad-1g2-

/sk_svet.asp?c=A121115_182057_sk_svet_p77#ixzz2CKI5dNmn  

Izrael už povolal 30.000 záložákov, toto isté sa stalo, keď vtrhli do Libanonu pred pár 

rokmi. 

 mjr.v.v.Igor Domček:  

15.11.2012 o 18:39 
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RE Bada. 

Ty vševedko tešíš sa na vianočný dôchodok? Pri Tvojich aktivitách a informovanosti 

sme už mali dovolenkovať na Mesiaci. 

 Eugen PE:  

15.11.2012 o 16:28 

http://ekonomika.sme.sk/c/6603946/kalinak-slub-nedodrzal-vysluhove-dochodky-od-

januara-nezmeni.html 

 Ladislav Ž.:  

15.11.2012 o 15:03 

Kolega muffik, nechaj to tak, sú to politici ktorí musia mať vždy navrch. Dôležité je 

že sme sa aj my pohli z miesta, ukázali sme mobilizačnú silu, dúfajme pochopili že 

cez nás neprejdú a myslíme to občas keď treba, naozaj vážne. Zdá sa mi že v našom 

prípade nielen naše pripomienky, ale aj námietky GP zaučinkovali. Ako to už napísal 

v komentári myslím p. Michrina: …dokial nieje schválené a rozhodnuté nič, dovtedy 

neplatí nič čo povedia … 

Vyčkajme, vyzerá to tak že novela t.r. do parlamentu už nepôjde. Pripravme sa na 

jarnú ofenzívu (samozrejme ak dovtedy európou prehrmia demonštrácie proti 

uťahovaniu opaskov, ktoré tentokrát zahrali v náš prospech). 

 muffik:  

15.11.2012 o 12:24 

..len sa chcem opýtať prečo sa celú dobu pripomienkovalo a aj podporovalo 

pripomienky k návrhu zákonov, keď podľa všetkého sa sám MV v rámci 

tzv.sobotňajšej kávičky rozhodne a podá návrh zákona..a dnes bohorovne oboznámi 

šéfov..???To akože je tu zase vláda jednej strany ale nie tej z pred roku 1989..?Tu v 

tomto štáte už vari neplatia ani námietky GP..? Tu nikto nevie čo sa podá..? 

 Miroslav Štěpán MT:  

15.11.2012 o 11:17 

Zhliadol som jedno video a doporučujem ho pozrieť do konca aj Vám! 

http://tv24.li/index.php/video/youtubegallery?galleryid=1&videoid=… 

Posúďte individuálne sami! 

 Ladislav Ž.:  

15.11.2012 o 9:59 

RE: mior: 

15.11.2012 o 7:24 
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Píšete: 

“Najsmutnejšie na tom je, že mi jeden policajt nechtiac prezradil, ako to bolo s tou 

Litvovou podporou novelizácie 328 – podobrotky – nasilu… ” 

Otázka: 

Tak sa konečne od Vás dozviem ako to teda bolo, alebo nás budete aj naďalej len 

napínať ako … 

Alebo prosím mlčte s takými informáciami. O to išlo, o nič iné. 

 Miloš Kuras:  

15.11.2012 o 9:48 

http://spravy.pravda.sk/kalinak-vojaci-a-policajti-nepridu-o-vysluhove-dochodky-p2e-

/sk_domace.asp?c=A121114_171122_sk_domace_p70 

 mjr. Ing. Štefan Bukovan:  

15.11.2012 o 7:38 

Odmeny? Pred dvoma, alebo troma dňami bola v TV reportáž o tom, že tento rok v 

štátnej sfére odmeny nebudú. Kaliňák a Kažimír by si riadne **** do huby, ak by dnes 

dávali policajtom a colníkom odmeny, keď na druhej strane všade tvrdia ako sa musí 

šetriť. 

 mior:  

15.11.2012 o 7:24 

Pre Ladislav Ž: 

Tak to napíš ak to máš overené že ako to bolo. Alebo mlč a neživ tu poviedky JPP. 

Týmto nezastávam Litvu, ale nemam rád takých ktorí kdesi čosi akože počuli.. 

Overené to samozrejme nemám, pretože nie som policajt. Nie je to poviedka JPP, 

jedine ak typu “Jeden Policajt Povedal”. A aj to mi povedal štýlom, že keby niečo, tak 

to nikdy nedosvedčí… Myslím, že na tejto stránke bolo rôznych JPP správ napísaných 

dosť, takže táto moja sa tu medzi nimi stratí. Inak ako som si všimol, na každej tzv. 

JPP správe vždy niečo pravdivé bolo a trochu to tu posunulo viac k nášmu cieľu. Ak 

by sme totiž zostali len na overených správach, tak by sa mohlo stať, že budeme vo 

finále veľmi prekvapení… 

A – apropó – radšej správy typu JPP, ako totálna pasivita, s ktorou sa stretávam vo 

svojom okolí. 

 marianTT:  

14.11.2012 o 22:59 

mne je len divné, že zajtra to ukáže LEN ON ministrom a pozajtra Kažimírovi..to 

nikto nevie ako ten návrh vyzerá??, však nebolo rozporové konanie a rokovania aj zo 

zástupcami “pripomienkovateľov” a čo som sa čudoval minule, že nejaký pán L. chodí 

na MF a rokuje..za koho?? a s kým ??? To sa my dozvieme až keď to schváli 
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parlament, že vlastne čo sa vyrokovalo. Je smutné pomyslenie,na to, že čo nás na 

chvílu spojilo už zhorelo a už vlastne nie je o čo sa pobiť…policajti a hasicči dostanú 

odmeny,VŠAK MY ŽIJEME TERAZ, čo bude zajtra..budem sa starať zajtra, vojakov 

tiež zrejme nejako zahoja a výsluháčov….však to je len príťaž, oni musia šetriť a 

konsolidovať verejné financie, šľak ma ide trafiť keď si spomeniem, koľko skúseností, 

poznatkov, praxe, ktoré sa nedajú zaplatiť leží nevyužitých bokom. Asi je to ako v 

rozprávke o tom starom Bodríkovi, ktorého vyhodili na smetisko, lebo budú strážiť 

mladý a lepší košiar s ovcami a nakoniec si gazda zobral starého Bodríka späť. Sú 

veci, ktoré sa nedajú zaplatiť peniazmim, páni politici, ale o tom nemáte ani šajnu..tak 

konsolidujte a šetrite verejné financie..vrati sa vám to ako bumerang, dnes, zajtra za 

rok či dva…najbližšie voľby bobánkovia 

 Roman:  

14.11.2012 o 19:49 

stranky policajt vo vysluzbe 

• janoPO | 14.11.2012 13:48:29 | IP: 78.99.—.— 

No veď za tie 4 mesiace nahonobil 40%z valorizácie a zbytok dá z rozpočtu a má na 

odmeny. Ja slúžiacim ich nezávidím, len nech to nie je na úkor výsluhových 

dôchodcov. Dúfam že ten ich zašifrovaný zákon ktorý už majú pripravený nebude voči 

nám vyslúžilcom diskriminačný a protiústavný… 

• Michal | 14.11.2012 13:14:03 | IP: 78.98.—.— 

Tak pri takýchto rozhodnutiach sa človek musí zamyslieť, že PREČO? Tak buď sú 

peniaze,treba šetriť, konsolidovať, alebo čo sa vlastne deje? 

• no name | 14.11.2012 12:41:20 | IP: 212.5.—.— 

stalo sa to čo sa aj čakalo, boli schálené celoplošne koncoročné odmeny pre všetkých 

policajtov, podľa zaradenia, a dlžky služby..najnižšie cca 200€. A VD nech si trhnú, 

však treba šetriť a konsolidovať…du blít, velebnosti  

Ďalšie voľby im zaplatíme a potom zistíme, že mladí politici potopili štát a z nás v 

strednom veku urobia stratenú generáciu ! 

Ďakujeme ! 

 Pavol Bada BA:  

14.11.2012 o 19:36 

Kaliňák ušetril, výsluhovým dôchodcom sľubuje prijateľnejšie riešenie 

Dnes 17:01 Annamária Dömeová 

BRATISLAVA – Nová podoba zákona o výsluhových dôchodkoch by sa mohla 

policajtom a vojakom pozdávať viac, než pôvodný variant. Naznačujú to slová 

ministra vnútra Roberta Kaliňáka. „Určite je to od toho pôvodného riešenia pre 

mnohých prijateľnejšie, nakoniec aj pre nás. Zároveň však v tejto podobe zabezpečuje 

dostatok prostriedkov a to je pre mňa podstatné,“ povedal po rokovaní vlády. 
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Pôvodná verzia novely sa stretla s množstvom pripomienok a vlnou nevôle u 

výsluhových dôchodcov. 

Na druhej strane sa však objavila hrozba ministra financií Petra Kažimíra, že ak silové 

rezorty neurobia všetko pre stabilizáciu svojich osobitných účtov, v parlamente cez 

pozmeňujúci návrh k zákonu o dani zavedie devätnásťpercentné zdanenie 

výsluhových dôchodkov. 

To by malo podľa prepočtov ministerstva financií do rozpočtu priniesť vyše 32 

miliónov eur ročne. 

Nová podoba zákona je už na svete. Vo štvrtok ju chce Kaliňák predstaviť ostatným 

šéfom silových rezortov. Kažimírovi ju ukáže v piatok. 

Minister vnútra tvrdí, že sa muprijatím rôznych opatrení v rámci infraštruktúry rezortu 

podarilo ušetriť pomerne slušné množstvo peňazí. 

“Aj prístupom k našim zamestnancom sme zabezpečili, že tento rok bol za posledných 

dvanásť vôbec najnižší, pokiaľ ide o odchodovosť policajtov. To znamená, že 

systémom, ktorý sme viedli, dokážeme celkom dobre šetriť,“ upozornil. 

Ušetrili 18 miliónov 

Ministerstvo v tejto oblasti podľa neho ušetrilo 18 miliónov oproti plánu v rámci 

deficitu za tento rok. 

„Urobili sme množstvo krokov, ktoré aj bez zmeny zákona pomohli šetriť peniaze, a 

preto sme mohli robiť ešte drobné úpravy,“ vysvetlil. 

Šéfovi rezortu financií chce predstaviť výpočet fungovania výsluhových dôchodkov až 

do roku 2070. „Tam už sa vlastne tá krivka dostala naozaj do mimoriadne dobrej 

udržateľnosti,“ tvrdí. 

Najcitlivejšou otázkou stále zostáva avizovaný 10-percentný stabilizačný odvod z 

dôchodkov späť na osobitný účet. “Zatiaľ nemôžem povedať, že by sme vypustili to, 

na čo sa pýtate,” reagoval na otázku v tejto súvislosti Kaliňák. 

 Igor Krahula:  

14.11.2012 o 18:18 

to Jonathan 

Mne to nepripadá ako novela ale ako TELENOVELA….cca 300 dielov…..Dúfam, že 

si pri je tvorbe vôbec všimli aj zásadné pripomienky GP… 

 Róbert Krmášek:  

14.11.2012 o 18:12 

tak tu je to  
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http://aktualne.atlas.sk/kalinak-usetril-vysluhovym-dochodcom-slubuje-prijatelnejsie-

riesenie/slovensko/politika/ 

 jonathan:  

14.11.2012 o 18:08 

už sú tu prvé informácie… 

“Určite je to od toho (pôvodného) riešenia pre mnohých prijateľnejšie – nakoniec aj 

pre nás a zároveň zabezpečuje dostatok prostriedkov. A to je pre mňa podstatné, že ten 

systém sa dá udržať. Ide o to, aby nedochádzalo pravidelne každé štyri roky k zmene,” 

povedal v stredu o pripravovaných zmenách v dôchodkovom systéme silových zložiek 

Kaliňák. Konkrétnejšie však úpravu nechcel komentovať. 

Ministerstvo vnútra predstavilo prvý návrh zmien na konci leta. V nich predpokladalo 

posun nároku na výsluhový dôchodok pre príslušníkov poriadkových síl z doterajších 

15 na 25 rokov štátnej služby. Jeho poberatelia mali navyše do dosiahnutia veku 62 

rokov platiť 10-percentný stabilizačný odvod. 

Návrh, ktorý zahŕňal tieto a ďalšie zmeny, však narazil na rezort financií. Ten v tom 

istom čase zvažoval riadne zdanenie výsluhových dôchodkov 19-percentnou daňou. 

Minister financií Peter Kažimír (Smer) vtedy ustúpil od takejto zmeny s tým, že dal 

šéfom silových rezortov čas na vypracovanie zmeny, ktorá by zabezpečila “dlhodobú 

udržateľnosť vyplácania výsluchových dôchodkov”. 

Kaliňák dnes poukázal, že aj vďaka opatreniam, ktoré už dnes ministerstvá prijímajú, 

nový návrh takúto udržateľnosť zabezpečuje. Napríklad rezort vnútra už ušetril oproti 

plánovaným výdavkom 18 miliónov eur. Navyše sa podarilo spomaliť odchod 

policajtov zo zboru, ktorý je teraz podľa Kaliňáka najnižší za posledných 12 rokov. 

Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/kalinak-vojaci-a-policajti-nepridu-o-vysluhove-

dochodky-p2e-

/sk_domace.asp?c=A121114_171122_sk_domace_p70#ixzz2CDyJDVI4 

 Igor Krahula:  

14.11.2012 o 18:06 

Generálna prokuratúra SR k návrhu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 

policajtov a vojakov k navrhovanému 10 % stabilizačnému odvodu uviedla: 

– § 39a 10 % stabilizačný odvod. 

„ Bod 47 je potrebné vypustiť. Navrhované znenie odníma časť nadobudnutých práv, 

pôsobí retroaktívne a zavádza nerovnosť poberateľov rôznych dôchodkov aj 

rovnakého dôchodku v rôznom čase, čo okrem nesúladu popísaného v bodoch 5 a 6 

týchto pripomienok v nesúlade aj s ustanovením čl. 12 ods. 1, 2 Ústavy SR a čl. 14 

Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd“. 
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 Lubo:  

14.11.2012 o 17:14 

Najcitlivejšou otázkou stále zostáva avizovaný 10-percentný stabilizačný odvod z 

dôchodkov späť na osobitný účet. “Zatiaľ nemôžem povedať, že by sme vypustili to, 

na čo sa pýtate,” reagoval na otázku v tejto súvislosti Kaliňák. 

 Lubo:  

14.11.2012 o 17:13 

Zdravim všetkých VD, tak už sa niečo rysuje 

http://aktualne.atlas.sk/kalinak-usetril-vysluhovym-dochodcom-slubuje-prijatelnejsie-

riesenie/slovensko/politika/ 

 Ing. Jozef Šamaj PB:  

12.11.2012 o 16:00 

Predpokladám že nielen mne, ale aj ostatným ktorí písali podnety na MO a MV , dnes 

prišiel list zo sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR, odbor sociálneho 

zabezpečenia…okrem toho ako Ka MV postúpila moje podanie v závere píšu..” 

Oznamujeme Vám, že Vaše podnety a návrhy boli zahrnuté do súhrnného materiálu, 

zahŕňajúceho podnety a návrhy občanov na zmeny a úpravy osobitného systému 

sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov a budú posúdené v súvislosti s nimi….” 

Tak som zvedavý, ako ich posúdia…..a zároveň som to oznámenie vzal navedomie… 

 

 mjr.v.v.Igor Domček:  

12.11.2012 o 11:46 

Páni prispievatelia treba si uvedomiť jednu dôležitú vec.P Fico a Kažimír prehlásili že 

učiteľom nezvýšia platy a keď len 5%,nakoľko to štátny rozpočet nedovoľuje tu si 

treba uvedomiť že vláda hrá o čas t.j.aby do konca ruku naplnila plánované percentá 

štátneho deficitu oni sú si veľmi dobre vedomí svojho protiústavného konania 

kolegovia hrá sa o čas a peniaze toto sú nedostatkový tovar pre túto vládu. 

 MIREC-HE:  

12.11.2012 o 10:28 

Kolegovia, 

všetci netrpezlivo čakáme na Glvačove a Kaliňakove návrhy, čo posunú do 

vlády,preto nešírme paniku a reči JPP.Neobviňujme starší mladších a naopak,pretože 

keď bude potrebné podporu všetkých spoločne, tak to asi veľmi ťažko dokážeme. 

Politici si aj tak urobia svoje,pretože od vláda sociálnej bezohľadností sa ani nič čakať 

nedá. V relácií “Z prvej ruky” na SRO som počul, ako pán poslanec Miroslav 
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Cíž/Smer-SD/ sa vyjadril že:”ústavný súd rozhoduje v politických 

kontextoch”.Myslím,že tieto slova viacej netreba rozvíjať.Zrejme podľa vôle 

najsilnejšej strany kona aj US SR. Vyčkajme a v prípade potreby konajme tak, ako 

príslušníci armády a voj.dôchodcovia v Portugalsku.Vydržať priatelia. 

 Ladislav Ž.:  

12.11.2012 o 8:50 

RE: mior: 12.11.2012 o 7:20 

Tak to napíš ak to máš overené že ako to bolo. Alebo mlč a neživ tu poviedky JPP. 

Týmto nezastávam Litvu, ale nemam rád takých ktorí kdesi čosi akože počuli. 

Chovajme sa seriózne ak chceme aby sa tak chovala aj protistrana. 

O štyri komentáre vyššie o tom píšem, je to ako hrach o múr …, potom sa nedivme ak 

nás neberu vážne! 

 zolo:  

12.11.2012 o 8:17 

http://aktualne.atlas.sk/dobra-sprava-pre-vysluhovych-dochodcov-kalinak-nasiel-

peniaze-na-novych-policajtov/slovensko/politika/ 

 mior:  

12.11.2012 o 7:20 

Najsmutnejšie na tom je, že mi jeden policajt nechtiac prezradil, ako to bolo s tou 

Litvovou podporou novelizácie 328 – podobrotky – nasilu…. 

 jonathan:  

11.11.2012 o 22:36 

…plne súhlasím s Ladislavom. Nereagujme na správy typu JPP. Pockajme si na 

oficialne info – čo pôjde do vlády, vyjde z nej a z parlamentu. Máme predsa ešte veľa 

možností konať. Nechajme ich ukazať, ako to myslia s tou sociálnou demokraciou a 

ako sú schopní narábať s prejavenou dôverou obyvateľstva. 

 Ladislav Ž.:  

11.11.2012 o 22:08 

Nech čítam ako čítam, ja tam stále nevidím že APVV a ZVSR by súhlasili s názorom 

p. Litvu. Informuje sa o tom čo tam Litva navrhol. 

Pozastavujem sa nad tým, aká krehká je dôvera voči vedeniu a členom APVV a 

ZVSR, pritom od samého začiatku sa držia jednoznačne línie ktorá bola uvedená pri 

ich rokovaní 3.7.2012 (aj za účasti predstaviteľov colníkov SR. 

Vážení kolegovia, vy, ktorí ste sa až teraz prebrali zo spánku, naučte sa prosím čítať 

čo je uvedené vo vyhláseniach uvedených predstaviteľov. Ja si to všímam pozorne a 
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tvrdím že stoja principiálne na svojich stanoviskách. Prejavili aj dobrú vôľu o sociálny 

dialóg, avšak obavy že jednania budú zneužité mocou, ich samozrejme brzdili. Aj 

teraz sú pripravení obhajovať vznesené pripomienky voči novelám, a to nielen 

predstavitelia ale aj nečlenovia ktorí sa podieľali na ich spracovaní. 

A tak si ešte myslím, že ani na týchto otvorených web stránkach by nemal vypisovať 

ktokoľvek ihneď po návrate z pivárne, vydýchať sa a ráno býva múdrejšie večera a 

preukázať tak vyšku svojho postavenia v tejto spoločnosti. Inak potvrdíme to, čo o nás 

píšu rôzny pisálkovia v médiách. Viac bude škody ako osohu. 

Ďakujem za pozornosť, i keď viem že “kvázy bojovníci” si toto ani neprečítajú. 

 Jozef:  

11.11.2012 o 21:25 

Som zvedavý kedy sa už ,,…,, Glvač s modrou knižkou konečne vyjadrí a povie 

pravdu o tom čo spolu s Kaliňákom po víkendovom stretnutí niekde pri poháriku 

definitívne vyplodili… 

 marián TT:  

11.11.2012 o 20:30 

Otázka je taká : čo robil ujo Litva na misterstve financií..to už aj tam je zástupcom 

všetkých VD???? Mne sa to zdá, že je to len nejaké vyrobené klamstvo..lebo nie je 

tam žiadna relevantná informácia….. 

 Jozef Strelka:  

11.11.2012 o 20:10 

Dobrý večer, 

niesom členom zväzu, ale finančne som podporil našu vec.sledujem diskusiu o novom 

zákone a neprekvapuje ma, že počiatočna podstata novelizácie vypadla po krátkom 

čase zo stránky.aký ? 

Súbeh výsluhového dôchodku a zamestnania v štátnej službe. 

Pichol som do ……………… 

ale prečo to vypadlo? no preto , že na ministerstve ich pracuje ešte veľa takých, čo po 

revolúcii zmenili tituly z RSDr na Dr. a takticky odviedli pozornosť iným smerom. 

že sú nenahraditeľný odborníci- tých sú plné cintoríny. a po volbách je to všetko v ich 

farbe. obetovali 10% z dôchodku, aby si zachovali plat. 

nech sa živia rukami- ako normálny 

čo sa týka aké podmienky nám nadiktovali- stratené, vzhladom na naše súdnictvo 

Predpokladám , že môj príspevok rýchlo zmizne. 

Teraz som zvedavý aké nemá mi nájdu dotktnutý 

 mjr.Ing.Ivan Križo, v.v:  

11.11.2012 o 19:26 
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Chlapi nedohadujme sa, je to pre nás nedôstojné a Glvač s Kaliňákom sa smejú ako sa 

medzi sebou žerieme…. stratégie je jasná, ak príjmu niečo retroaktívne ide sa na 

ústavný sú a ak to nepomôže tak nás právnická firma bude zastupovať aj na ESĽP. 

Všetkým pekný večer 

 Ing. Jozef Šamaj PB:  

11.11.2012 o 18:05 

Kralovič Matej: 11.11.2012 o 17:51 – po Islande to prichádza postupne aj do 

Európy… neviem kde všade, ale MOŽNO aj na Slovensku sa ľudia chytia sedliackeho 

rozumu…. 

 Ing. Jozef Šamaj PB:  

11.11.2012 o 18:01 

pplk. v.v. Ing. J. Fürster, LM: 11.11.2012 o 16:40; Eduard: 11.11.2012 o 17:34 ; mjr. 

v.v. Ing. A.Vrbenský, LM: – 11.11.2012 o 17:39 pre všetkých: treba počkať či to 

naozaj takto vymysleli, Litva od začiatku organizoval odvod. Mám toto tvrdenie v 

maile už od soboty, čakal som až s tým “vylezú” ministri oficiálne, lebo Litvovi 

neverím a je pravda, že by mal hovoriť iba za svoje “odborárske ovečky” ktoré 

zastupuje, ak vôbec. Viete že už týždne tu vypisujeme – ak nikto iný ja určite – že 

10% do 55 alebo do 62 je stále proti ústave aj proti rozhodnutiu ESLP, tak vydržte, 

potlačte ešte na nejaký čas emócie. Správne Eduard Neviem Čí píše o nepochopení 

zásadných pripomienok, som toho názoru, že GP názor nezmení ani pri takto 

predloženej novele, takže počkajme si na oficiálnu verziu – len radím, mám rád svoje 

nervy…. 

 Kralovič Matej:  

11.11.2012 o 17:51 

http://www.sme.sk/c/6599819/vojaci-protestovali-v-lisabone-proti-skrtom.html 

Dokážeme také niečo aj na Slovensku ??? 

 mjr. v.v. Ing. A.Vrbenský, LM:  

11.11.2012 o 17:39 

Neviem kto toto vyrokoval, ale určite nezastával členov ZVSR, rep. mňa určite nie. 

Stabilizačný odvod do 55 rokov, prečo? To napríklad ten čo odišiel do civilu v roku 

2012 a prispieval na účet VÚSZ od roku 2002, má 42 rokov bude prispievať do stab. 

fondu 10%. A napr. ten čo odišiel pred rokom 2002, má viac ako 55 rokov, na účet 

VÚSZ nič neodviedol, prešiel dokonca pod VÚSZ zo Sociálnej poisťovne, bez 

peňazí,……., ďalej radšej ani nepokračujem, lebo všetci starší sa nahnevajú. A hlavne 

či vôbec bude účet do budúcna udržateľný a zase VD do 55 rokov zvýšia stab. odvod. 

Aj ten výpočet valorizácie,zase budú postihnutí len mladší VD, ak sa zohľadní počet 

odslúžených rokov a vek tak je to totálne dikriminačné, nakoľko odslúžené roky boli 
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už vo výpočte raz, pri určení výšku VD. Zase príklôad, to napr. žena ktorá odišla v 

civile do dôchodku v 53 rokoch, bola na materskej 12 rokov a nemá 62 rokov bude 

tiež valorizovaná v Sociálnej poisťovni ináč? Myslím že nie, bude to rovnaká čiastka 

ako ostatní dôchodcovia. 

Ak s týmto niekto súhlasí, tak neviem čo si mám o tom myslieť, kto koho pri 

rokovaniach zastáva, kto akú akú skupinu VD, nevyrokuje len to je prospešné jemu a 

len jemu cielenej skupine? 

Mám pocit, že obeťou novelizáci Zákona 328 bude len určitá skupina VD! 

Nikoho týmto nechcem nahnevať, len chcem vyburcovať mladších VD, nedajme sa, 

lebo v tomto momente to asi nie je moc dobré! 

Možno sa v niečom mýlim, ale ani jedna zo súčasných variant novelizácie 328 nie je v 

poriadku! 

 Eduard:  

11.11.2012 o 17:34 

Pán Litva a zrejme aj celé APVV ,asi nepochopilo dôrazné pripomienky GP SR že 

stabilizačný odvod a navrhované zmeny zákona sú v zjavnom rozpore s ústavou a 

princípmi , na ktorých je vybudovaný demokratický štát,ako aj princíp majetkových 

práv a rovnosti pred zákonom,právnej istoty a zákazu retroaktivity. Dúfam že p.Litva 

nezastupuje aj ZVSR????? 

 pplk. v.v. Ing. J. Fürster, LM:  

11.11.2012 o 16:40 

Ak som správne pochopil z príspevku Ing. Dušan SALAK KE: 11.11.2012 o 12:19, 

tak APVV súhlasí so stabilizačným odvodom 10% do 55 rokov fyzického veku. Tak 

je? A čo ZVSR ten tiež súhlasí? Či … Ja som členom ZVSR a ja s tým zásadne 

nesúhlasím. 

 pplk. v.v. Ing. J. Fürster, LM:  

11.11.2012 o 15:40 

Páni, uvedomme si, že ak sa im podarí prepašovať do zákona pojem “stabilizačný 

odvod”, tak im nič nebude brániť v tom, aby o rok o dva nebol len 10 percent ale aj 20 

– 30 či viac. A nie len do 55 rokov. To je iste ako facka, ktorú dávajú ústave, zákonom 

a nám všetkým. Pekný zbytok nedele. 

 Ing. Jozef Šamaj PB:  

11.11.2012 o 14:20 

Je to od Litvu, treba si radšej počkať……… 

 Vlkovič:  

11.11.2012 o 12:40 
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Ing. Dušan SALAK KE: 

11.11.2012 o 12:19 

Dúfajme že nič pravdy na tom nie je, inak by to bolo riadne svinstvo 

 Ing. Dušan SALAK KE:  

11.11.2012 o 12:19 

Toto som dostal od kamaráta ktorý je členom v APVV: 

Dobrý večer kolegovia, 

dnes ma po telefonickom dohovore , po jeho rokovaní na MF SR, navštívil p. Ing. 

Litva. Rokovali sme o osobitnom účte, o §-e 123, ods. 2 zák. 328/2002 , o vracaných 

prebytkoch z osobitného účtu do roku 2007 a najmä o novele zákona 328/2002 Z.z. 

Navrhovateľ novely, MV SR bude rešpektovať naše požiadavky do novely a to : 

– stabilizačný odvod 10% len do 55 rokov fyzického veku, 

– zastavenie vyplácania výsluhového dôchodku v prípade právoplatného odsúdenia za 

úmyselný trestný čin ( trestné činy budú taxatívne vymenované – pôjde o prípady 

mimoriadne závažných skutkov, ako vraždy, znásilnenia a pod. ) 

– valorizácia – dočasne do roku 2017 ako u civilov, t.j. pevnou čiastkou, vyrátanou zo 

vzorca, kde hlavným ukazovateľom bude počet odslúžených rokov. 

– horná hranica výsluhového dôchodku bude 60% zo základu pre teraz slúžiacich a 

65% zo základu pre nastupujúcich do výkonu po účinnosti novely. 

Novela pôjde takto upravené budúci týždeň na rokovanie vlády. 

S pozdravom 

Eduard Pokorný -predseda APVV 

uvidíme, čo je na tom pravdy…! 

 Ing. Jozef Šamaj PB:  

9.11.2012 o 22:15 

Kedysi som bol v Indiane, u domobrany samozrejme, kde inde……kde na to chce 

tento štát zobrať?? Alebo našli iné, Slovenské riešenie? Dobrovoľne, zadarmo, v čase 

svojho osobného voľna…..pre zábavu, či zabitie voľného času? Nemajú na regulárnu 

armádu, nemajú ani na ozbrojené sily…..aký je počet vojakov v ARMÁDE??? 

Zabudlo sa na taktiku vojenstva, na počty síl? Jedným z atribútov štátu je 

armáda……o sile 13000 (cca) mužov a žien? Pripomína mi to staručký vtip – koľko 

že je tých …. Aha, a kde ich pochováme??……sú to hlúposti na odvrátenie pozornosti 

…. nevenujte tomu ani trocha pozornosti, dávajte pozor na to, čo “spytlíkujú” cez 

víkend…… 

 mior:  

9.11.2012 o 12:19 

Len aby tých aktívnych záložákov našli, keď niečo naozaj vážne vypukne… Aby to 

nebolo ako so štrajkujúcimi lekármi, že sa rýchlo švihli na maródky… 
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 mjr. Ing. Štefan Bukovan:  

9.11.2012 o 12:05 

Dragulovský: 

9.11.2012 o 10:56 

Hodnostné príplatky v OS SR neexistujú od 1.9.2005 (na rozdiel od ostatných 

zborov). A koncept aktívnych záloh ako to zjednodušene naznačil MiO je plne v 

súlade s NATO – viď aktívne zálohy v AČR, alebo Národné gardy jednotlivých štátov 

USA. 

 felo:  

9.11.2012 o 11:45 

Hospodárska kríza roku 1929 umožnila Hitlerovej strane dostať sa k moci – vo 

voľbách do ríšskeho snemu roku 1932 sa NSDAP s 37,4% hlasov stala najsilnejšou 

stranou a ríšsky prezident Paul von Hindenburg Hitlera 30. januára 1933 menoval 

ríšskym kancelárom. V tomto čase sa začali organizoval ozbrojené oddiely SA a SS. 

Nieje tu nejaká podoba? 

 Dušan Hanak:  

9.11.2012 o 11:05 

http://ekonomika.sme.sk/c/6597719/pripomienky-menia-glvacovu-novelu-

vysluhovych-dochodkov.html 

 Dragulovský:  

9.11.2012 o 10:56 

ergo “príplatok k zárobku”, a odkiaľ na to veznú financie? Asi budú musieť zopár Prv 

poprepúšťať, alebo znovu poznižovať hodnosti a tým aj ich hodnostné príplatky. A to 

bude mať každý dobrovoľník aj nejaké tie “monterky” keď už bude zasahovať pri 

napríklad živelných pohromách? A čo na zmluvy s NATO? Bude mať kto plniť ich 

úlohy? A…. a otázok je toľko, že až. To sa nejaký súdruh prebral z bezvedomia a 

vyplodil túto fantazmagóriu? Alebo že by nejaké clivé spomienky na ľudové milície? 

Už ľutujem dopredu tých 12000 dobrovoľníkov, ktorým jedného pekného dňa zase iná 

vláda či pisálek začne nadávať do parazitov… 

 Igor Michalec, KK:  

8.11.2012 o 14:47 

Konečne som pochopil želanie “modroknižkárov”! Je to oltár vlasti! 

Vzniká nová ikona, ku ktorej asi budeme všetci VD musieť vzhliadať a ďakovať. 

Ďakovať jej za to, že s vysokou pravdepodobnosťou bude na obranu a územnú 

celistvosť našej republiky stačiť “aktívna záloha”. 

Geniálne riešenie – niekto vycvičí (kto?) niekde 12 000 študentov, nezamestnaných a 
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iných občanov do 30 rokov. Odmenou im bude “nejaký príplatok k zárobku”. A budú 

nasadzovaní aj pri “domácich krízových situáciách”…. neznie Vám to povedome ako 

ľudové milície? Žeby boli určení aj na “boj” proti nevďačníkom z radov VD, ktorí si 

dovoľujú (dokedy ešte?) dožadovať sa svojich tzv. práv? Veď tie sa riadne oklieštia, 

až nakoniec zrušia. A rozpustenie čaká “aktívnych vojakov”, ktorí sú tak drahou 

pracovnou silou. Čo majú čo vysedávať v kasárňach, veď ani pochodovať nevedia! 

Výsledok? 2 muchy jednou ranou. Klobúk dole pred takouto “revolúciou istoty”. 
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