Ako sme v roku 2012 odrazili útok na zdaňovanie našich VD 19% resp. 10 %.
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Novela zákona č. 595/2003 Z.z. – nevieme či sa tomu smiať, alebo nadávať?

Ak by sa MF SR trochu viac venovalo svojej odbornej príprave a použilo procesný prístup pri
riešení tohto problému (595), tak nemohlo vypustiť takúto interakciu akú splodilo. Pán
Deming by povedal: zavreli varič do chladničky a čakali, že okrem varenia gulášu v nej bude
aj chladiť ! Uvarili guláš pre psov, nie pre ľudí.
Mám odporučenie: aj guláš potrebuje svoj čas, vážení odborníci na MF SR! Procesný prístup
a interakcia procesov je to, čo ste úplne zanedbali – manažérstvo kvality, zodpovednosť Vás
ako manažmentu, realizáciu vašej služby v súlade zo zákonom, manažérstvo zdrojov
(hodnoverné prepočty, procesy analýzy a zlepšovania), procesy kontroly a skúšania – preneste
to do svojich služieb celej našej spoločnosti a bude výstup: KVALITNÁ NOVELA.
Dňa 4.9.2012 o 24,00 hod. bolo ukončené medzirezortné pripomienkovanie (ďalej len MPK)
uvedenej novely zákona. Novela sprvoti na 4, 5 str.- (teraz už na 6,5), aj tak brala dych
i peniaze.
No neostalo to bez odozvy a celkom počas MPK bolo podaných 131 pripomienok, z toho
54 ZÁSADNÝCH a súdny človek by sa nazdával, že v právnom štáte, ktorým sa
nepochybne Slovenská republika hrdí, bude všetko v súlade s právnym poriadkom. Mysleli
si to viacerí , no už si to nemyslia.
Čítajte ďalej, všetko bude o faktoch. Po ukončení MPK začalo úporné vyhodnocovanie
MPK.
Ironicky povedané najviac času vyhodnocovateľom dali „zabrať“ obyčajné pripomienky,
ktoré boli predložené „bez pripomienok“. No to už tu bola lavína ZÁSADNÝCH v celkovom
počte 54. Vyhodnotenie predkladateľa novely, teda MF SR je na 90-tich stranách.
Z tohto počtu zásadných pripomienok po štatistickom zohľadnení nám naklonených
subjektov vzišlo úctyhodné číslo: MO SR (5), KOZ SR(5), ZVJS(3), MV SR(1), ZVSR(2),
VEREJNOSŤ (MY) (2), NBÚ(1), GP(1), SIS(1).

A čuduj sa svete ani jedna zo zásadných pripomienok nebola akceptovaná.
Chcem zdôrazniť, že to je len časť legislatívneho procesu, ktorého konečný výsledok –
konečné znenie právnej normy odborníci odvrhli – je v rukách poslancov. Už v tomto štádiu
je však možné zistiť postavenie jednotlivých inštitúcií k úprave daňového systému, ktorá sa
týka aj väčšinu z nás.
Pritom pripomienky boli vypracované odborníkmi v právnej oblastí uznávaných inštitúcií čo
však najviac zarazí, je to že rozporové konania k zásadným pripomienkam neboli
uskutočnené.
Teraz k formuláciám zdôvodnení neakceptácie zásadných pripomienok:
„Zdaňovanie výsluhových dôchodkov predstavuje jedno z opatrení konsolidácie verejných
financií zameraných na zníženie deficitu verejných financií“– citované pri 22 zásadných
pripomienkach.
„Návrh zákona bol vypracovaný v rámci opatrení konsolidácie verejných financií, tak
aby nepredstavoval neúmerne veľký vplyv na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti“ –
citované pri 1 zásadnej pripomienke ZV SR.
Natíska sa rada otázok:
Kto pripravoval výhovorky zdôvodnení neakceptovania zásadných pripomienok ?
Boli to odborníci v danej oblasti práva, alebo sa rovno prešlo na politické rozhodnutie ?

Ďalšie „fakty„ uverejnené na portáli Ministerstva spravodlivosti ( podotýkam že správca
webu nezodpovedá za obsah, ale výhradne predkladateľ návrhov noviel zákonov a pod.):
1.)

Medzirezortné pripomienkovanie ukončené : (začiatok štádia) 5.9.2012 o 07:46:57 hod.

2.)

Rokovanie poradných orgánov vlády SR : (začiatok štádia )

a.)

21.9.2012 – 11:54:31 hod.

b.)

21.9.2012 – 11:55:21 hod. (asi mali dve komisie).

3.) Odoslané na rokovanie vlády SR : 21.9.2012 o 12:15:08 hod.

No PARÁDA – poradné orgány vlády SR rokovali v super rýchlom rokovaní, treba im
finančne prilepšiť. Vynašli pre poslancov nový spôsob rokovania, ktorý si NR SR asi veľmi
rýchle osvojí, ak na takýto „rýchli“ spôsob rokovania / schvaľovania od povestnej noci v roku
1994 náhodou zabudla.

Rokovať o zložitej novele zákona v súhrne 20 min. 13 sek., resp. 21 min. 23 sek.
v poradnom orgáne vlády, /uvítať sa, posadiť sa, rokovať a odoslať/ kvalitný materiál na
rokovanie vlády SR v rekordne krátkom čase to je teda sila. A to bez uskutočnenia
rozporových konaní o zásadných pripomienkach.
Kde vzali nato právo, odkiaľ sú tie ich práva?
Na základe čoho sa takto „odborníci“ rozhodli a posunuli politikom na „rozhodnutie“ ?
Z vyhlásenia predkladateľa: – citácia:
„K návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony boli predložené viaceré zásadné
pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
V rámci rozporového konania k zásadným pripomienkam sa nepodarilo odstrániť rozpory
v následujúcich oblastiach:
1. Zdaňovanie výsluhových dôchodkov /novela zákona č. 595/2003 Z.z. /
Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Generálna prokuratúra SR, Národný
bezpečnostný úrad SR, Konfederácia odborových zväzov SR a verejnosť (2 hromadné
pripomienky verejnosti, zástupcovia verejnosti p. Vilím a p. Meszaros) zásadne nesúhlasia so
zdaňovaním výsluhových dôchodkov poskytovaných podľa zákona č. 328/2002 Z.z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Zásadne odmietajú zdaňovanie týchto príjmov z dôvodu
protiústavnosti, nakoľko by došlo k zásahu do už nadobudnutého majetkového práva na
výplatu tohto plnenia v stanovenej výške a bol by porušený ústavný princíp právnej istoty
a ochrany v minulosti nadobudnutých práv. Zároveň zdôrazňujú, že v legislatívnom procese je
novela zákona č. 328 Z.z., ktorá navrhuje zavedenie stabilizačného odvodu z výsluhových
dôchodkov vo výške 10 %.
Rozporové konanie k zásadným pripomienkam uvedených subjektov nebolo
uskutočnené.“
Koniec citátu.
Mimo iného zabudli uviesť vo vyhlásení, že zásadné pripomienky boli podané aj od ZVSR,
SIS a ZVJS. Za 20 minút to stihnúť ani nemohli!
Tak prečo sa predkladajú zásadné pripomienky, keď rozporové konania sa
neuskutočňujú ?
Na základe čoho je vo vyhlásení Ministerstva financií uvedené, že uvedené subjekty trvajú na
uvedených požiadavkách a rozporové konania sa nekonali. To sme kde? V demokracii alebo
diktatúre?
V tabuľke „Zhody k návrhu zákona“, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie /SMERNICA RADY
2011/96/EÚ z 30.novembra 2011/ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade

materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (prepracované
znenie)/, už podľa nej postupovalo a porovnávalo body smernice s aplikáciou na novelu zák.
č. 595 /2003 Z.z.

Zo strany MF SR, je v aplikácii a zdôvodňovaní toľko nejasností, že sa v tom určite
nevyznajú ani sami predkladatelia novely, nie to ešte hoc aj nezainteresovaný právnik alebo
nebodaj občan/laik. A to mal byť cieľ?
Predovšetkým dávame odbornej verejnosti na vedomie my sa len tak ľahko nevzdávame.
Vieme aj bojovať za svoje práva. Máme právnikov, máme súdy v SR, máme medzinárodné
súdy, aj prípadné ďalšie prostriedky, ktoré rozhodne na obhajobu svojich práv v plnej miere
využijeme.
Janko Michrina, Košice, člen ZVSR – Klub Bratislava

Na Slovensku asi platí:
„Milá verejnosť, tu máš Portál právnych predpisov, kde si vypisuj, čo len chceš, nás to
nezaujíma“ – MF SR.

Počet komentárov: 444 k “VÝSLEDKY PRIPOMIENOK /595 Z.z.”
Nasledujúce »


Miro z MT:
11.10.2012 o 8:46 (Upraviť)
Zo stránky “policajt vo výslužbe” :
• in98 | 10.10.2012 17:43:16 | IP: 78.141.—.—
Michalovi! S odborovými predákmi sa v tejto chvíli spojiť nedá, sú príliš naviazaní na
politiku súčasnej vládnej garnitúry, vďačia MV za svoje teplé a štedrodotované
miestečká. Bežným policajtom vo výkone služby však treba vysvetľovať súčťasné
dianie v súvislostiach, teda aké následky má navrhovaná novela a čím sa ich dotkne
počas výkonu a po skončení služby v polícií, ako aj to kto je za toto všetko
zodpovedný! Policajné odbory vyjadrením súhlasu s návrhom zmien v novele zákona
sa nevyhnú zodpovednosti za podieľ na okrádaní policajtov počas výkonu služby i vo

výslužbe vládnou mocou. Vulgárne sa dá povedať, že odbory súhlasia s “opľúvaním”
radových policajtov terajšími politikmi vládnucej strany , ale i opozície. Výsledkom je
neskutočná mediálna kampaň a ohlupovanie verejnosti s až s nenávistným odtieňom,
smerujúca k zneváženiu práce polície a osobitne proti policajtom, poberajúcim
výsluhové dôchodky. Nuž a na záver k policajným odborom iba toľkoto: nepripadá
Vám postup odborových predákov pri zbieraní podpisov pod už spomínanú “Výzvu”,
ako postup straníckych orgánov v rezorte MV proti “Charte 77″ a proti disidentskému
dokumentu “Dvetisíc slov”?! Mne áno! Kto nebol proti musel sa obávať najhoršieho, a
to nielen v služobnom postupe!


Miro z Diakoviec:
6.10.2012 o 11:40 (Upraviť)
Dobrý deň,
Som vojenský výsluhový dôchodca, takže som podpísal petíciu proti nevalorizácii a
proti zdaňovaniu a zmenám v Zákone 328/2002 Z.z., poskytol som 10E príspevok.
Ak neaké zmeny v soc. zabezpečení, tak až po prijatí zákona o štátnej službe, z
ktorého bude jasné akú KVALITU chce štát od polície, armády a ostatných zložiek.
Podľa toho sa stanoví aj sociálne zabezpečenie pre novonáborovaných, koho
náborovať, či robotníka od lopaty alebo vzdelaného a zdatného občana, ktorý bude
ochotný si službu štátu vziať takmer celoživotné bremeno /15 až 25 rokov/.
Valorizáciu nám zabezpečiť rovnakú ako u starobných dôchodcov v civile, inflácia
nerozlišuje “výsluhových” a nemakačenkov ktorí nikde “neslúžili” alebo ani nerobili.
Ako výsluhový dôchodca neužívam tie výhody ako majú starobní dôchodcovia (JDS),
nie som vlastníkom Preukazu dôchodcu i keď je mi už 71 r., naviac ma štát vytrvalo
stresuje vyhrožovaním a dehonestuje ma v očiach verejnosti.
Vďaka Vám p. redaktorka Domeová, že sa ako tak snažíte písať objektívne.
Plukovník v.v. Ing., odslúžil som 38 r. v armáde, odpracoval som 17,5 r. v civile, z
tých civilných dostávam prd, ale socialne a zdravotné som platil ako občan.
Podľa Soc. poisťovne sa mám obrátiť na VÚSZ!



Zo stranky APVV...:
5.10.2012 o 23:34 (Upraviť)
JUDr. Hristo Gluškov MO APVV Košice 04 október 2012 08:06
V súčasnosti rezonuje najmä “Výzva, ktorú podľa vyjadrenia predsedu OZ malo
podpísať vyše 16 tisíc policajtov a nejaké percento výsluhových dôchodcov. Citát z
výzvy : ” My, zamestnanci Ministertva vnútra Vás vyzývame….” Z uvedeného
vyplýva, že výzvu svojim podpisom podporili zamestnanci MV SR (teda nielen
príslušníci PZ, ale aj občiansky zamestnanci a možno aj hasiči a nie výsluhoví
dôchodcovia). Okrem toho výzva smeruje všeobnecne k prijatiu opatrení na
stabilizáciu osobitného účtu, ktoré zaručia jeho trvalú udržateľnosť a vylúčia možnosť
realizácie navrhovaného zdaňovania výsluhových dôchodkov, teda nie k konkrétnym
navrhovaným opatreniam napr.k zavedeniu stabilizačného odvodu či podmienok
valorizácie. Považujem preto zverejňované informácie k tejto problematike za
zmätočné a zavádzajúce.



Roman:
5.10.2012 o 23:13 (Upraviť)
http://cvmpsvr.sk/LEGpriruckaD.pdf
JUDr. Štefan Grman, CSc. – JUDr. Pavel Kanka
TVORBA PRÁVNYCH PREDPISOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
METODICKÁ PRÍRUČKA, Bratislava, január 2010
Legislatívny proces je postup tvorby právnych predpisov. Zahrňuje predovšetkým
tvorbu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi
verejnej moci. Ideteda o pojem širší ako pojem zákonodarný proces. Legislatívny
proces sa však vzťahuje aj na tvorbu ostatných právnych predpisov.
Pri tvorbe právnych predpisov sa postupuje podľa špeciálnych procesných noriem,
ktorých obsahom sú pravidlá
tvorby zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Takými
špeciálnymi procesnými normami sú Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej
republiky, Legislatívne pravidlá tvorby zákonov a Rokovací poriadok Národnej rady
Slovenskej republiky.
Ústavodarnú moc a zákonodarnú moc v Slovenskej republike vykonáva Národná rada
Slovenskej republiky (čl. 72 Ústavy SR). Zákonodarnou mocou rozumieme právomoc
Národnej rady Slovenskej republiky vydávať pôvodné právne predpisy, t. j. ústavné
zákony a zákony.
K otázke zákonodarnej právomoci Národnej rady Slovenskej republiky však treba
uviesť, že jej rozsah je limitovaný. Túto právomoc nemožno považovať za
neobmedzenú, ak majú byť zachované základné princípy a hodnoty právneho štátu,
demokratického systému a základné ľudské a občianske práva. Zákonodarnej
právomoci sú nadriadené princípy prirodzeného práva. Medzi nedotknuteľné ústavné
princípy a hodnoty demokratického charakteru spoločenského politického systému
patrí princíp zvrchovanosti ľudu, princíp časovo
a právne obmedzenej štátnej moci, princíp deľby moci a ich vzájomného vyvažovania,
politický pluralizmus, slobodná súťaž politických strán o účasť na realizácii štátnej
moci a pod.
Pokiaľ ide o zákonodarnú iniciatívu, predkladateľom návrhu zákona môže byť vláda,
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky alebo výbory Národnej rady Slovenskej
republiky. Rokovanie o návrhoch zákonov upravuje osobitný zákon3.
Spôsob tvorby zákonov, podrobnosti o postupe pri ich príprave, predkladaní a
prerokúvaní a o ich forme upravujú legislatívne pravidlá, ktoré schválila Národná rada
Slovenskej republiky uznesením4. Legislatívne pravidlá sú pre navrhovateľa zákona
záväzné.
Legislatívne pravidlá tvorby zákonov určujú pre navrhovateľov ústavných zákonov a
zákonov spôsob tvorby zákonov, podrobnosti o postupe pri ich príprave, predkladaní a
prerokúvaní a o ich forme až po ich vyhlásenie s výnimkou postupu pri príprave a

prerokúvaní návrhov zákonov podávaných vládou Slovenskej republiky
do ich podania Národnej rade Slovenskej republiky.
Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky5 určujú záväzné pravidlá tvorby
všeobecne záväzných právnych predpisov a upravujú postup ministerstiev a ostatných
orgánov verejnej moci pri príprave a prerokúvaní zákonov, ktorých návrhy podáva
vláda Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky, a to až do ich podania
národnej rade, napadení vlády a ostatných vykonávacích predpisov, a to až po ich
vyhlásenie v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.
Legislatívny zámer vypracúvajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
před prípravou návrhu zákona s výrazným hospodárskym a finančným dosahom alebo
v prípade, ak o tom rozhodne vláda. Legislatívny zámer obsahuje najmä zhodnotenie
platnej právnej úpravy a určenie cieľov, ktoré má nová právna úprava plniť, ako aj
zhodnotenie finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na
zamestnanosť. Legislatívny zámer schválený vládou je pre predkladateľa záväzným
podkladom na vypracovanie
návrhu zákona.
Návrh zákona musí obsahovať Doložku o posúdení vplyvov. Pri návrhoch zákonov,
ktoré majú dosah na rozpočet verejnej správy, musia byť uvedené a zdôvodnené ich
předpokládané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný
rok, ale aj na nasledujúce rozpočtové roky. Navrhovatelia sú povinní rozpočtové
dôsledky návrhov zákonov vopred prerokovať s Ministerstvom financií Slovenskej
republiky.
Súčasťou návrhu zákona je dôvodová správa, ktorá má všeobecnú časť a osobitnú
časť. Všeobecná časť dôvodovej správy musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu
najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej stránky s uvedením potreby novej
zákonnej úpravy, spôsobu jej vykonávania, jej hospodárskeho a finančného dosahu.
Jej súčasťou je Doložka o posúdení vplyvov, doložka zlučiteľnosti a tabuľka zhody
návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Osobitná časť
dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie
jednotlivých navrhovaných ustanovení zákona.
Súčasťou legislatívnej praxe je aj kontrola ústavnosti právnych predpisov. Za
ústavnosť právneho predpisu je potrebné považovať súlad právneho predpisu s textom
ústavy. Za ústavnosť je však potrebné považovať aj ústavnosť postupu pri prijímaní
právneho predpisu a tiež bezrozpornosť právneho poriadku.
Pri určení subjektov vykonávajúcich kontrolu ústavnosti právnych predpisov je
potrebné odlíšiť od seba proces tvorby právneho predpisu a výsledok tohto procesu v
podobe platného právneho predpisu. Kontrola ústavnosti právnych predpisov
vykonávaná v priebehu legislatívneho procesu je priamou súčasťou tohto procesu.
Kontrola ústavnosti už platných právnych predpisov jenepriamou súčasťou
legislatívneho procesu a má represívny a preventívny charakter.
Orgány zákonodarnej moci a výkonnej moci vykonávajú kontrolu ústavnosti právnych
predpisov v rámci legislatívneho procesu (napr. pri prijímaní zákonov vykonáva
kontrolu ústavnosti v prípravnej etape legislatívneho procesu Legislatívna rada vlády
Slovenskej republiky, v schvaľovacej etape Ústavnoprávny výbor Národnej rady
Slovenskej republiky a v promulgačnej etape prezident republiky.

Orgány súdnej moci sú subjektmi kontroly ústavnosti platného právneho predpisu.
Podľa ústavy kontrolu ústavnosti zákonov, nariadení vlády a všeobecne záväzných
právnych predpisov ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy a všeobecne
záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy vykonáva Ústavný súd Slovenskej
republiky. Nemá však kompetenciu preskúmavať ústavnosť právnych predpisov
rovnakej právnej sily,
aj keby tieto boli vo vzájomnom rozpore. Nerozhoduje taktiež o ústavnosti právnych
predpisov v priebehu ich tvorby a prijímania.
Pri rozhodovaní Ústavný sud Slovenskej republiky vychádza z princípov právneho
štátu, najmä zo zákazu porušovania princípu deľby moci, rešpektovania jednotlivých
článkov ústavy pri príprave a schvaľovaní právnych predpisov, zákazu retroaktivity
právneho predpisu, právnej istoty, a rešpektovania nadobudnutých práv, uplatnenia
spravodlivosti alebo modifikovanej rovnosti pri dodržaní zákazu diskriminácie,
presnosti a zrozumiteľnosti ustanovení právneho predpisu, jednoty právneho poriadku,
komplexnosti právnej úpravy, proporcionality a pripravenosti právnej úpravy a i.


plk.gšt.v.z. Ing. Robert Karpecki:
5.10.2012 o 18:47 (Upraviť)
Pani prezidentku ale i sudcov urazilo tak dehonestujúce slovo “KRKAVCI” . Je to
veľmi smutné konštatovanie a verím, že sa páni politici ale i iní občania tohto štátu
zdržia takýchto reakcií na sudcov… Mrzí ma však, že sudcovia,
prokurátori…nebojujú i za nás VD, vojakov, policajtov, hasičov…keď nám nadávajú
do darmožráčov, zneužívateľov systému (ktorý schválili politici), lampasákov…a
nechcem ďalej pokračovať. My si nezaslúžime úctu jak u politikov tak u verejnosti.To
nenarúša korektné vzťahy? Neznižuje vážnosť a dôstojnosť našich zložiek vo
verejnosti?
Myslím, že by sa mala pani prezidentka zamyslieť a čo to si prečítať. Asi nemá obraz
o dianí.



muffik:
5.10.2012 o 13:38 (Upraviť)
To Jan npor.v.v.
poprosil by som Vás túto Vašu skúsenosť zaslať pánovi ministrovi práce, financií
spravodlivosti a vnútra on je vlastne aj šéf MiO) nech si vytiahnu z databázy štátom
takýchto a takto liečených zlodejov (nie som rasista ale z prevažne z neprispôsobivej
menšiny), ktorých takto bohapusto sponzorujú a nájdu neskutočné zdroje na
konsolidáciu verejných zdrojov resp. zmazanie 8% sekery, ktorý sami zaťali…



Jan,npor.v.v.:
5.10.2012 o 10:19 (Upraviť)
Keď som slúžil ako policajt, mali sme jedného cigána, ktorý kradol ako straka. Už od
10 rokov sme ho naháňali, lebo kradol, nechodil do školy atď. Mal asi 14 rokov, keď

chcel vykradnúť veľkú elektro rozvodňu v rušňovom depe. Dostal 20 000 W a skoro
zomrel. Veľa rokov ho tento náš štát liečil, poskytol mu zdravotnú starostlivosť,
rehabilitáciu. Koľko to stálo peňazí, to si ani nechcem predstaviť. Nakoľko sa ale
nevyliečil úplne, kríva na nohy, tak mu náš sociálny a dobrý štát teraz platí invalidný
dôchodok! Má teraz asi 24 rokov a má dôchodok vyše 320 e. A ni´koho nenapadlo,
mu na tento dôchodok siahnuť. Však si ho zaslúžil, no nie. Tak mi niekto vysvetlite,
ako to v tomto štáte funguje? Robíš pre štát, tak si stále v neistote, či ti ten štát dá čo
má. Kradneš, štát ťa vylieči a ešte ti ako odmenu bude vyplácať dôchodok!


Vlkovič:
4.10.2012 o 8:38 (Upraviť)
Včera to povedal MiO celkom jasne – nechať slúžiť až do 25 rokov. Nedopovedal, že
potom nižšie šarže vykopnú a ešte im budú z dôchodku sťahovať 15 rokov 10%
odvod, aby im nebolo ľúto, že už nemôžu inak slúžiť vlasti, tak aspoň takto finančne.
Slovami klasika – je to hnus, velebnosti.



mjr. Ing. Štefan Bukovan:
4.10.2012 o 8:29 (Upraviť)
mior: nebude. Stabilizácia síce bude, ale len pre určité hodsnosti. Vojaci, slobodníci,
čatári a možno aj rotní na nejakú dlhodobú službu môžu zabudnúť. Podobne aj
poručíci a nadporučíci. Tam sa to bude striedať rýchlo. Ale od veliacich
poddôstojníkov a veliteľov rôt vyššie to už bude iné.



mior:
4.10.2012 o 8:18 (Upraviť)
Niekto z vrchných nepochopil celú podstatu súčasného sociálneho systému – MAŤ
MLADÝ A VÝKONNÝ OZBROJENÝ ZBOR! K čomu povedie zvýšenie hranice na
dôchodok na 30 rokov a motivácia slúžiť čo najdlhšie? K stabilizácii? Ale čoho? Len
peňazí! Že priemerný vek v ozbrojených silách bude veľmi veľmi vysoký? Že mladý
25-ročný nebude môcť vstúpiť do zboru, lebo na tom mieste bude 61 – ročný
vyčerpaný chlap?
Quo vadis, armáda?



mjr. Ing. Štefan Bukovan:
3.10.2012 o 19:27 (Upraviť)
Robert Krmášek:
3.10.2012 o 16:19
Vy si myslíte že tento efekt ma nenapadol? A nielen mňa – veľa vojakov
prepočítavalo, keď videli tabuľku v prezentácii. Lenže pri správnom nastavení prijatia
zákonov (napr. dielčie zmeny smerujúce k predĺženiu služby v roku 2013, úprava
platových taríf tak, aby bolo zabezpečené každoročné zvýšenie platu každý rok o pár

eur (dnes po pre dlhšie slúžiacich je to po 2 a 3 rokoch so stropom) v roku v roku 2014
a včlenenie PnB do platru v roku 2015) sa efekt prejaví až keď bude po voľbách v
roku 2016. Dovtedy budú mať o niečo vyššie odvody a nižšiu odchodovosť – teda
dôjde k stabilizáciii.


mjr. Ing. Štefan Bukovan:
3.10.2012 o 15:58 (Upraviť)
Tým že sa príspevok na bývani akože stane súčasťou hrubého platu (naviac
diferencovane – plná výška sa navrhuje pripočítať len základným hodnostiam – teda
vojak 2. stupňa a poručík, všetci ostatní budú mať zvýšenie nižšie) spôsobí, že vojaci z
vyššieho hrubého platu odvedú viac na odvodoch (dnes sa z PnB neplatia sociálne
odvody) a teda sa zvýši príjem na osobitných účtoch, ale oproti dnešku dostanú na
ruku MENEJ.
Doporučujem civilom, ktorí sa budú hnevať, aby si to vyskúšali na vlastnej koži – ako
by sa im páčilo že po zvýšení platu dostanú na ruku o nejakých 15, alebo 20€ menej
ako predtým….



Dragulovský:
3.10.2012 o 15:00 (Upraviť)
Článok z Pravdy dňa 3.10.2012 od Petra Kováča:
Po tom, čo sa vojakom začali zdaňovať príspevky na bývanie dosahujúce priemerne
231 €, by o ne mali prísť úplne. S takýmito zmenami má rátať novela zákona o štátnej
službe. Na druhej strane by mali vojakom stúpnuť základné platy a motivačné zložky,
takže ich príjem by sa v konečnom dôsledku znížil len o 20-30 € Platy by stúpali aj v
závislosti od odslúžených rokov, takže dlhoročný vojaci by si mohli oproti dnešku aj
polepšiť. MO zatiaľ konkrétne úpravy komentovať nechce. Náčelník GŠ Peter Vojtek
zmeny v systéme vyplácania príspevkov, ktoré dnes dostávajú vojaci plošne, pripúšťa.
Podľa neho ide o systémové opatrenia, aby platy vojakov neklesli, prípadne klesli
menej ako pri zavádzaní príspevku na bávanie. Naopak väčšina z nich by si vraj mala
polepšiť. Dôvodom na zmeny v príspevkoch je podľa rezortu nízky vek odchodu do
dôchodku do VD. šéf obrany MG už viackrát uviedol, že by chcel odchod do
dôchodku zvýšiť aspoň na 30 rokov.. To by malo napomôcť práve každoročné
zvyšovanie platov, keď že podľa súčasne platnej legislatívy po odslúžení 18 rokov už
vojakom plat nerastie. ….. k šetreniu by podľa rezortu obrany malo dochádzať vďaka
odďaľovaniu odchodov do penzie. K otázke, akú záťaž to pre budúcoročný štátny
rozpočet bude znamenať, sa ministerstvo financií zatiaľ nechce vyjadrovať.
Po prečítaní tohto článku som nadobudol presvedčenie, že sa niekto vo vláde obáva, že
by sa vojaci mohli pripojiť k protestom VD ako samostatný občania, ktorý bojujú za
svoje práva a SĽUBMI o vyšších platoch ich chcú od takéhoto kroku odhovoriť, alebo
chcú učičíkať VD, že svoje VD budú mať valorizované podľa zákona, lebo sa zvýšia
platy vojakom? Je zarážajúce, že hoci článok je iba plný prázdnych ničím
nepodložených sľubov, je to akoby účelovo napísaný článok, ktorý má možno vyvolať
hnev občanov na to, že tým vojakom idú zase zvyšovať platy. A tento hnev môžu

obrátiť aj na VD, ktorí v tomto období bojujú proti zdaňovaniu, či akému koľvek
zásahu na ich VD….


RoKr:
2.10.2012 o 20:53 (Upraviť)
Na zlepšenie nálady
Oblast působnosti Evropské úmluvy o lidských právech/EÚLP: článek 14 a protokol č.
12
Povaha zákazu diskriminace v úmluvě
Článek 14 zaručuje rovnost „[u]žívání práv a svobod” stanovených v EÚLP. ESLP
pro¬to nebude příslušný k tomu, aby se zabýval se stížnostmi na diskriminaci, pokud
nespadají do rozsahu jednoho z práv chráněných EÚLP.
Kdykoli ESLP posuzuje údajné porušení článku 14, činí tak vždy ve spojení s
hmot¬ným právem. Stěžovatel bude často tvrdit, že došlo k porušení hmotného práva,
a kromě toho k porušení hmotného práva ve spojení s článkem 14. Tedy že kromě
nedodržení standardů požadovaných hmotným právem toto narušení jeho práv bylo
také diskriminační v tom, že jiné osoby ve srovnatelných situacích nebyly podobně
znevýhodněny. Jak uvádí kapitola 4, v případech, kdy ESLP zjistí porušení hmotného
práva, nebude často dále posuzovat stížnost ve věci diskriminace, pokud se bude
domnívat, že to bude zahrnovat šetření v zásadě stejné stížnosti.
Tento oddíl stručně vyloží práva zaručená v EÚLP a následně vysvětlí, jak ESLP
vy¬kládá oblast působnosti EÚLP pro účely použití článku 14.
Práva upravená úmluvou
Vzhledem k tomu, že článek 14 plně závisí na diskriminaci založené na jednom z
hmotných práv zaručených v EÚLP, je nutné porozumět právům, která EÚLP
upra¬vuje. EÚLP obsahuje výčet práv převážně charakterizovaných jako práva
„občanské a politické povahy”; chrání však také určitá práva „povahy hospodářské a
sociální”
Oblast působnosti práv vyplývajících z úmluvy
Při používání článku 14 přijal ESLP široký výklad oblasti působnosti práv na základě
EÚLP:
• Zaprvé ESLP jasně stanovil, že může posuzovat nároky na základě článku 14 ve
spojení s hmotným právem, dokonce i v případě, že k nedošlo porušení hmotného
práva samého .
• Zadruhé soud konstatoval, že oblast působnosti EÚLP přesahuje meze doslovného
vymezení zaručených práv. Postačí, pokud se skutková podstata věci bude v širším
smyslu dotýkat otázek chráněných na základě EÚLP.
Podobně ESLP v mnoha dalších případech, kdy byla splatná jakákoli forma státní
dávky, konstatoval, že tato otázka bude spadat buď do oblasti působnosti protokolu č.
1, článku 1 (protože se považuje za majetkové právo) nebo článku 8 (proto¬že
ovlivňuje rodinný či soukromý život) , pro účely použití článku 14. To je zvláště
důležité ve vztahu k diskriminaci na základě státní příslušnosti, viz oddíl 3.2 výše,
protože právní předpisy EU jsou v tomto ohledu daleko restriktivnější.



Eva-vdova:
2.10.2012 o 18:07 (Upraviť)
Dušan:
2.10.2012 o 14:55
Moj nazor je, že advokat ktorý nás bude zastupovat, by mal zastupovat,len zaujmy
tých co sa skladali na pravnika
Tak s týmto nemôžem súhlasiť. Pán Dušan asi zabudol, že tu nejde iba o bývajých
príslušníkov silových zložiek, ktorí sú dnes VD, ale že zdaňovanie a rôzne “odvody”
sa týkajú aj vdov, sirôt a invalidov, ktorý poberajú VD. Povedzte sirote, že nikto ju
nebude zastupovať, lebo neprispela zo svojho “mini” výsluhového dôchodku na
advokáta. Tento boj by mal byť aj za tých, ktorí na to nemajú.
PS: ja som prispela 20 € z môjho 290 € vdovského VD, ale poznám takých, ktorí na to
naozaj nemajú. A tí, čo na to majú a neprispeli, nech sa potom nesťažujú…



elian:
2.10.2012 o 17:46 (Upraviť)
mjr.Bukovan 14.33 hod. Ja súhlasím s pánom Dragulovským. Štát má právo zvýšiť
alebo znížiť dane, ak to robí v rámci zákona, ale zdaňovanie VD je niečo iné. Nejde o
zvýšenie dane, ale o zavedenie dane (z 19% na 23%…) ale jednoducho chcú zrušiť
výnimku v zákone, aby mohli VD zdaniť. Ale kdo nám zaručí, že keď zavedú 19 %
dane z VD, tak v budúcnosti z 19% neurobia 23% ?
A ešte niečo, ako môže niekto z ministrov tvrdiť, že toto opatrenie pomôže ozdraviť
verejné financie? TO NIE JE MOŽNÉ DNES GARANTOVAŤ. To je také isté, ako
keby som dnes chcela po sociálnej poisťovni, aby mi vyrátala, aký budem mať
dôchodok o 15 rokov. Nikto mi to presne nevypočíta!!
Akýkoľvek odvod či daň z VD je len populistický, ničím nepodložený krok, ktorý má
riešiť len momentálnu situáciu vo verejných financiách. Protiústavný krok vidím v
tom, že dieru vo verejných financiách má látať len jedna skupina obyvateľstva a to bez
ohľadu na to, či tento nepriaznivý stav spôsobila, alebo nie….
Môj názor….



Peter Hnath:
2.10.2012 o 15:22 (Upraviť)
V súvislosti s vyššie uvedenými komentármi, ktoré nastolujú aj otázku – ako a kde sa
má zamestnať mladý výsluhový dôchodca, ktorý má vyžiť z 250 – 350 E dôchodku a
založil si rodinu.
Armáda, ktorá ho pripravila o mladé roky, kedy sa životná dráha rozbieha, ho
pripravila ako špecializáciu, ktorá v civile nema uplatnenie. Snáď v neakých
vojenských opravovniach ako robotník, aj by možno bral, ale prečítajte si nasledovné
články.
Ako armáda pomáha VD:
Pavol Bada BA:
23.9.2012 o 21:00

Zaujala ma OBRANA august 2012 rozhovor Pavla Vitka s predsedom SOZZO: „Sme
za férovú hru“
Ako a kde sa má VD zamestnať?
Pán Marián Lacko, predseda Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany,
táto otázka je postavená pre neho.
Je vo funkcii od roku 1992, dovtedy bol zástupca odborov u Vojenských stavieb v
Bratislave, čiže žiaden nováčik, podľa článku vraj mu ide o lepšiu situáciu vo VOP
Nováky, ako aj iné vojenské opravárenské podniky, sklady s nebezpečným
materiálom, vojenský výskumný ústav, vojenský letecký technický a skúšobný ústav,
LOT, …
M. Lacko konštatuje, že potom ako dostal z MO list s požiadavkou na časový priestor,
odborári (on)nemajú záujem situáciu vyhrocovať. Cezto, že tvrdí: všetci zamestnanci
v rozpočtových organizáciach (teda jeho ovečky) mali v roku 2011 zvýšené tarifné
platy o 1% pri inflácii 3%, čiže išli o 2% dolu. Tento rok je zvýšenie 0% pri
predpokladanej inflácii 2,9 – 3%. „Platy nemálo zamestnancov vo verejnej službe sa
už začínajú nebezpečne približovať minimálnej mzde a ak sa tento trend nepodarí
zastaviť (kto?), ich výška bude doslova demotivačná“ nazdáva sa Lacko, ktorý je aj
členom Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartity).
Prečo sa nezastane svojich a na strane druhej má záujem vyhrocovať situáciu s
výsluhovými dôchodcami?
Hovorí: “Odborom ide aj o to, aby na pozíciach vo verejnom záujme neboli
zamestnanci, pre ktorých je táto práca jediným zdrojom príjmov, nahrádzaní
poberateľmi výsluhových dôchodkov. V niektorých oblastiach tento pomer dosiahol
úroveň 50:50“. (Následne si aj odpovedá). „Výsluhový dôchodcovia nemajú dôvod
byť organizovaní v našich odboroch. Aj preto percentuálne pomer organizovanosti
klesol (dôvod !). Aký by to malo zmysel, keby tí, čo žijú len z platu, skončili na
ulici?“
Malo by to zmysel, p. Lacko, radšej na ulici ako v nebíčku (v zemi?), viď Nováky. VD
sú odborníci, ktorí dokážu riadiť aj pracovať a sú cvičení v narábaní s muníciou,
technikou, ovládajú BOZP, kontrolnú činnosť, aj posúdiť včas nebezpečenstvá, aj im
predchádzať. Ľudský život je viac ako byť vašim členom odborov, ktorého si
nedokážete ani zastať.
Vaše obhajovanie neohajiteľného: „Vôbec nám nejde o dajakú diskrimináciu
výsluhových dôchodcov, ale o férovú hru a o rovnosť šancí pri zabezpečení
funkcionality (?) v rámci obsadzovania jednotlivých postov. Tak by to malo byť a
verím, že aj bude. Na rokovaní s ministrom som túto otázku označil ako veľmi
dôležitú a som si istý, že minister nás (mňa) chápe“.
Záver: Pán Lacko, tak ako ste sa nevedel zastať o.z. v čase keď ste robil odborára u
Voj. stavieb a pripustil ste rozpad podniku, tým aj stratu zamestnania pre stovky
zamestnancov, tak ani teraz nezastupujete nikoho. Ste figúrkou trpenou po celých 22
rokov v armáde, pretože nikomu neodporujete (nadriadeným).
Teraz ste však „neférovo hral“, klamal a zavádzal ste neskúseného ministra obrany
tým, že ste ponúkol odmietanie zamestnávať výsluhových dôchodcov a na miesta

zamestnancov, voj. špecialistov doporučujete ľudí z ulice, na zaškolenie ktorých
nestačí 1 – 3 mesiace, ale prax niekoľko rokov (aj v Afganistane a Eritrei). Až si raz
sám siahnete na počinovú rozbušku, potom budete „túto otázku ako veľmi dôležitú ..„
ministrovi inak vysvetľovať (Vy už teda asi nie, nakoľko následne už budete v
nebíčku prikladať pod kotol).
———————Tak toto očakáva VD po odchode s 350 E z armády, ani tam kde by mohli využiť
svoju profesiu, ani tam mu nedovolia odbory pracovať. Že vraj súbeh!!! (a čo
Muňko?)
Ale pravdepodobne to zmení nový strategický partner, ktorý si do toho nenechá
“kecať” kecálkom.


Dušan:
2.10.2012 o 14:55 (Upraviť)
Moj nazor je, že advokat ktorý nás bude zastupovat, by mal zastupovat,len zaujmy
tých co sa skladali na pravnika. Vedie ma k tomu to, že kopu ludi nebojuje, a ani sa
nechce zložiť na pravnika s tým, že ak sa spor vyhra doplatia aj im čo im patri. Keby
každy uvažoval takto pokrytecky, nikdy by sme nič nevybojovali. Je mi až do plaču,
ked maju ovela večšiše dochodky a je im luto dat 10eur. Ved nejde len o par eur na
pravnika, ide o to ukazat silu a jednotnost. Poznám vela takýchto ludi z okolia,
presvedcil som len jedneho,aby s mami bojoval. Malokto si uvedomuje, že ked nam
dnes vezmu 10%, z niakeho dvovodu udajnej neudrzatelnost ya rok to može byť 50%.
Treba si uvedomiť že nemusi ist len o 10% do buducna to v pohode zvýšia hocikedy
pod roznymi zámienkami. Preto si myslým, že tý čo nechcu bojovať s nami nech si
potom bojuju a domahaju sa svojich prav sami.



Vlkovič:
2.10.2012 o 12:49 (Upraviť)
Nech už to dopadne na konci roka s daňou alebo odvodom akokoľvek, základný
princíp by mal byť – minimálna nezdaniteľná suma výsluhového dôchodku by nemala
byť menšia ako 315€. To je dnešné aktuálne číslo znamenajúce hranicu chudoby na
Slovensku. Rovnako by sa malo minimálne v najbližších rokoch pristúpiť k
pravidelnej valorizácii o pevnú sumu, podobne ako u civilných star.dôchodkov, inak
sa o pár rokov dočkáme toho, že bývalí zamestnanci štátu budú žiadať o pomoc v
hmotnej núdzi.



Michal:
2.10.2012 o 10:17 (Upraviť)
Pre RoKr o 10:00
Aj o valorizácii sa už písalo na tomto webe veľa, zásadné pripomienky boli vznesené.
Je zvláštne, že terajšia Vláda SR argumentuje valorizáciou o pevnú sumu pre
starodôchodcov,aby sa neprehlbovali rozdiely medzi najnižšími a najvyššími

dôchodkami. A v ostrom kontraste to skúša u VD. Zásluhovosť, resp. výdrž v aktívnej
službe, ktoré už bola zohľadnená vo výpočte dávky, bude zohľadňovaná aj pri
“špeciálnom vzorci”. V rámci “solidarity a istoty” je potrebné zjednotiť valorizáciu
bez ohľadu na to, či ide o starodôchodcov alebo VD.
Takže sa stotožňujem s Vašimi slovami.
Čo na to náš MiO SR?


Jozef:
2.10.2012 o 6:21 (Upraviť)
Michal:
1.10.2012 o 22:14 zdanením už priznaných výsluhových dôchodkov by došlo k zásahu
k už nadobudnutému právu na výplatu výsluhového dôchodku v priznanej výške, t.j.
predmetný návrh by pôsobil spätne, odnímal by, príp. obmedzoval riadne nadobudnuté
právo, ktoré by neskoršia právna úprava nemala rušiť, príp. zhoršovať. Uvedeným
návrhom by bol narušený princíp právnej istoty a ochrany dôvery občanov v právny
poriadok, súčasťou čoho je i zákaz retroaktívneho pôsobenia ustanovení právnych
predpisov, pričom zákaz retroaktivity právnych noriem patrí k definujúcim znakom
právneho štátu, ktorým je Slovenská republika podľa Čl. 1 Ústavy Slovenskej
republiky. To je názor právnikov z GP.



Ing. Karas:
1.10.2012 o 18:04 (Upraviť)
Výsluhové náležitosti (okrem odchodného, výsluhového príspevku a rekreačnej
starostlivosti) sú oslobodené od dane nie podľa ústavy, alebo predpisov EÚ, ale podľa
zákona 595/2003 o dani z príjmov.
No ale podľa tohoto sa teda jedná nie o zvyšovanie daní, ale o vyrubenie dane z
VD.No a tým pádom by to malo za následok retroaktivitu.Je rozdiel zvýšiť alebo
znížiť a zaviesť daň.Myslím, že tu už bolo o tom veľa popísané.Nemyslím, že je
vhodné sa zase vracať dozadu.
Čiže my nehovoríme o zvyšovaní daní či odvodov, ale o ich zavedení.A tu je problém
s retroaktivitou.Tak ako minister hovoril o dividendách.Tie sa predsa tiež nezavedú
spätne.



Klement:
1.10.2012 o 17:02 (Upraviť)
Michal o 16:26
Aký hnev 1,5 mil. civil. dôchodcov? Pozri štatistiku a porovnaj so štatistikou
poberateľov VD, on ten rozdiel až taký veľký nie je:
Sociálna poisťovňa spracúva štatistiku poctu dôchodcov v triedení podľa pásiem
mesačnej výšky vyplácaného dôchodku polročne a za skupiny dôchodkov starobný
sólo dôchodok (samostatne vyplácaný dôchodok) a starobný dôchodok vyplácaný v
kombinácii s pozostalostným dôchodkom.
Nasledujúce údaje o poberateľoch starobného sólo dôchodku sú k 30. júnu 2012.

1. Počet poberateľov starobného sólo dôchodku vo výške do 375 EUR = 396 096
2. Počet poberateľov starobného sólo dôchodku
– v pásme od 755,1 EUR do 780 EUR = 1 726
– v pásme od 780,1 EUR do 800 EUR = 1 247
3. Počet poberateľov starobného sólo dôchodku vo výške od 800 EUR do 1 000 EUR
= 5 907
4. Počet poberateľov starobného sólo dôchodku vo výške nad 1 000 EUR = 1 769
5. Celkový počet dôchodcov starobného sólo dôchodku = 681 372


Michal:
1.10.2012 o 16:26 (Upraviť)
pre mjr. Ing. Štefa Bukovan o 15:46
Zdaňovanie a oslobodenie od dane a právo štátu meniť zákony (avšak v súlade s
Ústavou SR!) tu už bolo niekoľkokrát rozoberané (na margo Robka). Kto má trošku
právneho chochmesu, musí to vedieť.
Avšak moja niekoľkokrát zopakovaná otázka znie – prečo chcú vyňať spod
oslobodenia od dane len VD? Veď aj účet Sociálnej poistovne je vysoko deficitný a
tiež si až bolestne pýta “stabilizáciu”. No podľa vyjadrenia MiF SR “už ďalšie
zvyšovanie daní nebude”.
Chápem – hnev 1,5 mil. dôchodcov v porovnaní s hnevom “len” 30 tis. VD stojí za
riziko vo voľbách, však?
Lenže… Je tu jeden háčik v neprospech Vlády SR. Keďže sme boli aktívne slúžiaci,
boli sme vždy organizovanou (nielen ozbrojenou) zložkou, máme “v krvi” sa zomknúť
a ísť za svojim cieľom – odstrániť podľa nás protiprávny stav. Či už “nevalorizácie”,
alebo dosiahnutia “spravodlivosti a rovnakého metra” pre všetkých. Záleží len na nás,
na VD! Naozaj nikto mimo našich radov nemá chuť nás podporovať alebo akokoľvek
pomáhať (veľká česť výnimkám!).
Pre Vládu SR – odvolávať sa len na nízke dôchodky starodôchodcov a ich následného
nezdaňovania je veľmi chabý argument v porovnaní s “pseudodaňovou obetou”
ústavných činiteľov vo výške až 5 % z ich funkčných platov (a nie aj paušálnych
náhrad). Dali by sa písať aj iné argumenty, ale načo?



Imrich HÉ:
1.10.2012 o 14:02 (Upraviť)
Pokiaľ som ja išiel na VD, tak som mal zmluvu do 55 rokov služby v armáde. Takže
som svoju podmienku zmluvy už splnil. Neviem prečo a či môže niekto riešiť tento už
naplnený stav služby a to 28 rokov služby. Prípadne rozhodovať novou zmluvou,
zákonom a to predĺžením do 62 rokov.
Ani ja by som tak skoro do dôchodku nešiel, ale sa menilo so. zabezpečenie vojakov a
teda som sa rozhodol a odišiel s takto politicky ovplyvňovaniu ich príslušníkov. Je tu
však otázka ako sociálna poisťovňa zabezpečila finančne príslušníkov železničnej
polície a príslušníkov väzenskej stráže, záchranné brigády, keď ich príslušníci odišli
do zálohy prípadne prešli pod iný rezort. Na ich sociálne zabezpečenie neprenieslo
ministerstvo financií ani cent.



Ing. Jozef Šamaj PB:
1.10.2012 o 12:40 (Upraviť)
Pre všetkých čo koketujú s porovnaním že 19 či 10% – jedno aj druhé odporuje
zákonu, ústave, aj rozhodnutiu ESLP!! Jediná ČISTÁ právna cesta je že to schváli na
dôchodky PRIZNANÉ po 1.1.2013 alebo inom dátume, ale dať takú, alebo onakú
zrážku z dôchodku je retroaktivita (neviem či je pravá alebo ľavá, pretože mi je jedno,
či dostanem z tej či druhej strany facku, bolia obe…)a je to tak aj v prípade či pred
dovŕšením alebo po dovŕšení veku 55 rokov. Už som to tu raz písal, ale asi nemám
pravdu, lebo p. MO študoval UK (nie GB, Komenského univerzitu) právo a on si
nedovolí povedať že je niečo proti zákonu pokiaľ o tom nerozhodne súd…..



mior:
1.10.2012 o 7:55 (Upraviť)
Ja by som solidárne pristal na to, aby pracujúci VD odvádzal peniaze do voj. soc.
fondu a o tie aby sa mi navýšil dôchodok, keď po splnení hranice prestanem pracovať.



Kamil:
30.9.2012 o 21:28 (Upraviť)
Ernest:
30.9.2012 o 20:00 To je predsa samozrejmé a pochopiteľné že po 15.r dostáva ďalší
dúchodok. Motivácia toho kto pracuje ,je aj to že musí alebo chce pracovať lebo nie
všetci VD majú takú výsluhu aby nemusel pracovať(aj keď na druhej strane chce si
nielen prilepšiť alebo je dokonca požiadaný aby vykonával prácu pre štát ako civilný
zamestnanec napr. ako poradca ministra) a naviac sú regiony kde prácu nezoženie a
výsluha mu je jediným zdrojom obživy.Potom je tu kategoria mladých ktorí
jednoduchu sú nútení pracovať lebo z tej výsluhy rodinu a deti neuživia.Problém
nastáva keď tých 15 rokov pracovať nemôže keďže napr. dovršil dôchodkový vek a
všetky odvody čo odviedol dovtedy zhltne štát ktorý mu vyplácal VD a bude vyplácať
aj po skončení práce lebo mu umožnil pracovať so súbehom poberania VD a teda
nejakým spôsobom vylepšiť si úspory na starobu alebo momentálnu životnú
úroveň.Potom teda nech tieto odvody plynú na osobitný účet ako sa ľudovo povie”vlk
nažratý a koza celá”



Robert Krmášek:
30.9.2012 o 20:25 (Upraviť)
Ak môžem vyjadriť svoj názor, tak som toho názoru, že s daňou je možné v
budúcnosti oveľa ťažšie manipulovať ako so stabilizačným odvodom, ktorí nás môže
rozdeliť do skupín a v konečnom dôsledku môžeme prísť aj o viac ako o 19 %. Nikto
nám nedáva istotu, že sadzba sa nebude zvyšovať alebo posúvať veková hranica 55.
rokov. Nedostatok peňazí v systéme považujem za krátkodobé riešenie.



Ernest:
30.9.2012 o 20:00 (Upraviť)
No celkom suhlasím s prevedením ,ale podobne ako je to v civile by sa malo
zohľadniť ,že robíš a odvádzaš tj ,aby po tých 15 rokoch – alebo priebežne sa ti aj
rentovalo robiť a nie že utrieš ústa na prázdno. Prosto ,aby bol rozdiel medzi tým čo
robí a nerobí.



elian:
30.9.2012 o 17:43 (Upraviť)
Kamil o 14:49. Kde si bol doteraz? Tách návrhov ako nastaviť systém a správnu
legislatívu, aby sa nemuselo akokoľvek protiústavne siahnuť na dôchodky tu už boli.
Niektoré návrhy sú naozaj dobré. Mne osobne sa páčia body:
– vrátiť zo štátnej sociálnej poisťovne na osobné účty to, čo tam už bolo odvedené
– pracujúci VD nech neodvádzajú odvody do štátnej
– zmeny navrhované vládou urobiť pre novoprijatých príslušníkov silových zložiek
– zvýšiť vek na nárok na VD
a čo je najdôležitejšie – nech je štát konečne menej štedrí voči neprispôsobujúcim…
čo je ovšem už iná kapitola, ale tak trochu sa to týka aj nás. Ak totiž napríklad VD
spôsobí nehodu, ktorej nemohol zabrániť a dostane podmienku, alebo basu, okamžite
mu zmrazia poberanie VD a priznajú mu ho naspäť, až po keď vyjde z basy. Ak
neprispôsobivý ukradne drevo, spôsobý nenahraditeľnú škodu, alebo si nelegálne
postaví svoju chatrč na cudzom pozemku, nabehne tam “TV” urobia bombastickú
reláciu, chudáčik sa vyžaluje, povedia mu nonono ale na sociálne dávky mu nikdo
nesiahne. Opakovane porušuje zákon, ale sociálne dávky berie stále, ….asi za
odmenu?……



Kamil:
30.9.2012 o 14:49 (Upraviť)
jonathan:
30.9.2012 o 11:27 Súhlasím ,máte úplnú pravdu že by to bolo schodné riešenie ,chce
to len kompetentnými rozpracovať myšlienku , nastaviť systém a správnu legislatívu .
Preto poukazujem na tento spôsob, pretože je to ako bolo písané jediný bezbolestný
spôsob stabilizácie osobitných účtov bez akýchkoľvek dodatočných príspevkov 10 %
a nebodaj 19 % zdanenia . Má niekto iný a lepší nápad ,alebo riešenie ?



Robert Krmášek:
30.9.2012 o 13:54 (Upraviť)
Čo je viacej daň 19 % a možnosť odpočítateľnej položky (nech to je pre pracujúceho
15 % v konečnom dôsledku) alebo 10 % a nemožnosť odpočítateľnej položky (nech to
je 14 % v konečnom dôsledku) alebo nič ?
Proti čomu sa vieme lepšie brániť dani alebo stabilizačnému príspevku ?

Dnes bude 55 rokov hranica a o dva roky bude 57 rokov hranica ?


jonathan:
30.9.2012 o 11:27 (Upraviť)
Kamil, však máme prebujnenú štátnu správu, vynikajúci daňový systém a evidenciu.
Keby sa veľmi chcelo, existujúce nároky by sa určite dali vyčísliť a prevekslovať do
sociálnej poisťovne (teda osobe po odpracovaní 15 r. v civile). Ale to by sa muselo
chcieť niekomu rozmýšľať ako zlepšiť systém a nie ako o… ľudí…



Kamil:
30.9.2012 o 11:17 (Upraviť)
ladislav:
30.9.2012 o 10:13 To je len čiastočná pravda, ale koľko je takých čo odpracujú 15 r. a
potom bude treba tieto odvody diferencovať a ošetriť tak ,aby takýto poberateľ VD
nebol poškodený .
adislav:
30.9.2012 o 10:13………chcel som dodať že nikdy odvedané prostriedky nebudú
môcť použiť. Potom sa Vás pýtam kde idú tie peniaze ?? ………na neprispôsobivých
?



ladislav:
30.9.2012 o 10:13 (Upraviť)
Odvody pracujúcich nie je možné odvádzať na osobitný účet, len do soc. poiťovne,
nakoľko po odpracovaní 15 r. vám vzniká nárok na ďalší – starobný dôchodok



Fedor:
29.9.2012 o 20:56 (Upraviť)
Chcel by som podporiť návrh diskutujúceho Palo z 28.9.2012 o 16:13 aby sa odvody
pracujúcich VD odvádzali na osobitné účty. Aj tieto prostriedky by pomohli ku
konsolidácii osobitných účtov silových rezortov.



marianTT:
29.9.2012 o 15:33 (Upraviť)
Šetriť treba aj na sudcoch, tvrdí Kažimír
Pri výraznej konsolidácii verejných financií je správne pýtať od lepšie zarábajúcich,
aby platili do štátnej pokladnice viac. Z tohto dôvodu vláda v piatok rozhodla o
vyššom zdanení ľudí zarábajúcich viac ako 3300 eur, ako aj väčšiny ústavných
činiteľov. V tejto situácii nie je preto v poriadku, že nemôže siahnuť na platy sudcov a

prokurátorov, ktorí sú chránení výrokom ústavného súdu, myslí si minister financií
Peter Kažimír (Smer-SD).
“Bolo by dobré, keby sa táto kategória ľudí, ktorí sú takisto ľudia a berú peniaze od
štátu, nedostávala do pozície krkavcov v danej situácii,” uviedol v dnešných
Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu minister. “Myslím si, že je čas, kedy by
mali platy aj tejto kategórie ísť dole, alebo sa aspoň zmraziť,” konštatoval Kažimír s
tým, že by sa to dalo dosiahnuť len formou ústavného zákona.
S takýmto krokom by pritom súhlasila aj opozičná SDKÚ-DS. “Viem si predstaviť
dohodu k tejto téme. Myslím si, že v súčasnej situácii by mali prispieť všetci, v tom sa
s ministrom zhodneme,” pripustil v diskusii podpredseda strany Ivan Štefanec.
Pripomenul, že predchádzajúca vláda, v ktorej bola SDKÚ-DS najsilnejšou stranou,
presadila zákon, ktorým sa mali znižovať platy poslancom aj sudcom. Možnosť
poklesu príjmu sudcov však následne odmietol Ústavný súd (ÚS) SR.


RoboH:
29.9.2012 o 12:04 (Upraviť)
…re Yogi 10:47…
…konečne prvá lastovička, presne o tom, čo hovoríš, tu vypiasujem už pár týždňov…
…na všetko doplatíte vy, slúžiaci…
…jedine čo na istotárov platí je hrozba zrútenia ozbrojených zložiek (viď lekári) a to
môžete zariadiť už jedine vy aktívni…
…keď my VD robíme pánovi ministrovi problémy, tak vy mu môžete zariadiť
“mŕtvicu”….
…mimochodom, nedávno som sa bavil s chlapíkom, ktorý má blízko k minulému aj
terajšiemu NGŠ a prístup terajšieho je k nášmu problému je mierne povedané, ako
keby ho prezentoval trčiac z istej časti tela pána ministra, to len tak naokraj, aby ste
vedeli kto je s vami…



Yogi:
29.9.2012 o 10:47 (Upraviť)
Neviem prečo, ale nemôžem sa zbaviť pocitu, že to majú páni ministri premyslené.
Jednoducho sú si veľmi dobre vedomí toho, že predložené návrhy zákonov pôsobia na
súčasných poberateľov výsluhových dôchodkov retroaktívne a protiústavne, a že po
ich prípadnom zavedení do praxe by sa nevyhli mnohým súdnym sporom načo ich v
MPK upozornila okrem iných aj samotná Generálna prokuratúra. Čiže páni vedia, že v
takomto stave sú navrhované znenia zákonov 595/2003 aj 328/2002 nepriechodné a
tak zahrajú divadlo.
Kažimír povie,že nejneskôr do konca novembra a začiatku decembra dá ešte šancu
MV a MO na prípravu zmien zákona 328/2002, inak v druhom čítaní predloží
zavedenie 19% dane na VD.
Glváč sa následne vyjadrí, že pripravia zmeny sociálneho zákona, ktoré však
pravdepodobne nebudú účinné od 1.1.2013 ale neskôr.

A práve tu začínam mať to pomyselné svrbenie a nepríjemný pocit z ich nekalej hry.
Niečo mi hovorí, že páni ministri len prachsproste vedome naťahujú čas, aby si
súčasne slúžiaci nestihli včas podať žiadosti o prepustenie do zálohy. MV a MO
žiadne nové úpravy zákona 328 nepripravia a tak začiatkom decembra Kažimír
predloží do II. čítania 19% zdanenie VD ale tentoraz s jednou podstatnou zmenou –
(vedomý si protiústavnosti svojho pôvodného návrhu) v jeho novom návrhu bude v
prechodných ustanoveniach uvedené, že zdanenie sa bude vzťahovať na výsluhové
dôchodky priznané (nie vyplatené) od účinnosti novely t.j. od 1.1.2013.
Zabije tak tri muchy jednou ranou:
1. vyhne sa súdnym sporom (so súčasnými poberateľmi),
2. výsluhové dôchodky budú konečne zdaňované (síce až tie priznané po 1.1.2013 ale
budú, a toto už v budúcnosti nikto nikdy nezmení a nikto to nebude môcť napadnúť na
súde, ani súčasne slúžiaci),
3. súčasne slúžiaci už nestihnú včas odísť do výsl. dôchodku
Predpokladám, že následne prejde aj navrhovaná 328/2002, v ktorej 10% odvod bude
pre protiústavnosť podobne ako pri zákone o dani uvalený len na VD priznané po
1.1.2013.
Aby však súčasní poberatelia VD neobišli naprázdno, tak im za ich drzosť protestovať
zakážu súbeh poberania výsl. dôchodku a mzdy.
Koniec predstavenia, opona padá.
Ministri sa budú hladkať po bruškách a potľapkávať po pleciach ako s nami všetkými
parádne vyjebabrali. Síce si to všetko zlíznu hlavne tí čo budú chcieť odísť do VD po
1.1.2013, ale koho to už zaujíma. A súčasní poberatelia??? No čo, povedia si ministri,
nech si svoje VD nechajú, keď o ne tak bojovali, ale bez súbehu VD s ďalším platom.
DOKONANÉ !!! Dokonalé predstavenie.
PS: Pre všetkých vás, ktorí si myslíte, že súčasne slúžiaci nemajú o súčasnom dianí ani
len potuchy musím vás sklamať. Verte tomu, že drvivá väčšina tých, čo už v
súčasnosti spĺňajú nárok na VD veľmi dobre vie čo sa deje a majú aj naštudované
predložené návrhy zákonov. Niektorí volia vyčkávaciu taktiku do poslednej chvíle
(ako sa to utrasie) aby sa dobre rozhodli, iní sú rozhodnutí zostať v služobnom pomere
nech sa deje čo chce, niektorí už žiadosti podali (počul som o čísle 2000 ale nakoľko
je skutočné neviem), niektorí už sú v zálohe a pod. Je to individuálne. Každý sa
rozhoduje a zvažuje podľa svojho vedomia, svedomia, možností, rodiny atď. Pre
nikoho takéto rozhodnutie nie je ľahké.
Ale pokiaľ s nami majú takto páni ministri manipulovať a nechávať nás v neistote, tak
nie je o čom. Osobne im už neverím ani nos medzi očami a som rozhodnutý skončiť
skôr, ako to divadlo dohrajú dokonca. Momentálne dávam viac na svoj pocit, ako na
ich neisté sľuby.
Takže dovidenia v klube páni a dámy.


Igor Krahula:
29.9.2012 o 6:26 (Upraviť)
Ešte som našiel takýto článok z minulosti, i keď nie nedávnej. Je to rok.

MV SR / Tlačové správy / 2011 / september
Súčasní policajti o sociálne istoty neprídu
16. 09. 2011
Vláda v auguste schválila viacero zmien v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov
a vojakov, ktoré podporia jeho udržateľnosť a spravodlivosť. Zahŕňa ich Analýza
sociálneho systému ozbrojených zložiek. Cieľom je znížiť jeho ekonomickú náročnosť
a podporiť personálnu stabilizáciu vekovej skupiny policajtov od 30 do 45 rokov, kedy
je možné efektívne zhodnotiť získanú kvalifikáciu a skúsenosti. Princíp sociálneho
systému, ktorý je motivačný a kompenzačný však zostane zachovaný – je to záväzok
vlády.
VŠETKY OPATRENIA V RÁMCI VÝSLUHOVÉHO ZABEZPEČENIA SA
DOTKNÚ IBA NOVÝCH POLICAJTOV, KTORÍ BUDÚ PRIJATÍ DO PZ PO DNI
NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI NAVRHOVANÝCH ZMIEN /predpokladá sa 1.
apríl 2012/. Novelu zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov by malo
MV SR vypracovať do konca tohto roka.
Vo vyplácaní odchodného sa počíta so zvýšením minimálnej doby služby pre vznik
nároku zo súčasných 5 na 13 rokov. Za 13 odslúžených rokov bude policajtovi patriť
0,5 násobok základu /dnes trojnásobok/, za každý ďalší ukončený rok služby to bude
ďalšia polovica. Maximálna výmera odchodného bude predstavovať 9 násobok
základu za 30 a viac rokov výkonu služby /dnes je to trinásťapolnásobok za 30 a viac
rokov služby/. Pre policajtov opätovne prijatých do služby sa podmienky nároku na
odchodné sprísnia – takíto policajti budú musieť mať odslúžených aspoň 13 rokov.
Táto zmena bude mať stabilizačný charakter vo vzťahu k migrujúcim príslušníkom a
špekulatívnemu záujmu o opätovný krátkodobý vstup do služby s úmyslom navýšiť si
základ na výpočet odchodného a jeho doplatok. Náklady na odchodné sa tým znížia –
počíta sa s úsporou 12,5 milióna eur /ak by odišlo toľko policajtov, ako vlani/.
Podmienky budú prísnejšie aj pri nároku na výsluhový príspevok – policajti ho budú
môcť získať namiesto súčasných 5 až po 10 rokoch služby. Pri výkone služby v
rozsahu 15 až 24 rokov tak nahradí v súčasnosti poskytovaný výsluhový dôchodok
/výdavky osobitného účtu sa tým znížia od roku 2023/.
Za 10-16 odslúžených rokov budú policajti dostávať príspevok 1 rok /dnes je to za 5-8
rokov/, 2 roky za službu trvajúcu 17 až 21 rokov /dnes 9 – 11/ a 3 roky za 22 až 24
rokov pôsobenia v službe /dnes 12 – 14 rokov/. Príspevok bude tvoriť 2 percentá
základu za každý ukončený rok služby.
Ak by sa bývalý policajt zamestnal v civilnej štátnej alebo verejnej službe, príspevok
sa mu počas trvania tohto zamestnania nebude vyplácať. Príspevok sa nebude
valorizovať. Touto zmenou by sa mala dosiahnuť personálna stabilizácia zboru v
produktívnom veku a zároveň zabrániť zamestnávaniu bývalých policajtov v civilnej
štátnej službe. Takisto sa predpokladá pokles nákladov o 7 až 8násobok.
Na výsluhový dôchodok budú mať policajti nárok až po odslúžení 25 rokov služby /v
súčasnosti je to 15 rokov/. Jeho výška bude 2 percentá základu za každý ukončený rok
služby až do 30 odslúžených rokov /čiže maximálne 60 percent základu/. Táto
ÚPRAVA SA BUDE VZŤAHOVAŤ NA POLICAJTOV PRIJATÝCH DO SLUŽBY
AŽ PO NADOBUDNUTÍ NAVRHOVANÝCH ZMIEN. Náklady na opakujúce sa
dávky sociálneho zabezpečenia sa týmto opatrením znížia. Z

Základ pre výpočet dávok výsluhového zabezpečenia by sa mal zisťovať z celej doby
trvania služobného pomeru s použitím zhodnocovacieho koeficientu /dnes je to
priemerný plat v príjmovo najlepšom roku za posledných 10 rokov pred ukončením
služby/. Rovnako sa predpokladá zosúladenie spôsobu valorizácie dávok výsluhového
zabezpečenia s valorizáciou dôchodkov vo všeobecnom systéme
Uvedené zmeny v rámci rezortu vnútra zahŕňajú aj príslušníkov Hasičského a
záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.


muffik:
28.9.2012 o 22:06 (Upraviť)
Tento výrok bude asi pamätný:
„Urobil som to preto, lebo som uveril mojim kolegom – šéfom silových rezortov, že v
najbližších týždňoch prídu s návrhom systémovej zmeny, tak aby sme zabezpečili
dlhodobú udržateľnosť vyplácania takýchto dôchodkov s ohľadom na straty, ktoré
dnes tento systém generuje,“ vyhlásil Kažimír.
..len na okraj ak podľa neho tá 19% daň odvádzaná do čiernej bezodnej diery
zabezpečí náš udržateľný systém tak sa už vôbec nedivím že zaťali sekeru 8%..Ak to
čítate pán Kažimír tak u aj prvák základnej školy pochopí že tie peniaze prešustrujete
a vôbec ,ale vôbec tak ako to vy istotári viete tak tie peniaze nepôjdu do systému.., tak
ako aj tých 10%..budete si ich pumpovať z našich účov rovnako ako zo sociálnej
poisťovne pre vlastné potreby a následne spätne podľa potreby potom spätne dopĺňať..



Pavol Bada BA:
28.9.2012 o 19:57 (Upraviť)
Vážení spolubojovníci,
ďakujem všetkým ktorí ste sa spolupodieľali na dnešnom malom víťazstve. Patríme
medzi občanov ktorí boli na určitý čas v uniforme, tak vieme že jedna bitka vojnu
nevyhráva.
Navrhujem aby sme si dali 2 – 3 dni pauzu, zhlboka sa nadýchli, a potom budeme
pokračovať.
Vyjadrenie ÚR ZVSR je jasné aj po dnešku:
– pokračovať v právnom konaní ZV SR proti diskriminácii výsluhových dôchodcov v
porovnaní s ostatnými občanmi SR;
– v kluboch pokračovať v aktivizácii členov a nečlenov pri obrane svojich sociálnych
práv a pokračovať v získavaní finančnej podpory pre právne konania
Máme s ústupkami svoje skúsenosti. Zvážte si každý, čo je výhodnejšie pre koho.
Vyššie uvádzané niektoré argumenty majú svoje racio, avšak treba stále mať na zreteli
s kým máme, alebo budeme mať tú česť bojovať o naše práva.
A zároveň si pamätajme že v demokracii platí: čo si nevybojuješ, to nemáš, nikto ti nič
naviac a dobrovoľne nedá!



Marian:

28.9.2012 o 18:36 (Upraviť)
pre Michal:
28.9.2012 o 17:12
Viete treba sa pozerať na veci troška komplexnejšie. Myslím se, že keď napíšem
alternatívu treba pozerať aj na všetky jej dopady.
Druhú osobu jednotného čísla by som nerozoberal do statusu kým píšeme len mená.
Nedovolil by som si to u ľudí čo používajú aj svoje priezviská. Ale keď nebodaj som
urazil pardon.
 Vlkovič:
28.9.2012 o 18:22 (Upraviť)
Ja skutočne nechcem nikoho oberať o ilúzie, ale v našom právnom systéme platí zásada, že
rozhodujúci je právny stav v čase vzniku nároku, teda pri odchode do VD a nie pri nástupe do
služby. Málokto z tých, ktorí sú dnes na VD nastupoval do služby v dobe platnosti zákona ,
ktorý by hovoril o odslúžení 15 rokov na vznik nároku na VD ( dovtedy platné zákony
hovorili tuším o 55 rokoch, u colníkov a hasičov vôbec). Rovnaký princíp platí aj v civilnom
dôchodkovom systéme, teda to, že bola posunutá hranica zo 60 na 62 rokov pre celé dve
generácie. Chcem tým len povedať, že požiadavka, aby sa všetky zmeny týkali len
novoprijatých príslušníkov, je síce populárna, ale vláda ju nemusí rešpektovať a oni to veľmi
dobre vedia.
 jonathan:
28.9.2012 o 17:07 (Upraviť)
Na valorizácii som ja osobne stratil cca 30 euro mesačne. Ak prejde 10 percentný odvod,
prídem mesačne o 83 euro. Spolu je to 113 euro mesačne. Málo? Všetci pamätáme konverzný
kurz – je to cca 3.300 SK mesačne. Málo? Vážení, treba pokračovať, alebo sa vzdáme svojich
už priznaných nárokov? Žiadne kompromisy nie sú pre nás cestou. Nech si to zodpovie ten,
čo to zapríčinil. Každý a nielen z nás má rozpočet nastavený na svoje príjmy a teraz niekto
príde a niečo škrtne? A čo budeme čakať na exekútorov, alebo prestaneme jesť, či živiť deti?
Hovorím nie…
 muffik:
28.9.2012 o 17:02 (Upraviť)
Výsledok z dnešného dňa: ..je to úplne jednoduché.. mesačné ultimátum demokratickej a
sociálnej strany istôt s nožom na krku : buď 10% alebo zdanenie 19% majú väčšinu
podchytené súdnictvo ( zvýšené platy, valorizovanie dôchodkov) a celé 4 roky vládnutia pred
sebou..nepotrebujú konsolidovať ako sa tu navrhuje a vcelku rozumne,ale žmýkať a
zachraňovať tak ich posledné 4 ročné šafárenie..vydieranie s istotou a podtónom sociálna
demokracia.. Nie je to výrok 4.cenovej kategórie ale holá realita..
 jonathan:
28.9.2012 o 16:52 (Upraviť)
“S veľkou väčšinou sme plus mínus dohodnutí, trošku máme problém s dôchodcami kvôli tej
valorizácii, pretože nepochopili momentálnu situáciu,” povedal Glváč.

Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/vysluhove-dochodky-by-sa-nemali-zdanovat-rozhodlavlada-pk0-/sk_domace.asp?c=A120928_133953_sk_domace_p12#ixzz27mBgpivr
Tak asi my sme nechápaví…
 Michal:
28.9.2012 o 16:41 (Upraviť)
Ďalší návrh na konsolidáciu verejných financií:
1)novelizovať zákon 595/2003 o dani z príjmu takto:
“v § 9 (Príjmy oslobodené od dane) vypustiť odsek 2 v plnom rozsahu”.
ALE!!! Možnosť uplatniť nezdaniteľnú časť pre všetkých na rok v sume asi 3700 eur. Ak
príjem, tak aj daňový bonus!!!!
Na zdôvodnenie použijem trochu matematiky pre vybrané skupiny z
písm.a)(starodôchodcovia) a písm.f (vojenskí výsluháči).
priemerný starobný dôchodok = 375 eúr.
375 * 12 = 4500 eúr. Odpočítanie nezdaniteľnej časti 3700 eúr = 800 eúr. Táto čiastka bude
podliehať zdaneniu vo výške 19 % – 152 eúr ročne alebo 12,6 eúr mesačne. Takže napr.
všetci starodôchodcovia budú konsolidovať rozpočet v čiastke 12,6 eúr mesačne.
Celkom 972 000 starodôchodcov zaplatí na dani ročne – 972 000 * 12,6 * 12 = 147 mil. eúr.
priemerný výsluhový dôchodok vojakov = 791 eúr (oficiálne vyjadrenie MO SR).
791 * 12 = 9492 eúr. Odpočítanie nezdaniteľnej časti 3700 eúr = 5792 eúr. Táto čiastka bude
podliehať zdaneniu vo výške 19 % – 1100 eúr ročne alebo 92 eúr mesačne. Takže všetci
vojenskí výsluháči budú konsolidovať rozpočet v čiastke 92 eúr mesačne.
Celkom 14 500 VD zaplatia ročne – 14 500 * 12 * 92 = 16 mil. eúr.
2) novelizovať zákon 120/1993 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR
takto
“§ 26 ods. 2 vypustiť v plnom rozsahu” – uvedený § sa týka nezdaňovania paušálnych náhrad
trošku matematiky:
priemerný plat poslanca NR = 3361 eúr (plat + paušál).
3361 * 12 = 40 332 eúr. Odpočítanie nezdaniteľnej časti 3700 eúr = 36 632 eúr. Táto čiastka
bude podliehať zdaneniu vo výške 19 % – 6960 eúr ročne alebo 580 eúr mesačne.
Celkom získa štát – 580 * 12 * 150 poslancov = 1 mil eúr (doteraz len 670 000 eúr, pretože sa
nezdaňuje paušál).
Pre prehľadnosť som nezarátal ostatné odvody!!!
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
28.9.2012 o 16:41 (Upraviť)

Aktuálne znenie novely zákona o dani z príjmu –
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/paragrafove_znenie_doc.pdf?instEID=191&attEID=4891
2&docEID=260931&matEID=5415&langEID=1&tStamp=20120928161838000
 Peter:
28.9.2012 o 16:36 (Upraviť)
Mirec-He:
28.9.2012 o 15:19
“bombardujte aj tých, ktorí dnes slúžia, nech sa prebudia….Budíček vojaci! ”
Si myslíte, že nás slúžiacich sa táto problematika nedotýka? Veď aj my sme už pre tento štát
niečo “odslúžili”. Niektorí ešte nemajú 15 rokov, niektorí hej a nastupovali sme tiež za
určitých podmienok do army. Tiež máme eminentný záujem po odchode do zálohy poberať
výsluhový dôchodok (tak ako to bolo určené, keď sme tu vstupovali).
Ako sa máme zobudiť? Veľmi dobre viete, ako sa niektoré práva dotýkajú, resp. nedotýkajú
profesionálnych vojakov.
Mám teraz zobrať rotu a ísť štrajkovať?
Tak dajte solídny návrh, niečim podložený a nie “zobuďte sa”, akoby sa nás to netýkalo.
Ja som za to, aby tieto zmeny platili len pre novoprijatých!
 Palo:
28.9.2012 o 16:13 (Upraviť)
Páni kolegovia chcem tu pripomenúť prvé výjazdové kolo MV za účasti NGŠ ktoré sa konalo
v Nitre. V konferečnej sále MsÚ nás bolo asi 500 účastníkov. V diskusii som vystúpil s tým
návrhom aby sa odvody pracujúcich VD odvádzali na osobitné účty a potom nebudeme
hovoriť o deficite osobitných účtov tak ako tu už v diskusii bolo povedané. Kto tam bol , vie
ako mi Kaliňák odpovedal a nedalo sa oponovať a diskutovať. V skratke ,je to zložité a nedá
sa to s poukázaním že keď robí ako na fuškách a dostáva odmeny keš.Aj keď možno mal v
tomto pravdu ,ale takých je málo nech 95% pracuje na zmluvu alebo podniká nebolo možné
oponovať, lebo ja osobne nevidím dôvod a problém ,aby sa vytvorila legislatíva ktorá to
zabezpečí a povinné daňové priznania cestou DÚ a v ňom vytvoriť v systéme jednu položku
naviac. Ide o to, že nie že sa nedá, ale že sa niekomu nechce tento systém čo len trochu z
analyzovať a pripraviť štúdiu a konkrétny návrh. Osobne si myslím že potom nemusíme deliť
nikoho na pracujúceho,nepracujúceho lebo nemá možnosť sa zamestnať ,55 ročného alebo 62
atď . Skúsme vymyslieť systém a navrhnúť toto hádam jediné bezbolestné riešenie aby sa
pripravila štúdia. Verím že aj keď neexistuje databáza pracujúcich VD muselo by byť
navrhnuté povinné vládne nariadenie prípadne povinnosť každého VD podať čestné
prehlásenie s trestoprávnym postihom v prípade skresľovanie týchto informáci.Samozrejme
by sa to týkalo všetkých vrátane SZČO alebo právnických osôb poberajúcich VD. Verím že
pri tejto snahe by predkladateľ vedel presvedčiť aj Kažimíra ako sa dajú sanovať osobitné
účty.Tým by sa čiastočne napravil aj problém financii ktoré sme odvádzali pred 328 do
soc.poisťovne .Jednoducho musí tu byť politická vôla napraviť aj staré krivdy.
 pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
28.9.2012 o 16:12 (Upraviť)

A aj keď táto komédia skončí 10 percentným odvodom pre mňa a verím že veľmi veľa
ďalších to nie je koniec. Ideme ďalej, na ústavný súd, na Európsky súd pre ľudské práva.
Nech sa ukáže kde je pravda. Nech sa nám darí!!!
 JANO NM:
28.9.2012 o 16:01 (Upraviť)
suhlasim s pplk. v.v. Ing. J. Fürster: vsetko co je navrhovane je neprijatelne….ak chcu nieco
menit tak pre novo prijatych do sluzobneho pomeru
 Roman:
28.9.2012 o 15:49 (Upraviť)
Dnes to bolo ťažké a cítil som sa zle, pretože som sa cítil ako vinník , ktorý ohrozil
poberateľa, ktorí má veľa problémov. Niekto na jeho problémy by reagoval asi takto: “Čo ma
po ňom, nech si vypýta na chorú manželku ošetrovné a vybaví invalidný dôchodok, že deti
nemajú prácu a kto každý ju nemá,veď je globalizácia.” Ale ja som si povedal, že nechcem ho
ohroziť ani čo i len v jednom percente.
 pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
28.9.2012 o 15:44 (Upraviť)
Pre Robert:
28.9.2012 o 15:33 Pre nepracujúcich je neprijateľný odvod 10 %!
 Robert:
28.9.2012 o 15:33 (Upraviť)
Roman:
28.9.2012 o 15:22
Mne z toho vychádza to, že min odslúžených 25 rokov a najskorší odchod do výsluhy v 55
rokoch. Ušetriť na výdavkoch iných ako sú výsluhy. Predĺženie veku sa prejaví až neskôr.
Zákaz súbehu zaviesť s účinnosťou od 1.1.2013, ale v štátnej správe, ale len pre nových.
Potom daň má byť 19 % a odvod 10 %, pričom u návrhu dani má byť kompenzácia pre
pracujúcich možnosť uplatniť nezdaniteľnú časť na rok v sume asi 3700 eur. Takže aj to sú
percentá. Pre nepracujúcich je prijateľnejší odvod 10 %.
 pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
28.9.2012 o 15:22 (Upraviť)
A prečo tam nie je aj “ako aj zavedenie 10 percentného stabizačného odvodu”? Asi tiež idú na
ruku fešáčikovi.
 Roman:
28.9.2012 o 15:22 (Upraviť)
Tie odvody by sme chceli späť, ale oni zas povedia, že sa prejavili u tých, čo hneď za
účinnosti 328/2002 išli do výsluh a aj preto tetnto systém počítal s dotáciami štátu. Za ďalšie,

keď boli prebytky už počas 328/2002 , tie sa tiež ponechávali štátu – vracali. Potom je tu
naozaj také niečo ako nadštandard v nejakých veciach – kúpele pre rekreantov, PN.
Čo sa týka colníkov, tak tam sa zrejme pokračuje v scivilňovaní s tým, že oni zatiaľ mávajú
na účte ku koncu roka už dlhšiu dobu prebytok. Colníkov scivilňovali hromadne v 2004 roku ,
policajtov odišlo veľa v minulom roku, pričom pristúpili hasiči, a vojakov sa to okrem
profesionalizácie kedy dotklo ? Vraj okolo 1500 ľudí. Systém sa nedá resetovať na našich
výsluhách.
Mali by sme si ujasniť, či chcú, aby bol systém samofinacovaný alebo chcú znížiť náklady
cez siahnutie na výsluhy, ak teda predlžujú dobu na nárok na 25 rokov ? Ale keď nastúpi
niekto v 20 rokoch, tak aj tak mu vznikne nárok v 45 , ak by do výsluhy mohol odísť skorej
ako v 55 rokoch.
 Mirec-He:
28.9.2012 o 15:19 (Upraviť)
Priatelia,kolegovia,
čítam vaše prispevky,no mám taký dojem,že veľa z vás si tu zbytočne na tejto stránke vylieva
zlosť, keď si myslite,že ministri vlády čitajú tieto naše vyjadrenia ste na veľkom omyle. Ja sa
snažím posielať pripomienky priamo na ministerstva,preto skúste otravovať aj vy a nie tu si
vylievať svoje pocity.To k ničomu nevedie. Neverím,že z vás nikto nepozná poslancov v
NRSR ,preto skúste svoje návrhy a pripomienky adresovať aj im, pretože som zistil,že o tejto
problematike nemajú ani paru. Ja som sa snažil takýmto spôsobom osloviť niektorých
poslancov, skôr mi dali za pravdu opoziční ako vladnúci.Žiaľ od väčšiny vladnúcich sa mi email vratil naspäť,to znamené,že o túto problematiku nemajú záujem, tak isto,ako aj vláda
sociálnej bezohľadnosí. Keď sa ohaňate retroaktivitou,mali ste možnosť dnes vidieť MF ako
sa vyjadril.Takéto pojmy oni neuznavajú,podá návr do parlamentu,83ka zahlasuje na pokin
palca hore a je po retroaktivite. Pokiaľ si niektorí myslite,že sa to,čo sa udeje bude týkať pre
tých po 31.122013 tak je to prevšetkých tam sa hovorí o vyplacaných VD a nie
priznaných,ešte raz podotýkam vyplacaných,číže všetkých. Priatelia prebuďte sa ,bombardujte
aj tých,ktorí dnes slúžia,nech sa konečne prebudia a čím skôr.Budíček vojaci…!
Miro Želinský mjr.v.v.
 Damien:
28.9.2012 o 15:13 (Upraviť)
Zda sa,že 19% je poriešených
 PeterK:
28.9.2012 o 15:12 (Upraviť)
“S veľkou väčšinou sme plus mínus dohodnutí, trošku máme problém s dôchodcami kvôli tej
valorizácii, pretože nepochopili momentálnu situáciu,” povedal Glváč. Prednedávnom došlo k
zmrazeniu valorizácie výsluhových dôchodkov, keďže sú zmrazené platy aktívnych
prispievateľov do systému.
Takto sa vyjadril MiO!!!

zdroj:
http://spravy.pravda.sk/vysluhove-dochodky-by-sa-nemali-zdanovat-rozhodla-vlada-pk0/sk_domace.asp?c=A120928_133953_sk_domace_p12#ixzz27lmbq3z1
 Damien:
28.9.2012 o 15:12 (Upraviť)
http://www.topky.sk/cl/100535/1325966/Ficova-vlada-rozhodla–Dane-sa-zvysia Pali:
28.9.2012 o 15:03 (Upraviť)
VÝZVA
podpredsedovi vlády SR a ministrovi vnútra SR JUDr. Robertovi Kaliňákovi.
Vážený pán minister,
My, zamestnanci Ministerstva vnútra Vás vyzývame k urýchlenému prijatiu opatrení k
stabilizácii osobitného účtu prostredníctvom novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá zabezpečí
trvalú udržateľnosť osobitného systému sociálneho zabezpečenia nielen pre súčasných, ale aj
budúcich príslušníkov Policajného zboru a ich rodiny a zároveň vylúči možnosť realizácie
navrhovaného zdaňovania výsluhových dôchodkov, ako aj zavedenie zdravotných odvodov z
výsluhových dôchodkov. Žiadame tiež o úpravu návrhu novely uvedeného zákona v časti,
ktorá stanovuje rozdielne podmienky pre nápočet percentuálnej výšky výsluhových
dôchodkov v súčasnosti slúžiacim policajtom.
 mior:
28.9.2012 o 14:54 (Upraviť)
Vďaka, pán Bukovan, toto je aj pre mňa nová informácia – zmýlil som sa v rokoch. Stále ale
platí, že som do roku 1998 odvádzal do štátnej poisťovne a tie peniaze nevyčerpám – tak nech
sa v zmysle môjho návrhu prelejú na osobitné účty
 mior:
28.9.2012 o 14:51 (Upraviť)
No som rád, že tie moje body konečne získavajú podporu a rozvíjajú sa ostatnými. Len to
treba ešte predniesť p. Kaliňákovi. Vie to niekto urobiť?
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
28.9.2012 o 14:48 (Upraviť)
Michal:
28.9.2012 o 14:29
Aha. Takže tam mal byť použitý minulý, nie prítomný čas. Chápem. Lenže pred rokom 2002
(účinnosťou zákona 328/2002) aktívni vojaci a policajti už 4 roky odvody do civilného
systému sociálneho zabezpečenia neodvádzali – od 1.5.1998 bol v platnosti zákon 114/1998,
ktorý zriadil osobitné účty MO a MV, kam išli odvody (všetky, aj zdravotné) od aktívnych
vojakov a policajtov a z ktorého sa vyplácali aj dávky výsluhového zabezpečenia pre VD,
ktorí získali nárok na dôchodok podľa tohto zákona.

To len pre upresnenenie, aby sa uvádzali správne informácie.
 Valika:
28.9.2012 o 14:32 (Upraviť)
môj názor na systémové riešenie
upraviť soc. system vojakov a policajtov pre novoprijatych – predlzenie casu sluzby
potrebneho na priznanie VD
v ramci stabilizacie osobitnych uctov – odvody pracujucich vysluhovych dochodcov na
starobne poistenie do vseobecneho systemu soc. zabezpecenia presunut na osobitne ucty a
vyplacat podla pravidiel vseobecneho systemu (vratane presunu doteraz zaplateneho
poistneho socialnej poistovni)
t.j. napr. narok na “starobny dochodok zo vseobecneho systemu” po dovrseni vseobecneho
dochodkoveho veku a 15 odrobenych rokoch v civile, s vypoctom ako v civile … ak budem
mat odrobenych len 14 rokov, moje odvody ostanu na osobitnom ucte a ja poberam dalej len
VD
– na zvazenie previest ostatné druhy vseobecneho socialneho poistenia na osobitne ucty – aj s
prevodom financii od soc. poistovne
 Michal:
28.9.2012 o 14:29 (Upraviť)
mjr. Ing. Štefan Bukovan o 14:24
Aby bolo jasné – aktívne slúžiaci sú aj tí, ktorí slúžili pred rokom 2002. A vtedy išli odvody
do Soc. poistovne. Pre sekciu financií MO SR by nemal byť problém spočítať sumu odvodov
do roku 2002 a túto prostredníctvom MiO SR predložiť MF SR na “preplatenie”. Stačí Vám
takéto vysvetlenie?
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
28.9.2012 o 14:24 (Upraviť)
Michal:
28.9.2012 o 14:15
“- odvody aktívne slúžiacich smerovať na osobitné účty, nie do Soc. poisťovne,”
A kde asi tie odvody idú? Okrem platby na zdravotné poistenie (4%) idú všetky ostatné
sociálne odvody aktívnych príslušníkov ozbrojených síl, zborov a záchranných zložiek na
osobitné účty. Sociálna poisťovňa z nich nemá ani cent (s výnimkou presunu peňazí, ak vojak
/ policajt a pod. neodslúži 15 rokov)
 Rasťo:
28.9.2012 o 14:18 (Upraviť)
Ing. Karas:
28.9.2012 o 14:11
V cechach podali zalobuproti ministerstvu a sluzobnemu uradu ako som uz tu pisal a nie proti
statu. Ustavny sud spravne rozhodol ze staznost zamieta z dovodu ze bola podana proti tomu

kto len spravne realizoval do prexe prijaty zakon.
Cize zaloba bola smerovana proti nespravnemu subjektu!
 Ladislav:
28.9.2012 o 14:17 (Upraviť)
Osobne ma nezaujima co povedal pan minister na tlacovke v TA3. Nech pani ministri teraz
hladaju riesenia, pre mna je nepripustne akekolvek zdanovanie ci odvod. Ak nie su peniaze na
nase dochodky tak nech ich zoberu odtial kam sme roky prispievali t.j. od socialnej poistovne
(do casu od kedy zacala platit 328-ka), ved to tu uz bolo na tomto webe napisane milion-krat.
Alebo nevedia ministri citat co piseme? Ak nie nech si niekoho najmu kto im to precita. Aka
konsolidacia VD? Ved ked ide o to tak konsolidovat by bolo treba vsetky dochodky nielen
VD, preto nechapem preco len tie nase.
Pre Vlkovic: presne ako si napisal su dochodky aj podstatne nizsie 300-350€, ak siahnu aj na
taketo tak sa mozme ist akurat tak past, nie kazdy si najde pracu a hlavne nie vtedy ak zijes v
nejakej diere tu na Slovensku kde je nezamestnanost vysoka. Vieme o akych dochodkoch
hovorime (colnicke, hasicske, policajti).
 plk.gšt.v.z. Ing. Robert Karpecki:
28.9.2012 o 14:17 (Upraviť)
Všetci ktorí sledujete dianie na tejto stránke, média a zapájate sa do diskusie si môžete
všimnúť, že predpokladaný scenár sa postupne napĺňa. Čítam Vaše príspevky a čítam i ostatné
a tak som si prečítal i príspevok zo Zasadania ÚR ZVSR. Myslím si, že by bolo dobré keby
sme získali viac informácii z tohto zasadania a preto som oslovil ÚR ZVSR aby nám poskytla
informácie, ktoré by sme v našej rozprave potrebovali a našimi návrhmi možno prispeli k
zlepšeniu návrhu novelizácie 328.
Myslím si, že to čo je navrhované, je len kúsok z toho, čo tam môže byť.
Môj príspevok je ako druhý : 14 zasadanie ÚR ZVSR.
 richard:
28.9.2012 o 14:16 (Upraviť)
Pozorne si prečítajte článok od “Stevig” (28.9.2012 o 13:46).
Veď oni nás vyslovene obviňujú z deficitu vo VUSZ !!!!!!!!!!
A teraz máme bojovú úlohu, buď skonsolidujeme financie vo VUSZ, alebo budeme
potrestaný.
Len som zvedavý, kto bude potrestaný za deficit v civilnej soc. poisťovni …. ?!
 Michal:
28.9.2012 o 14:15 (Upraviť)
Takže týmto žiadam ÚR ZV SR, aby v rámci opätovného prepracovania novely 328/2002
adresovala predkladateľovi (MV SR) a samozrejme aj MO SR nasledovné opatrenia na
“stabilizáciu” osobitných účtov:
– zvýšiť hranicu vzniku nároku na VD na 25 rokov (s garanciou možnosti naozaj dosiahnuť
túto hranicu a neprepúšťať na základe pseudodôvodov). Navrhujem to bez prechodných
ustanovení – mám za to, že aktívne slúžiaci chcú aj naďalej pracovať. Samozrejme, prijať
novelu v dostatočnom časovom predstihu, aby nesúhlasiaci mohli požiadať o prepustenie (a aj

byť prepustení) do účinnosti novely.
– upraviť podmienky práceneschopnosti, aby nedošlo k zneužívaniu (a upraviť percentá –
určite nie vždy 100% náhrada príjmu),
– odvody aktívne slúžiacich smerovať na osobitné účty, nie do Soc. poisťovne,
– odvody pracujúcich VD taktiež smerovať na osobitné účty,
– zdôvodniť na základe neskresľujúcich a relevantných prepočtov, že stabilizácia nebude
100% a bude nutná dotácia (v prípade, že odvody smerujúce len na osobitné účty nebudú
dostatočné). To by potom nesmeli nikoho prepúšťať.
 Rasťo:
28.9.2012 o 14:14 (Upraviť)
No moze to byt tiez finata MF ako obist pripomienky o protiustavnosti v 1. citani zakona a
vlozit tieto clanky az v 2. citani kde si to nik z koalicie akoze nevsimne.
Netvrdim ze to bude tak, ale je to dobra finta ako obist pripomienkovanie v 1. citani ked tato
problematika bude uz prekryta novelov 328, ktora sa nebude nasmu smejkovi z MF pacit.
Takze stale pozor!
 Ing. Karas:
28.9.2012 o 14:11 (Upraviť)
Pre mior…podľa toho čomu som porozumel na českých stránkach, a ak tomu dobre rozumiem
tak tam išlo o to že v česku nie sú výsluhové dôchodky ale výsluhové príspevky.A na tie šahli
a aj to tam tak je.Neviem presne kde, ale je to tam vysvetlené.Myslím , že link bol zverejnený
aj tu.
 Roman:
28.9.2012 o 14:11 (Upraviť)
Ja si myslím, že Kali a colníci zabojovali, aby získali čas pre nás na rozhodnutie 10 alebo 19
% ! Jedno bude, lebo by stratili tvár. Kto by to tak v politike neurobil. Chlapci v službe môžu
zachrániť seba a nás ?
 Ing. Karas:
28.9.2012 o 14:07 (Upraviť)
Rado….prečo zahmlievaš.Možno to tak vyznelo,ale presne tak ako píšeš…buď.alebo som to
nepočul.Nehodnoť ostatných, vyjadri svoj názor a nepodsúvaj.Inak tie tvoje slová som už
niekde čítal…….myslím že takto sa vyjadril kaliňák. Ak súhlasíš s tým čo sa deje či uť s 10 či
19, potom už zbytočne sem prispievaš.Neuraz sa ..to je len moj názor.
 mior:
28.9.2012 o 14:06 (Upraviť)
Pre Jano NM:
Ja dobre viem, čo je retroaktivita a viem, že takto pre nás nie, ak tak pre nových! Snáď si to tu
nebudeme vysvetľovať… Ale vedia to aj súdy? Prečo si potom v Česku ani v Maďarsku či
Anglicku nepomohli? Taká je totiž realita – a to je pre našich vrchných vzor a s tým oni
počítajú!

 Palino:
28.9.2012 o 14:04 (Upraviť)
V tlačovej besedy na TA 3 vyplynulo z vyjadrenia ministra financií, že “zatiaľ sa VD
zdaňovať nebudú. Ministri silových rezortov /MV,MO/ majú predložiť návrhy na
konsolidáciu VD. Ak návrhy nepredložia do konca októbra, opäť predloží návrh na zdanenie
VD.
 Vlkovič:
28.9.2012 o 14:04 (Upraviť)
Rado:
28.9.2012 o 13:50
Vaše “iba 10%” môže znamenať pre stovky VD s dôchodkami 250-300€ alebo aj menšími, že
budú jesť iba suché rožky. Nie každý môže pracovať popri VD, aj keby chcel. Ako keby mal
každý VD dôchodok 600€ a prácu , na ktorú si ukáže.
 RoboH:
28.9.2012 o 14:03 (Upraviť)
…info od colníkov…
…veľký počet žiadostí…
… policajti – detto….
…len my vojaci sladko bubáme…
…vďaka bratia v zbrani!…
 mior:
28.9.2012 o 14:01 (Upraviť)
Poviem to sebecky – do účinnosti 328-ky som vyše 21 rokov posielal peniaze do štátnej
sociálnej poisťovne! Ak tam ostanú – už nikdy ich neuvidím. Tak nech sa prelejú tam, kde mi
vyplácajú dôchodok.. Nemožno? Dobre – tak nech mi dôchodok v plnej výške vypláca štát,
nie VUFZ… Proste sme tam tie prachy dali, a teraz, keď chýbajú, nemám na ne právo?
 Rado:
28.9.2012 o 14:01 (Upraviť)
myslím, že niektorí sú mimo realitu!!!! A nietkorí ich v tom iba podporujú….Treba sa vrátiť
nohami na zem! na tlačovke to bolo jasne povedané. Buď 19% alebo 10%.
 Marian:
28.9.2012 o 14:00 (Upraviť)
…ja mám takého ciťáka, že sa tu hrá o čas….10 % bude platiť pre VD, priznané po
31.12.2012, ale bude to na poslednú chvíľu, aby si nestačili podať žiadosti a tie zrealizovať do
konca roka..aby nepoutekali policajti a vojaci do civilu….
 JANO NM:

28.9.2012 o 13:59 (Upraviť)
pre mior…akekolvek clenenie…delenie sa na do 55 alebo do 62…zamestnanych alebo
nepracujuci VD … zdanenie 19% alebo 10% stabilizacny…JE PRE SUCASNYCH VD
RETROAKTINE….precitaj si tu prispeky ktore napisali ludia s pravnickym vzdelanim…..a
ak nieco zavadzat tak pre novych…. ja som bol v sluzobnom pomere za urcitych podmienok a
platovych podmienok a svoj zavazok som si splnil…….ja pracujem…nech odpocitatelna
polozka a odvody su presmerovane na ucet MO….
 elian:
28.9.2012 o 13:56 (Upraviť)
mior:
bod 1 nikdy neprejde, to by si museli priznať, že štátna sociálna poisťovňa by krachla, lebo už
teraz je v hlbokom mínuse. A my vieme prečo….
 mior:
28.9.2012 o 13:54 (Upraviť)
Teraz už len nájsť niekoho, kto tieto moje a iné návrhy predloží p. Kaliňákovi…
 mior:
28.9.2012 o 13:52 (Upraviť)
Pre tých, čo prehliadli:
Návrh opatrení na stabilizáciu soc. fondov ozbrojených zložiek:
1) peniaze, ktoré VD riadne odvádzali zo mzdy pred dobou platnosti zákona č. 328/2002 do
štátnej sociálnej poisťovne PRESUNÚŤ do soc. poisťovní ozbrojených zložiek = okamžitý
nárast stavu fondov
2) vyriešiť súbeh VD a starobného dôchodku v prípade, že VD odpracuje náležitý čas (dnes
15 rokov) = postupné šetrenie financií štátnej kasy
3) zabezpečiť, aby pracujúci VD odvádzali príslušné percentá zo mzdy nie do štátnej sociálnej
poisťovne, ale do soc. poisťovní ozbrojených zložiek, z ktorých im je (bude) vyplácaný
dôchodok = pravidelné prírastky fondov
Stále ide o naše peniaze!!!
 pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
28.9.2012 o 13:51 (Upraviť)
No dobre ale prečo si myslíš že do 55 rokov. A ten čo má už 55 a jeden deň je už iný človek?
Temu čo má napr. deti trebars na vysokej škole a nemá ešte 55 budú tie peniaze chýbať. A
druhý má cez 55 a deti po škole. Ak nejaké zmeny, tak pre novo prijatých, to je môj názor.
 Rado:
28.9.2012 o 13:50 (Upraviť)

pre Vlkovič
áno, máte pravdu. je potrebná celková zmena 328. A ke´d bude novela 328, bude iba 10%. A
s tým ďalšie opatrenia- odchod po 25rokoch apod…..Ale máte pravdu, systém tých
samotných 10% nezachráni… Ale MF povedal- buď 19% zo zákona 595 aleb novela 328.
Tomu rozumiem…
 mior:
28.9.2012 o 13:49 (Upraviť)
Ja sa tu už nechcem opakovať – už som mnohokrát povedal, kde ležia naše peniaze, ktoré by
sa dali preliať do našich fondov a nebolo by treba žiadne dane, žiadne odvody!
 mior:
28.9.2012 o 13:46 (Upraviť)
To hovorím už dávno! Keď my – tak aj oni!
A nie že oni 5% a my pomaly 43%
 Katarína2:
28.9.2012 o 13:46 (Upraviť)
pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
Nedajme sa zmagoriť!! Ani cent a hotovo!!!
 Stevig:
28.9.2012 o 13:46 (Upraviť)
http://aktualne.atlas.sk/kazimir-vysluhove-dochodky-zatial-nezdani-pocka-na-kalinakovunovelu/slovensko/politika/
 Vlkovič:
28.9.2012 o 13:45 (Upraviť)
Rado:
28.9.2012 o 13:36
Myslím, že až také jasné to snáď nie je. 10% odvod do budúcnosti nerieši udržateľnosť
systému, sú to len rýchle peniaze na sanáciu os.účtov, oveľa dôležitejšie sú úplne iné kroky –
predĺženie doby služby, zníženie výpočtu percent za roky a podobne
 Michal:
28.9.2012 o 13:44 (Upraviť)
Pre mior o 13:35
Možno Vás trošku poopravím – štát má právo regulovať výšku dane. Buď dá 19, alebo 0,
alebo 25 alebo 100 %. A taktiež má právo vyňať VD spod oslobodenia od dane. Otázka je, či
iba VD a banky a živnostníci majú ratovať štátny rozpočet. V zmysle ešte platnej ústavy sme
si pred zákonom rovní, takže na “konsolidácii” by sa mali podieľať úplne všetci a možno aj
rovnako.

 Rado:
28.9.2012 o 13:44 (Upraviť)
pre pplk. v.v. Ing. J. Fürster
nie, mám 44, ale chápem, že je to neudržateľné!!!! a žiadna retroaktivita v tom nebude!!!
takže to chytí aj mňa…pekný deň
 pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
28.9.2012 o 13:40 (Upraviť)
Rado: 28.9.2012 o 13:36 podľa toho čo hovoríš: “ale do 55- tam je priestor na boj…”
my vychádza, že máš niečo cez 55, aby sa ťa to netýkalo. To sme mi slovač. Ja nič to ten
druhý. Či …?
 Eva-vdova:
28.9.2012 o 13:39 (Upraviť)
Kým budeme čakať, či Kazi vráti späť 19 % daň znovu do pléna, prečítajte si túto rozprávku,
ktorá sa dúfam nikdy nestane.
Kde bolo , tam bolo, bolo raz jedno pieskovisko. Na ňom sa hrali dve malé siroty. Anička je
sirota po policajtovi a Marienka je sirota po robotníkovi. Smejú sa a robia si z piesku
koláčiky. Zrazu sa pri nich zastavil 1 pastier, 1 valach a veľa, veľa ovečiek. Valach držal v
rukách pokladničku. Pastier zase držal v jednej ruke čočo-čolu a v druhej ruke knihu z
nápisom Ústava SR. Pastier položil knihu na zem a postavil sa na ňu. Siroty si pomysleli:
„Asi chce byť ten pastier vyšší“.
Pastier sa pozrel na Aničku a vraví jej: „Naša pokladnička je prázdna. Musíš nám dať 19 %
daň z tvojho sirotského dôchodku a 10% stabilizačný poplatok.
Anička sa udivene pozrela na pastiera a pýta sa: „Prečo mi chcete zobrať z môjho sirotského
dôchodku, veď mám iba 150 medeňáčikov?
Marienka sa smeje: „h ehe, ja mám viac medeňáčikov, mne sirotský dôchodok valorizovali.
Pastier: „Nuž Anička, preto, lebo sme to tak v košiari schválili.“
Anička: „Ale prečo beriete z môjho sirotského dôchodku a nie z Marienkinho?“
Pastier: „Lebo tvoj dôchodok , Anička, sa volá VÝSLUHOVÝ sirotský dôchodok a my
berieme daň a poplatky všetkým VÝSLUHOVÝM dôchodcom“
Anička: „Aj mamičke z VÝSLUHOVÉHO vdovského dôchodku zoberiete?
Pastier: „Áno aj jej zoberieme. My tie medeňáčiky veľmi potrebujeme“
Anička: „Ale z čoho potom kúpime koláčiky?“
Ovečky sa zrazu všetky rozkričali: „Anička, ty si strašne sebecká, si darmožráčka, tebe stačia
aj tie koláčiky z piesku. My tvoje medeňáčiky chceme a basta!“
Anička zosmutnela a pastier bol spokojný. Veď ovečky to Aničke riadne „vytmavili“ A
pritom ovečky ani netušia, že s tých medeňáčikov nič neuvidia. Veď treba zaplatiť hen
pastierovi z Grécka, pastierovi z Talianska, pastierovi zo Španielska i tomu nenažranému
pastierovi z Eurovalu. „Mojim ovečkám nič nenechám, nech len dúfajú, keď sú také sprosté“,
pomyslel si pastier.
Anička sa pozrela na Marienku a vraví jej: „Daj si Marienka pozor. Dnes berú mne
medeňáčiky a zajtra zoberú tebe sirote, tvojej mamičke vdove, tvojmu bračekovi invalidovi,
tvojej babke i dedovi z dôchodku. Veď v Európe je ešte veľa pastierov a u nás veľa valachov
s pokladničkami.“
Potom sa Anička pozrela na knihu z nápisom Ústava SR, na ktorej pastier ešte stále stál a
pomyslela si: „Ja som na tom ešte dobre, po mne nikto zatiaľ nešliape….“

 Robert:
28.9.2012 o 13:37 (Upraviť)
Opozícia prídáva, ale nech sa pozrie späť aspoň do roku 2002. Aj ona chce len vyťažiť z
výsluhových dôchodkov ! Veď návrh do výboru o nevalorizovaní výsluhových dôchodkov v
tomto roku podal opozičný poslanec a kto nezvládov reformu colnej správy v roku 2004.
Majú šťastie, lebo sa vtedy darilo. Sťahovaním do BB to je dobré, pretože len papieriky sa
vozili v autách stovky kilometrov tam a späť. Ina kto prispel tomuto stavu super hrubou
mzdou a návrhom novely 328/2002 predloženým do vlády v septembri minulého roku ?!
 Rado:
28.9.2012 o 13:36 (Upraviť)
myslím, že je úplne jasné. Buď 10% alebo 19%. Dôležité je,aby nebolo zdaňovanie do 62, ale
do 55- tam je priestor na boj…
 mior:
28.9.2012 o 13:35 (Upraviť)
Pre Jano NM:
Myslím, že akákoľvek zmena nie je výhodná pre žiadneho tunajšieho jednotlivca…vrátane
Teba aj mňa!
To vieme všetci! Ide len o to, čo a v akej podobe sa príjme, samozrejme najlepšie bez
retroaktivity. Ale ako to už bolo tu naznačené, zdanenie urobili aj v Česku, Maďarsku a aj v
Anglicku – a aj keď to je z nášho pohľadu retroaktívne, nič sa v týchto krajinách nezmenilo –
dokonca Česi platia aj zdravotné odvody.
Lebo retroaktivita je veľmi ošemetná vec! Aj zmena dane z 19/ na 20% by sa mohla zdať
retroaktívna – veď keď som sa už raz zamestnal, “nemôžu” mi meniť daň – toto je trochu
smiešne, ale aj pravdivé. A predsa nikto o retroaktivite nič nevykrikoval…
 Mirec-He:
28.9.2012 o 13:33 (Upraviť)
Kolegovia,
práve prebieha TB vlády na TA 3.Návrh na 19% neprešiel.Ale podotýkam,že ministri
silových rezortov dostali za úlohu v najbližších týždňoch vypracovať systém ,ktorý by bol
schopný udržať kolapsový stav…. V prípade,že to nedokážu,MF sa k tomuto zákonu koncom
novembra vráti a predloží ho do druhého čítania. Ešte sme nevyhrali,preto je teraz potrebné
začať útok na MiO a MV a rozumnými návrhmi predovšetkým vedením resp.ÚR ZV
presviedčať ministrov o terajšom zachovaní VD a o zmene systému.Pokiaľ rozumné návrhy
nepredložia 19% bude schvalených od 1.1.2013.
Bojujme priatelia.
 pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
28.9.2012 o 13:29 (Upraviť)
Poopravujem čiastočne svoju prognózu z rána. Ich psychologicky premyslená hra sa blíži k
vyvrcholeniu. Fešáčik akože stáca motiváciu, chudáčik. Kazi mier stiahol 19 percentnú daň. A
nastúpi fešáčik, vidíte, ak nebudete chcieť mojich 10 percent, tak Kazi mier vráti 19 percentnú
daň . Ale ešte nič nieje stratené. Ja budem za vás bojovať, len sa musíte všetci okolo mňa

zomknúť. A my skoro všetci mu vlezieme do zad…
A bude happyend o krorý sa v tejto komédii hraje od začiatku 10 percentný odvod. A my
skoro všetci budeme radi! Majú to premyslenejšie ako som si pôvodne myslel.
 RoboH:
28.9.2012 o 13:29 (Upraviť)
…takže boj VD pokračuje, ale je dobre vidieť, že “uveril” (alebo sa skôr) “pripo…..” odpor je
značný…
…a Litva ďalej zbiera podpisy…
…píšem to tu už asi 154. raz – všetko si ods..ú práve slúžiaci, a väčšina žije v sladkej
nevedomosti…
 Valika:
28.9.2012 o 13:26 (Upraviť)
takze, zatial je zdanenie 19% VD stiahnutych z navrhu zakona – ale, v zavislosti od
systemoveho navrhu upravy soc. zakona vojakov je mozne, ze v 2. citani v parlamente este
zdanenie VD minister financii presadi.
 Katarína L:
28.9.2012 o 13:25 (Upraviť)
p. Kažimir – Zdaňovanie VD ZATIAĽ stiahol, počká na predloženie novely 328 MiO a MV.
V prípade, že nepredložia komplexnú novelu 328, tak v 2. čítaní predloží sporné paragrafy na
zdanenie VD.
 Rasťo:
28.9.2012 o 13:24 (Upraviť)
Ak Kalinak neda odvody v druhm citani vrati 19% dan – Kazimir
 Robert:
28.9.2012 o 13:24 (Upraviť)
Sme zvedaví, že čo bude ďalej ?
 Roman:
28.9.2012 o 13:23 (Upraviť)
Katarína 1 Ty si bola niekedy pýchou colníkov, ale Ťa tí zahojení okresali. To viem od nich.
A všetci vieme, že aké badžety unikajú, ale nemá ich kto pozbierať ?! Ja som bol prekvapený,
ako chceli už za minulej vlády riešiť niektoré problémy, pretože viem v čom pokračovali a čo
chceli urobiť. Je načase prestať s divadlom ?
 Rasťo:
28.9.2012 o 13:22 (Upraviť)
zdanovanie stiahol len zatial Kazimir

 JANO NM:
28.9.2012 o 13:21 (Upraviť)
pre mior….bojujeme proti retroaktivnym prvkom….nie to co je vyhodne pre
jednotlivca….lebo to nas rozbija
 mior:
28.9.2012 o 13:21 (Upraviť)
A kedy má prísť na rad novela 328-ky?
 richard:
28.9.2012 o 13:20 (Upraviť)
… mám obavy, že zrušia súbeh VD a zamestnania …
 mior:
28.9.2012 o 13:17 (Upraviť)
No len aby ta iná cesta nebol zákaz súbehu mzdy a dôchodku…
 Roman:
28.9.2012 o 13:17 (Upraviť)
Načo sú mladým preventívne – rehabilitačné kúpele, prečo nie je za prvých pár dní len 25 % a
neskôr do 30 dní 60% a pri vážnych chorobách od 1. dňa 100 % alebo 70 %, prečo na
jednodńové lekárske návštevy sa uznáva celý deň ?
 jonathan:
28.9.2012 o 13:17 (Upraviť)
… a dodal, že to budú riešiť iným spôsobom…
 Katarína L:
28.9.2012 o 13:16 (Upraviť)
Takže, vláda(zatiaľ) ustúpila od zdaňovania výsluhových dôchodkov. Vyjadrenie p. Fica na
tlačovke
 marianTT:
28.9.2012 o 13:16 (Upraviť)
Výsluhové dôchodky sa zdaňovať NEBUDÚ..povedal premier Fico pred minutou na tlačovej
konferenciina TA3…hra pokračuje..
 mior:
28.9.2012 o 13:15 (Upraviť)
Spustil som neskoro, čo hovoril?

 Rasťo:
28.9.2012 o 13:14 (Upraviť)
Asi pokracuje hra DOBRY a ZLY minister
 RoboH:
28.9.2012 o 13:14 (Upraviť)
…re Stano…
…ešte sa nevyjadril ten pán vpravo od Fica a Kaliňáka tam nevidím…
 Stano:
28.9.2012 o 13:12 (Upraviť)
Vysl. dochodky sa nedania 19%!!! Vyjadrenie Fica
 pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
28.9.2012 o 13:12 (Upraviť)
Tak 19 percent neprešlo. Hľadá sa iná cesta. Fico
 Rasťo:
28.9.2012 o 13:11 (Upraviť)
Takze to zacalo pochvalov policie “Danovej kobry” …
Potom prislo to hlavne: VD sa nebudu zdanovat 19%
 mior:
28.9.2012 o 13:08 (Upraviť)
Pre Rasťo:
Na cirkevné majetky som v návrhu pozabudol, aj keď som to predtým v jednom príspevku
spomínal. Tvrdím – keď dane – tak všetci! Ale bohužiaľ – Vatikánu sa boja – nás nie (my ich
nemôžeme vyobcovať).
 Roman:
28.9.2012 o 13:06 (Upraviť)
Ja by som vedel ich dnešnú akciu okomentovať , pretože čo robili za prvej vlády , ako
bojovali proti daňovým únikom ?
 Robert:
28.9.2012 o 13:04 (Upraviť)
jonathan:
28.9.2012 o 12:50
Predtým než ich vyplatia, musia byť uznané, pričom uznanie môže byť aj pred 1.1.2013.

Tu vôbec nejde o stabilizáciu účtu, ale o záchranu mínusov !
Len či počítali aj s prínosmi , ktoré sa očakávajú z boja proti daňovým podvodom (Vláda
chystá kladivo proti daňovým únikom, spätné preverovanie vratiek DPH, zlatým padákom,
dane z luxusu – Dánsko, Maďarsko, …), alebo ktoré prezentujú ako sú eurotunel do rozpočtu,
tunel na Ukrajinu a závadný lieh zachytené včera ?
My ich nevieme ani vyčísliť. Predpokladané vyčíslenie nám urobili páni z EÚ, pretože mi tu
nemáme štatistiku, odbory strategického plánovania a takto sa tu riešia výsluhoví
dôchodcovia a iní.
 admin:
28.9.2012 o 12:56 (Upraviť)
k pánu Štulrajterovi
bod 2 v § 52 jasne hovorí o tom, že VD budú zdaňované všetky. Je rozdiel, keď napíšem
vyplatené po 31.12.2012 – to znamená , že sa to týká všetkých nás. Keby tam bolo napísané
nie vyplatené, ale priznané, tak by sa to týkalo len tých, ktorým bol VD priznaný po
31.12.12.Innak je zaujímavé, že vláda schválí novelu ZDP v podstate ako celok, ale k
zdaňování VD sa má vyjadriť na tlačovke.Veď stanovisko vlády je jasné.
 Katarína L:
28.9.2012 o 12:56 (Upraviť)
Na ta3 je tlačovka po rokovaní vlády.
 Dušan S.:
28.9.2012 o 12:54 (Upraviť)
Začala tlačovka na TA3…
 Dano:
28.9.2012 o 12:53 (Upraviť)
… TA 3 . naživo tlačovka !!!
 jonathan:
28.9.2012 o 12:53 (Upraviť)
mjr. Ing. Štefan Bukovan:
28.9.2012 o 12:49
Vďaka za link, tam to naozaj nie je zahrnuté… Začína TB na TA3.
 Robert:
28.9.2012 o 12:52 (Upraviť)
mjr. Ing. Štefan Bukovan:
28.9.2012 o 10:35

Ja to viem tak, že výsluhový dôchodca sa môže porihlásiť na úrad práce, ak bol po ukončení
služobného poemru zamestnaný a na základe toho mu vznikol nárok aj na podporu v
nezamestnaní.
 jonathan:
28.9.2012 o 12:50 (Upraviť)
Stanislav Štulrajter:
28.9.2012 o 12:32
“2) Ustanovenia § 8 ods. 1 písm. m), ods. 3 písm. b) a ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. f)v znení
účinnom od 1. januára 2013 sa použijú na plnenia vyplatené po 31. decembri 2012.”
Bohužiaľ tam je napísané vyplatené, nie uznané… Čakajme na tlačovú besedu. Pevné nervy.
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
28.9.2012 o 12:49 (Upraviť)
A je toto skutočne schválená verzia? Alebo je to z verzie, ktorá išla dnes na rokovanie vlády a
je zavesená na
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21584
Pretože stále nie sú zverejnené pripomienky jendotlivých rezortov, ktoré boli dnes na vláde
schválené. Naviac už zverejnené informácie vôbec nespomínajú zdanenie VD –
aktualne.atlas.sk/ficova-vlada-zachranuje-financie-pripravte-sipenazenky/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/
 Rasťo:
28.9.2012 o 12:33 (Upraviť)
mior:
27.9.2012 o 21:39
Mne tam chyba toto:
Ako zvlastny bod konsolidacie verejnych financii zaviest rovnost v zdanovani majetkov a
prijmov zo vsetkych pozitkov pre cirkev, tak ako pre ostatnu cast spolocnosti (podnikatelov a
fyzickych osob.)
Uplatnenim tohoto zdanenia by uz nemuslei byt robene ziadne ine konsolidacne opatrenia.
Nebol by to protiustavny krok, len rozpor s jednou medzinarodnou zmluvou s Vatikanom, co
ide urcite prevne doriesit – kazda medzinarodna zmluva z hladiska rovnosti oboch ucastnikov
zmluvneho vstahu musi byt z dovodu nevyhodnosti jednej strany vypovedatelna!!!
A konsolidacia je vykonana OK -)
 Stanislav Štulrajter:
28.9.2012 o 12:32 (Upraviť)
Vážení,
v schválenom znení úpravy zákona č. 595/2003 Z.z, je znenie :
§ 52t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

(1) Na zdanenie príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31. decembra 2012 a
vyplatených do 31. januára 2013 a na vykonanie ich ročného zúčtovania sa použijú
ustanovenia zákona účinného do 31. decembra 2012.
(2) Ustanovenia § 8 ods. 1 písm. m), ods. 3 písm. b) a ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. f)v znení
účinnom od 1. januára 2013 sa použijú na plnenia vyplatené po 31. decembri 2012.
(3) Ustanovenie § 15 v znení účinnom od 1. januára 2013 sa prvýkrát použije za
zdaňovacie obdobie, ktoré začalo po 31. decembri 2012.“.
Čítajte ods. (2) kde písmeno m) je vlastne náš výsluhový dôchodok uvedený v návrhu v §8
Ostatné príjmy.
Čiže budú súčasní VD zdaňovaní ??
 mior:
28.9.2012 o 12:30 (Upraviť)
A na Silvestra pridajú zákaz súbehu mzdy a dôchodku.
 Igor:
28.9.2012 o 12:29 (Upraviť)
Pripadam si ako v sne, neprisposobivi si okolo mna kazdy den v obchode nakupuju alkohol a
ja si im nanho skladam… pripadam si ako najvacsi trestanec.
 Igor:
28.9.2012 o 12:26 (Upraviť)
Dopadne to asi tak, ze kedze su ministri z jednej strany, tak sa dohodnu na 19% + ako
vianocny bonbonik nam pribalia aj 10% na cestu. A Slovac bude spokojna ako s darmozracmi
(citaj VD) vydrbala tato uboha vlada. Ja tym modroknizkarom neverim ani slovo.
 RoboH:
28.9.2012 o 12:24 (Upraviť)
…naša, tragédia je to, že teraz by sme teoreticky držať palce spasiteľovi z MV…
…už žiadne menšie zlo, my sme si svoje splnili…
…chcete 5, 10, 20%?…
…OK, ale potom páni a dámy všetkým rovnako, poslancom, železničiarom, daniarom,
učiteľom, lekárom, sudcom, sirotám, invalidom, starobným penzistom, sociálne odkázaným,
skrátka všetkým, štátom plateným…
…na toto asi gulky nenájdete, istotári…
… vyprosím si, aby niekto zo mňa robila darmožráča, len preto, že sa mu to práve hodí do
krámu…
 mior:
28.9.2012 o 12:21 (Upraviť)

K tým ďalej slúžiacim – nevedomým a nezainteresovaným:
Slovač má zvláštnu vlastnosť:
– spolieha, že daný problém vyriešia iní (a potom sú prekvapení
– neverí, že by si niekto niečo také dovolil (divím sa, že ich z toho nevyliečila nevalorizácia)
– dúfa, že predsa len nejako bude – uskromníme sa
Radosť vládnuť tomuto národu…
 mior:
28.9.2012 o 12:10 (Upraviť)
Pre marianTT:
Teoreticky je teda ešte šanca, že keď to príde do parlamentu, ten to môže upraviť…
Na prezidenta nespolieham, ten podpíše aj vlastnú rezignáciu, keď oni budú chcieť.
 Rasťo:
28.9.2012 o 12:06 (Upraviť)
12.00 TA3
Redaktor nevedel ci sa VD zdania – ma to oznamit vlada na tlacovej konferencii!!!
 marianTT:
28.9.2012 o 11:45 (Upraviť)
pre mior.. máš pravdu bolo to na živo z úradu vlády..pardon
 Katarína2:
28.9.2012 o 11:44 (Upraviť)
mjr. Ing. Štefan Bukovan:
28.9.2012 o 10:35
Ale načo by som sa mala registrovať? Aby ma tam tie sliepky terorizovali každý mesiac s
predkladaním potvrdenia o hľadaní zamestnania? Ľudia sa väčšinou ako absolventi a tak
registrujú kvôli zdravotným odvodom a za nás ich platí štát tak či tak, na nezamestnaneckú
dávku nárok nemáme tak načo si robiť zbytočne starosti. Je to zbytočný krok a strata času.
 muffik:
28.9.2012 o 11:39 (Upraviť)
..aj keď predstava že VD zachránia štátny rozpočet ( v duchu prísahy ..Na to som pripravený
vynaložiť všetky svoje schopnosti a nasadiť aj svoj život! Tak prisahám.. teda aj v penzii) je
na jednej strane krásna a na druhej priam tragická..
 mior:
28.9.2012 o 11:28 (Upraviť)
Pre marianTT:
To už je v parlamente? Som myslel, že ešte len vo vláde.

 muffik:
28.9.2012 o 11:16 (Upraviť)
toho Kollara by som posadil na ním udané miesto, obmedzil zákonom tak ho ako to máme my
všetci bez rozdielu funkcie a potom by som sa ho opýtal ako sa má..tiež spadol z jahody a
nabil si makovicu.. evidentne..
 Igor:
28.9.2012 o 11:15 (Upraviť)
Tie ku..y tie pripomienky pekne vyhodnotili, povedal by som, ze ich ani necitali, vsade dali
neakceptujeme a dali vysvetlenie “Zdaňovanie výsluhových dôchodkov predstavuje jedno z
opatrení konsolidácie verejných financií zameranej na zníženie deficitu verejných financií”.
To su riadni spinavci….
Tak tu uz nasa Ustava dostava pekne na frak… gratulujem Fico.
 marianTT:
28.9.2012 o 11:05 (Upraviť)
11:02
živo z parlamentu TA3..bol schálený zákon o daniach, len stále nie je jasné či sa budú
zdanovať výsluhové dôchodky..lebo údajne stále ministri o tomto bode rokujú a nevie sa ako
to dopadne..
 zolo:
28.9.2012 o 11:00 (Upraviť)
Aj opozícii ležíme v žalúdku
http://www.teraz.sk/ekonomika/bez-setrenia-sa-konsolidovat-neda-od/23661-clanok.html
Najväčší priestor v škrtaní vidí Kollár vo výsluhových dôchodkoch, pričom v tejto oblasti
chystá aj vláda zmeny. Opozičný politik navrhuje ponechať výsluhové dôchodky pre tých
policajtov či vojakov, ktorí dennodenne vystavujú svoj život riziku.
“Prečo by ich mali mať všetci, čo nosia uniformu,” podotkol s tým, že za niekoľko rokov
úradníckej roboty dostanú dôchodky napríklad aj “vydávači” občianskych preukazov. Podľa
neho by sa mali tieto dávky poberať ako u klasických zamestnancov od dôchodkového veku,
teda od 62 rokov.
 muffik:
28.9.2012 o 10:59 (Upraviť)
PS : ..na rokovaní vlády schválili s pripomienkami z.595 …
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/658
 marianTT:
28.9.2012 o 10:48 (Upraviť)

Mne vychádza iba jedno..veľký veľký mufti bude prezident a malý mufti premier a aj keď
hovoril, že možno bude 200.000 ľudí nahnevaných ale Slovensko zachránime/hahahaha/teraz
zistil, že nemožno kašlať na VD / a preto nič nemením – aby som nebol nepopulárny/ on bude
potrebovať preferenčné hlasy a podporu a tú bude mať vo veľkej miere od nás a našich rodín
,keď prestane takto zneisťovať “isté” hlasy..lebo tmavý sqoteri mu ich nedajú..Kažímira 3-ho,
hlavu pomazanú upracú a bude pokoj a dúfam, že to bude dnes!!
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
28.9.2012 o 10:35 (Upraviť)
Katarína2: o tom že za zamestnaného prestáva platiť štát som nevedel. Vyzerá to tak, že to
majú ošetrené. Preto naozaj nechápem, prečo by zamestnaný VD mal ešte odvádzať z
dôchodku 14% zdravotný odvod.
Podľa stanoviska Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (z roku 2009) nič nebráni VD sa
zaregistrovať na úrade práce hneď ako je prepustený zo služobného pomeru – registrácia na
úrade nemá nič spoločné s poberaním dávok v nezamestnanosti – viac tu:
http://moje.hnonline.sk/node/614
 ing. Karas:
28.9.2012 o 10:17 (Upraviť)
http://aktualne.atlas.sk/reforma-vysluhovych-dochodkov-mozno-nebude-kalinak-stracamotivaciu/slovensko/politika/
Btratia v zbrani policajti…čo ste sa ?Policajti teda ich odbory to takto dobabrali v
čechách.Nepodpisujte!!!!!!Prečítajte si aktualne ako s policajtami v čechách teraz krútia.
 Katarína2:
28.9.2012 o 10:09 (Upraviť)
pre mjr. Ing. Štefan Bukovan:
To som prekvapená, že za VD sa platí zdravotné 2x. Ja osobne nepracujem, ale manžel je tiež
VD a pracuje. Keď si pozriem výpis v zdravotnej poisťovni má tam uvedeného len jedného
platiteľa a to svojho zamestnávateľa. Ukončenie platiteľa uvedeného ako štát má len do
dátumu nástupu do zamestnania. Neviem či je možné aby sa dnes mohol VD, ktorý skončil
výkon štátnej služby zaregistrovať na Úrade práce. To bolo voľakedy dávno ešte 1998 a
myslím ešte 1999. Dnes to nie je možné iba vtedy ako sa potom VD zamestná a platí odvody
do sociálnej poisťovne. Príde o prácu tak si potom poistenec uplatňuje nárok na dávku v
nezamestnanosti v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na
základe písomnej žiadosti, za ktorú sa považuje rozhodnutie o zaradení do evidencie
uchádzačov o zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Základná podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti – poistenec v posledných troch
rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v
nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v
nezamestnanosti je podmienený dobou účasti na poistení v nezamestnanosti. O inom
neviem,iba toto čo máme z vlastnej skúsenosti
 mior:
28.9.2012 o 10:06 (Upraviť)

Od nich vystane ešte aj to, že nám zdania dôchodok 19%+10%+14% a ešte aj zakážu
pracovať…
 mior:
28.9.2012 o 10:01 (Upraviť)
…A je tu paradox, že slovenský policajt bude zo svojho platu a dôchodku podporovať
gréckeho policajta, potom španielskeho, potom talianskeho…
 mior:
28.9.2012 o 9:56 (Upraviť)
…ale metóda a rýchlosť, akou zrušili valorizáciu, hovorí jasne – ONI MOŽU VŠETKO!
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
28.9.2012 o 9:52 (Upraviť)
add zdravotné poistenie: štát zo zákona platí zdravotné poistenie za niektoré kategórie
občanov – medzi inými aj za dôchodcov. V rámci toho platí aj za VD.
Lenže: za niektorých VD ide odvod 2x – pretože VD ktorý pracuje (alebo je SZČO), si platí
zdravotné poistenie aj zo svojho platu (príjmu) a súčasne za neho platí aj štát – PREČO? Štát
platí zdravotný odvod za nezamestnaných evidovaných na úrade práce – ak sa VD, ktorý
nemá prácu zaeviduje na úrade práce (a dnešná legislatíva to umožňuje), tak za neho platí štát
tiež zdravotný odvod (a možno tiež dvakrát – raz za dôchodcu a raz za evidovaného
uchádzača o prácu).
Nech si urobia poriadok v evidencii a uvidia, koľko sa ušetrí. A že z VD nebudú platené
zdravotné odvody? Ĺenže tie nie sú platené aj z iných príjmov, napr. z práce na autorskú
zmluvu, z úrokov v banke a ďalších.
 mior:
28.9.2012 o 9:50 (Upraviť)
Od Kataríny2:
3. Zrušenie súbehu práce a dôchodku ako u predčasných dôchodcoch. Značné uvoľnenie
miest v čase veľkej nezamestnanosti veľmi populárne opatrenie pre civilnú verejnosť – Zatiaľ
vo vláde prechodný a dosť podporovaný
– pre pracujúcich VD strašné! Už som spomínal – všimnite si, že nehovoria o štátnej správe ,
ale všeobecne, teda ani k lopate! A užUž sme tu hovorili – čo na to ministerstvá? Podľa
dostupnej info v polícii je okolo 800 pracujúcich VD, v armáde 2100 VD. To sa niektoré
odbory úplne rozložia…
 čerešnička na torte:
28.9.2012 o 9:48 (Upraviť)

Aj policajti protestujú
Vo štvrtok ráno dokonca začali protestovať aj grécki policajti. Tí podobne ako policajti v
iných štátoch Európy nemôžu štrajkovať, no vyjadriť svoj názor mimo služby im nič nebráni.
Skupina policajtov v civile podľa portálu Athensnews protestovala pred centrálami hlavných
politických strán.
Budovy chránili ich kolegovia v službe. Protest bol súčasťou ich kampane za lepšie
podmienky, ktorú začali pred mesiacom.
„Našu mzdu krátili už šesťkrát, vždy po každom memorande,“ povedal podľa portálu
viceprezident Federácie policajných zamestnancov v Atike Nikos Karadimas. Celkovo im
klesol plat o 35 percent.
Každé policajné auto si v rámci šetrenia musí vystačiť s 25 litrami benzínu na deň, chýbajú aj
základné veci ako papier.
„Vyzerá, že jediné, na čo sú peniaze, je slzotvorný plyn,“ povedal pre portál Karadinas v
narážke na chémiu, ktorú používajú na demonštrantov.
„Obyčajní policajti sú proti opatreniam vlády,“ vysvetľuje novinár Papatolis. Príslušníci, ktorí
chránia parlament a tvrdo zakročujú proti demonštrantom, sú zo špeciálnych jednotiek.
„Tí majú oveľa vyššie platy ako bežní policajti, sú vojensky vycvičení. Tí sa proti vláde
neobrátia,“ hovorí.
 Katarína2:
28.9.2012 o 9:31 (Upraviť)
10.9.2012 som dostalo do email schránky toto
No a tu je skutočný stav ktorým sa vláda momentálne zaoberá. Teda ako rozmýšľa v
súvislosti s VD :
1. Zdravotný odvod 14% Do dovŕšenia starobného veku (momentálne 62)
V podstate zdravotne poistenie vychádza z rovnovážneho pomeru kedy štát platí poistne,
detstvo, mladosť priemerne 20 rokov a potom dôchodok priemerne 15 rokov ale veľmi
náročných na ošetrovanie. A počas produktívneho veku platí zhruba 40 rokov zdravý občan.
Policajti však platia iba v priemere dvadsat rokov a ďalších 50 čerpajú. Čiže právne čisté
riešenie na nápravu nerovnovážneho stavu. Mimochodom zdravotne sa už platí aj z dividend.
– Od tohto návrhu zákona upustil MV SR p. Kaliňák aj MF SR p. Kažimír – uznali, že je to
privysoký odvod
2. Daňový odvod 19%- Od tohto návrhu zákona upustil MV SR p. Kaliňák aj MF SR p.
Kažimír – uznali, že je to tiež privysoký odvod
3. Zrušenie súbehu práce a dôchodku ako u predčasných dôchodcoch. Značné uvoľnenie
miest v čase veľkej nezamestnanosti veľmi populárne opatrenie pre civilnú verejnosť – Zatiaľ
vo vláde prechodný a dosť podporovaný
4. 10% odvod do 55 roku veku keďže toto my poznáme ako policajný dôchodkový vek, vojaci

dokonca musia povinne odchádzať. Zatiaľ vo vláde prechodný.
5. Vláda neurobí nič, lebo je ešte v čase len začiatku veľkého rastu dlhu soc. systému a nechá
to na riešenie novej vláde čo však bude pravdepodobne omnoho drastickejšie keďžeobjem
peňazí minutých na dôchodky bude nestráviteľný v porovnaní s odvodmi od pracujúcich
policajtov. V roku 2016 už bude viac dôchodcov ako policajtov a to bude problém. V iných
krajinách to riešili 30 až 50% škrtom. Zatiaľ tiež prechodný názor, ak MV SR nezíska
väčšinovú podporu VD.
 obcan:
28.9.2012 o 9:25 (Upraviť)
Európska centrálna banka si stavia nové sídlo pre svojich 2.600 zamrestnancov.Bude
pozostávať z dvoch 45 a 43 poschodových budov prepojených átriom. Cena presiahne 1 mld
Eur. Prostriedky pochádzajú z verejných zdrojov (nepriamo prispejeme aj my výsluhoví
dôchodcovia). O predraženosti svedčí aj fakt,že na každé spoločné poschodie bude pripadať
len 30 ľudí.
V kontexte uťahovania opaskov je to krásny príklad.
 Vlkovič:
28.9.2012 o 9:22 (Upraviť)
Jano:
28.9.2012 o 9:16
Oni tie alternatívne návrhy už majú, ale trvajú na svojom. Pri sledovaní vývoja aj vyjadrení
Litvu a Kaliňáka od júna do konca augusta je úplne zrejmé, že oni namiesto hľadania
kompromisov len pridávali ďaľšie a tvrdšie opatrenia, nie naopak. Samozrejme všetko tak,
aby Litva osobne a jeho kumpáni boli na tom rovnako alebo ešte lepšie ako doteraz.
 Jano:
28.9.2012 o 9:16 (Upraviť)
Vlkovič:
28.9.2012 o 9:03
Podľa mňa sme už dávno mali mať svoj návrh – teda úpravu návrhu od Litvu a spol, už to mal
mať Kaliňák u seba ,, takto je pekné že všetci nesúhlasime z ich navrhovanými zmenami ale
bohužial situácia je skôr v neprospech nás, mal byť vytvorený tým kt. by dával dokopy
návrhy diskutujúcich a po analýze by upravil ich návrh aby bol čo najmenej postihujúci pre
VD kt. skutočné majú malé dôchodky a sú bez práce – myslím si že VD kt. majú
nadštandardné dôchodky snáď by neplakali kvôli 15 %, však len valorizáciami sa určite o
toľko ešte viac otvárali nožnice v ich prospech ….
 Vlkovič:
28.9.2012 o 9:13 (Upraviť)
Je tu ešte jeden scenár: Kaliňák nepredloží novelu 328-ky a Kažimírovi prejde 19% daň.
Výsledok – slúžiacich sa to nebude týkať a zostanú v sladkom pokoji a VD budú vytrestaní
daňou za neposlušnosť voči Kaliňákovi, jednoducho zabijú dve muchy jednou ranou (istoty)
 Robert:

28.9.2012 o 9:11 (Upraviť)
Roman:
27.9.2012 o 21:24
mjr. Ing. Štefan Bukovan:
No neviem, či by nebolo dobré sa obrátiť nielen s nižšie uvedenými otázkami, ale aj napr. s
otázkami valorizácie, zásahu do majetku ..ww.zvazvojakov.sk/2012/07/nevalorizaciaa/comment-page-4/#comment-6354 na EUROIURIS – Európske právne centrum
http://www.euroiuris.sk/euroiuris/?q=sk/euroiuris/euroiuris
27.9.2012 o 20:21
Podobné to je tiež ako s otázkami, že prečo ženy idú skôr do starobného dôchodku a prečo
teraz pri poistkách poukazujú na rovnoprávnosť žien a mužov.
Inak správne píšete raz o dôchodku a raz o príspevku. Otázky sú:
1. Môže sa štát rozhodnúť o tom, či sa jeden druh dôchodku zdaní a druhý nie ?
2. Môže sa štát rozhodnúť o tom,či sa jednému prestane daniť skôr ako druhému ?
3. Je rozdiel medzi výsluhovým dôchodkom, ktorý je v podstate rovncenným zabezpečením v
starobe (potvrdzujú to vyjadrenia a účel), a inou dávkou, ktorá nie je dávkou pri zabezpečení
v starobe ?
Toto by sme si mali ujasniť.
 Igor:
28.9.2012 o 9:09 (Upraviť)
pre Jano:
– ja som prisahal vlasti, ze budem aj zivot ochotny polozit za tuto “vlast”
– teraz, ked mi maju oni odvadzat to, co sme si tam nasporili a zato, ze ma kvoli reo-redi
vykopli ako nepotrebneho, mam este pykat?
– at nastavia nove podmienky pre novych VD…
– vsak postupne zacneme vymierat (sorry je to morbidne) a system sa sam zastabilizuje po
novych upravach… doteraz sme prebytky odvadzali do statneho soc.systemu, tak at nam teraz
tie prebytky vratia alebo vypomoze Kazimir nam…
– a co tak dodrzat 2% HDP do rozpoctu armady? Tak ako to stanovuje NATO? Ihned by sme
mali aj na VD….
Cela tato fraska vyvolana Smerom je len dobre premyslena populisticka nahanacka za
slusnymi a nekonfliktnymi ludmi, ktorym vsetci zavidia len tie “vymozenosti”, ale tie strasti
tohto povolania by nikto z tych zavistlivcov okusit nechcel.
 Stano:
28.9.2012 o 9:04 (Upraviť)
Igor: 28.9.2012 o 8:56
Igor oni sa zobudia a velmi rychlo v januari…. Len uz bude neskoro… Co k tomu dodat…
Sprosta slovac, ktora sa o nic nezaujima a vie len doma resp pri pive pindat… A toto nasim
panom vyhovuje a preto si dovoluju coraz viac…
 Vlkovič:

28.9.2012 o 9:03 (Upraviť)
Jano:
28.9.2012 o 8:56
Vaše návrhy sú síce celkom rozumné, ale majú jednu zásadnú a neodpustiteľnú chybu –
nevymyslel ich Litva alebo Kaliňák.
 Igor:
28.9.2012 o 8:56 (Upraviť)
Presne aj ja mam taky dojem ako opisal p.Ing.Furster. A este mu budeme stavat pomniky, ako
pre nas vybojoval 10%. Uz tie Litvove sbieranie podpisov je hanebne. Ten lobuje, ale nie za
nas VD, ale za seba a fesaka.
Ako stale zistujem, moje okolie VD a prof.vojakov absolutne nic netusi a to je na zamyslenie.
Ked im daco poslem alebo poviem, tak reaguju slovami, ze to oni (Kazimir a spol.) nemozu
lebo …. Tzn. tak 70-80% ludi, ktorych sa tieto zmeny tykaju alebo bude tykat o par rokov su
absolutne mimo. A to je riadny strasiak aj pre mna. Aj ked sa ich snazim zobudit, neveria mi.
 Jano:
28.9.2012 o 8:56 (Upraviť)
Myslím si že by sa medzi VD mal prediskutovat nejaký rozumný návrh čo dalej a ako
nastaviť úpravy v zákone aby skutočne fondy úplne neskolabovali. Možno niektorí nebudú
súhlasiť s mojím názorom ale sami medzi sebou by sme si mali pripraviť návrh tak aby sme
boli medzi sebou solidárny, pretože skutočne sa môže stať že to jednoducho zdania cez 19 %
a vtedy to najviac postihne VD kt. nepracujú.
Podľa mňa zmeny zákona ako navrhujú pre slúžiacich do budúcna musia byť, inak to
skolabuje.
U VD by mali byť nastavené tieto zmeny :
– VD bez ďalšieho príjmu by mohli mať max 5 % stab. odvod ale od výšky dôchodku napr.
vo výške nad priemernou mzdou v hospodárstve a do 55 rokov, siroty a vdovy bez postihu .
– VD s ďalším príjmom z predch. roku ( podľa podkladov z daň. úradov ) v nasledujúcom
roku by platili stab. odvod ale nie plošne rovnaké % ( podla mňa aby nožnice vo VD po
valorizáciach a zmenách v platoch ozbr. složiek čo mali vplyv aj na výsluhu sa postupne
tlmili by som to nastavil inak napr. do 500 € – 5 %, od 500 do 1000 – 10 % a nad 1000 € aj 15
%).
– všetci VD s ďalším príjmom by odvádzali odvody z príjmu do fondov ozbr. zloziek
– valorizáciu ako kompromis by som nechal nech je nastavený ako u star. dôchodcov.
Ešte raz zopakujem, že určite niektorí absolútne nebudete so mnou súhlasiť, ale každý vieme
keď sme slúžili ako to bolo aj reálne v službe a ako zmenami zákonom vytvárali nožnice
medzi samotnými VD. Treba niečo rozumné navrhnúť čo by bolo pre nás najmenej škodlivé,
ale bez zmien nemáme šancu do budúcna si udržať určité vymoženosti. Tak a teraz prosím
diskutujte … snažil som sa reálne brať do úvahy našu situáciu …

 Robko:
28.9.2012 o 8:53 (Upraviť)
Paste sa paste ovečky moje, čoskoro vás oholím.
 pplk. v. v. Ing. J. Fürster:
28.9.2012 o 8:43 (Upraviť)
Ja to vidím takto: Ich psychologicky premyslená hra sa blíži k vyvrcholeniu. Fešáčik akože
stáca motiváciu, chudáčik. Kazi mierovi schváli vláda jeho 19 percentnú daň. A fešáčik,
vidíte, nechceli ste mojich 10 percent. Ale ešte nič nieje stratené. Ja budem za vás bojovať,
len sa musíte všetci okolo mňa zomknúť. A my skoro všetci mu vlezieme do zad…
A bude happyend o krorý sa v tejto komédii hraje od začiatku 10 percentný odvod. A my
skoro všetci budeme radi!
 Katarína2:
28.9.2012 o 8:41 (Upraviť)
a možno by pri konsolidácii verejných financií pohlo aj toto
http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/prostitutky-pasaci-vibratory-a-stat.html
 Igor:
28.9.2012 o 8:33 (Upraviť)
pre mior:
– Len platy v Nemecku a u nas je ako porovnavat Trabanta s Audinou :(. A to si nikto z tychto
poslancov neuvedomuje, lebo oni maju nadpozemske platy…
 mior:
28.9.2012 o 8:30 (Upraviť)
Ešte doplním:
Najlepšie by bolo, keby zmeny platili pre nových. Bolo by to košér pre všetkých, okrem
vlády.
Ja tu však od Kazimiera cítim stále akúsi pomstu či ako to nazvať, že si zrovna vybral našu
skupinu. Opakujem sa: možno mu raz niekto ublížil a on sa s tým takto vyrovnáva. A ešte
jedna vec – oni majú tú jednofarebnú možnosť schváliť veci, ako chcú. Nedávno tu bol link,
že ani Česi so súdmi nepochodili – zmenilo sa u nich niečo v ich prospech? Prd – ešte platia aj
odvody! Tak ako to u nás skončí?
Môj názor je: Kaliňák to vzdá a oprate vezme Kažimír! A ten nám to naráta! A súd? Na dlhé
lakte – a výsledok ako v Česku! (Ale aj tak poďme do toho súdu, s tým súhlasím!)
Kebyže som sa mýlil a dopadlo do dobre!
 mior:
28.9.2012 o 8:21 (Upraviť)
To katarína2:
Poviem to takto:
JA NECHCEM žiadne zmeny! Najlepšie by bolo, keby to ostalo tak, ako to je doteraz. Ale

oni rozbehli vlak, ktorý už beží, či sa nám to páči alebo nie. Reči o tom, že nech peniaze
vrátia tí, čo ich rozkradli, sú síce pravdivé, ale povedzme rovno – absolútne nereálne a dobré
tak na odreagovanie alebo samonasr..denie!
Ja som samoživiteľ rodiny dvoch dospievajúcich detí, ktoré mi ich ožratá matka zanechala a
prispieva mi na ne až 73€, takže som absolútne závislý od dôchodku a platu! Ja nechcem
žiadnu daň ani odvod a zákaz súbehu dôchodku a mzdy by bol pre mňa katastrofa. Preto
navrhujem zdroje, z ktorých by sa dali naše fondy čiastočne naplniť. A ako najhoršiu možnosť
sám sebe pripúšťam Kaliňákov odvod v čo najnižšom percente. Pretože ak zdanili v Česku,
zdanili v Maďarsku a v Anglicku, tak sa tomu nevyhneme. V Nemecku je dokonca tak –
pracuješ – nemáš žiadny vysl. dôchodok – a to sú pre nich vzory! Z prehľadu tu niekde
zverejneného je zrejmé, že sme doteraz na tom boli najlepšie z okolitých štátov (nehovorím o
výške dôchodku, ale okolnostiach). A ja by som chcel, aby to tak ostalo, ale neostane! A preto
navrhuje minimalizovať škody, ktoré nás budú bolieť tak či tak a keď percento, tak rovnaké aj
pre pos(l/r)ancov!!! Nie že oni 5% a my 10%! A aj to len pre pracujúcich VD.
 Roman:
28.9.2012 o 8:19 (Upraviť)
mior:
28.9.2012 o 8:05
Smutné to je, ale 10 % “spätného odvodu” ho nezachráni a rozpočet tiež nie. S tou dierou
včera prišli akože úplne náhodou ? Pred nedávnom im Miklóš vyčítal, že si “skovali” 500 mil
eur v nejakom blogu. Včera som písal,čo je s finančnou správou a pritom včera obajvili český
alkohol. Nedávno cigarety. Takže štát, keď mohol o ne prísť, tak teraz o ne nepríde aspoň z
časti ?
 mior:
28.9.2012 o 8:05 (Upraviť)
Povedzme si otvorene, že 328 skutočne potrebuje novelu – nie je možné, aby dnes odchádzali
slúžiaci s naozaj nadštandardnými dôchodkami – sú dvoj až trojnásobné (pretože platy išli
hore a percentá zostávali) od našich, nie to ešte od civilných (neobviňujte ma zo závisti, to
naozaj nie!). A ten fond to takto do budúcnosti už naozaj neunesie. Takže určitú novelu v tejto
veci treba – nehovorím o forme, retroaktivite a inom. A teraz nemám na mysli ani Kaliňákov
odvod.
Najsmutnejšie na tom je, že ak to Kaliňák naozaj vzdá, tak sa zákon neznovelizuje ani v tej
najzákladnejšej podobe (bez problematického Kali odvodu alebo aj s ním v miernejšej
úprave). A vtedy nastúpi ten tvrdší – Kazi-mier a vypáli nám 19% bez možnosti odpočtu
zrážkovou daňou a ešte nám capne zákaz súbehu dôchodku a mzdy.
A tak sa mi zdá, že to k tomu smeruje!
 Katarína2:
28.9.2012 o 8:02 (Upraviť)
to mior:
28.9.2012 o 7:35
asi to nechápem. Odvod 10% sa vôbec netýka vdovských,vdoveckých , invalidných a ani
sirotských dôchodkov. A myslela som, že bojuje za tom že žiaden odvod ani daň!!!!!

 muffik:
28.9.2012 o 7:52 (Upraviť)
…čiže to zhrniem: Pali fešák stráca motiváciu spasiť systém ( aký to záchranca-on nájde v
rozpočte MV peniaze ale len do konca volebného obdobia..a potom potopa dáva najavo.. ach
že ich to netrápilo keď rozdávali z cudzieho a keď si brali prebytky..)a tomu správcovi
Kažinkovi je to úplne šumafuk systém sem systém tam..jemu ide iba o jedno a to o zaplátanie
ICH 8% sekery, ktorú sami zaťali a ešte aj o zabezpečenie príjmov vlády istôt s jej
kompletným servisom a splácanie vernostného svojim coca colovým mecenášom..prečo
smrdiaca hlava šetrila. keď má na to chvost.. Tak či tak sme im viete čo..hlboko ukradnutí.. ,
za chvíľu budú oni ukradnutí nám..( inak mne boli stále )
 mior:
28.9.2012 o 7:35 (Upraviť)
Pre Gabriel Meszaros:
28.9.2012 o 7:11:
Ja hovorím o mojom návrhu na predchádzajúcej strane. Navrhujem, aby sa vôbec
nezdaňovalo, ale aby sa peniaze hľadali v uvedených bodoch.
A ďalej navrhujem, že ak ústupok, tak žiadna zrážková daň (kde nie je odpočitateľná položka,
teda natvrdo by nám dali 19%), ale Kaliňákov odvod, ktorý by sa týkal iba pracujúcich VD,
nie tých, čo nepracujú a poberajú vdovské,vdovecké a sirotské. A ten odvod len za
podmienky, že percento bude rovnaké ako u prezidenta, vlády a poslancov!!! Nie že oni 5% a
my 10%. Tým som ich chcel trochu “vylákať zo zákopu”, aby to percento bolo čo najnižšie.
Možno som to nenapísal dosť jasne, skúste čítať ešte raz!
 Roman:
28.9.2012 o 7:17 (Upraviť)
Dnes som tu už veľa písal, ale ja si myslím, že fond by sa mal viacej sústrediť na tých, čo to
potrebujú ! Možno aj príspevkami. Potrebujeme niektoré výhody všetci. Potom ak minulý rok
odišlo pre super hrubú mzdu, návrhy na novelu 328 skoro 1500 policajtov, tak kde zostali
peniaze určené na platy, osobné, osobitné ? Vrátili sa do rozpočtu ?! Zdravotné by mohlo byť
lepšie kryté pri dlhodobých PN kách.
mior:
28.9.2012 o 6:58
Toto by bolo aspoň nejakým riešením pre tých, čo majú problémy, o ktorých je z ľudského
hľadiska mne ťažké písať.
 Gabriel Meszaros:
28.9.2012 o 7:11 (Upraviť)
mior:
28.9.2012 o 6:58
Môžete mi prosím na citáciách z návrhu ukázať kde to je zrejmé? Ďakujem.
Ja to totiž nevidím.

 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
28.9.2012 o 7:09 (Upraviť)
Gabriel Meszaros:
27.9.2012 o 22:57
VD je navrhnutý zdaniť zrážkovou daňou (§ 8 – tzv. pasívne príjmy, ktoré sa po zrazení dane
považujú za vysporiadaná). Na tieto príjmy sa neuplatňuje nezdaniteľná položka (myslím že
zmeny nastali za zdaňovacie obdobie 2010?) – nezahŕňajú sa do ročného zúčtovania dane.
Takýchto príjmov je viac – rovnako sa zdaňujú úroky, príjmy z prenájmu a pod.
 Roman:
28.9.2012 o 7:06 (Upraviť)
Katarína2:
28.9.2012 o 6:31
Toto má už prepočítané na kalkulačke ? 10 % má byť záchranou ?
Z článku
Tí dokonca začali zbierať podpisy na podporu pripravenej novely. „My sme uverejnili výzvu,
kde robíme podpisovú akciu a v tej výzve žiadame ministra, aby urýchlene prijal opatrenia k
stabilizácii účtu cestou novelizácie zákona,“ povedal šéf policajných odborárov Miroslav
Litva.
Toto považuje za systémové riešenie aj pre budúcnosť. „A nie iba zdaňovanie, ktoré nerieši
problém osobitného účtu a osobitného systému sociálneho zabezpečenia,“ vyhlásil.
 Roman:
28.9.2012 o 6:59 (Upraviť)
Roman:
28.9.2012 o 6:40
Gabriel Meszaros:
27.9.2012 o 22:57
Myslel som tým to, že nárok by mal byť len z aktívnych príjmov. Teraz sa kráti nezdaniteľná
položka o výsluhový dôchodok , ak je niekto zamestnaný.
 mior:
28.9.2012 o 6:58 (Upraviť)
Pre Gabriel Meszaros:
27.9.2012 o 22:57
Z toho návrhu je zrejmé, že nepracujúci VD by neodvádzal nič. Okrem iného – pri odvode
10% nám ISTO nedajú odpočitateľnú položku, lebo by nám pracujúcim nielenže nič nevzali,
ale ešte by sme získali oných 10€
 Roman:

28.9.2012 o 6:40 (Upraviť)
Gabriel Meszaros:
27.9.2012 o 22:57
Myslím, že tak to je nejak aj pri dani z príjmu za prenájom od 2011. Valika by nám mohla
povedať.
Nadávame na Orbána, ale ten to urobil lepšie a spravodlivejšie. Pottom takú pálku nemajú ani
v ČR.
 Katarína2:
28.9.2012 o 6:31 (Upraviť)
http://aktualne.atlas.sk/reforma-vysluhovych-dochodkov-mozno-nebude-kalinak-stracamotivaciu/slovensko/politika/
 Ekonóm:
28.9.2012 o 6:17 (Upraviť)
To Kamil:
27.9.2012 o 22:59 Súhlasím a dodám že sú to tí najslabsší,najchudobnejší a najviac
zranitelneší. To je pravý opak čo deklaruje Smer -SD vo svojom programovom vyhlásení.
Skutočne neviem či sú takí debili že si nevedia spočítať všetky dopady takéhoto opatrenia
alebo im to nikto nedokázal povedať.??
 Kamil:
27.9.2012 o 22:59 (Upraviť)
Tak to je v pr..li a to je slabé slovo čo som tu použil ak to admin nevymaže. Nakoniec ak to
takto prejde budú najviac podľa výpočtu mior: 27.9.2012 o 21:52 a jedine postihnutí
nepracujúci VD,invalidi,vdovy a siroty. To sú tie tie istoty SMER-SD………….ale všetci len
nevalorizáciou.
 Gabriel Meszaros:
27.9.2012 o 22:57 (Upraviť)
mior:
27.9.2012 o 21:52
Na zaklade coho by nemali mat nepracujuci dochodcovia odpocitatelnu polozku? To by uz
bola diskriminacia v diskriminacii.
A pokial dobre citam navrh, ten nikde nerozlisuje pracujuceho a nepracujuceho VD. Tym
padom by sa odpocitatelmna polozka mala tykat vsetkych VD.
Alebo zle citam?
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
27.9.2012 o 22:30 (Upraviť)

Novela zákona o dani z príjmov (595/2003) je oficiálne zaradená na 27. (mimoriadnu)
schôdzu vlády Slovenskej republiky 28. septembra 2012 o 09:00 hod –
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/658
Citujem z vyhlásenia: “Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky
konštatuje, že v upravenom novom znení návrhu zákona sú zapracované pripomienky
Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (15 pripomienok), preto odporúča vláde
Slovenskej republiky návrh zákona schváliť v predloženom znení.”
 mior:
27.9.2012 o 21:39 (Upraviť)
Možno už neskoro, ale so všetkou vážnosťou si dovoľujem predstaviť zosumarizovaný návrh
opatrení a prosím tých, ktorí majú možnosť komunikovať s p. MiV Kaliňákon, aby mu to po
prípadnej korekcii predložili:
Návrh opatrení na stabilizáciu soc. fondov ozbrojených zložiek:
1) peniaze, ktoré VD riadne odvádzali zo mzdy pred dobou platnosti zákona č. 328/2002 do
štátnej sociálnej poisťovne PRESUNÚŤ do soc. poisťovní ozbrojených zložiek = okamžitý
nárast stavu fondov
2) vyriešiť súbeh VD a starobného dôchodku v prípade, že VD odpracuje náležitý čas (dnes
15 rokov) = postupné šetrenie financií štátnej kasy
3) zabezpečiť, aby pracujúci VD odvádzali príslušné percentá zo mzdy nie do štátnej sociálnej
poisťovne, ale do soc. poisťovní ozbrojených zložiek, z ktorých im je (bude) vyplácaný
dôchodok = pravidelné prírastky fondov
4) absolútne nepripustiť zdaňovanie dôchodkov zrážkovou daňou
5) NEPRIPUSTIŤ zákaz súbehu dôchodku a mzdy
V prípade, že bude nutný kompromis, tak:
5) nepripustiť žiadny odvod z vdovských, vdoveckých a sirotských dôchodkov
6) nepripustiť odvod z VD nepracujúcich dôchodcov a dôchodcov nad 55 rokov (aby ma nikto
neobvinil z lobbingu, tak ja nie som zatiaľ v týchto skupinách…)
7) percento odvodu nech je ROVNAKÉ, aké bude odvádzať prezident, vláda a poslanci (tu
uvidíme, ako to myslia vážne a zároveň zabránime, aby to za rok nebolo 20% alebo metóda
“keď my – tak aj vy”)
iné – prosím doplňte
Inak – paradoxne:
19% daň je pre pracujúceho VD výhodnejšia ako 10% odvod (pri možnosti odpočítatelnej
položky – stačí dať do daňovej kalkulačky). Mne to robí rozdiel 10 € v prospech 19%-nej
dane.
Avšak pre nepracujúceho VD je to samozrejme dvojnásobne nevýhodné…
 Vlkovič:
27.9.2012 o 21:29 (Upraviť)
Nerozumiem jednej veci – keď sa robí akýkoľvek návrh na zlepšenie hospodárenia, v našom
prípade os.účtov, tak ako prvá vec v návrhu sa predkladajú čísla, čo ktoré opatrenie má

priniesť ( alebo ubrať) v určitom časovom horizonte ( a tých opatrení je v novele niekoľko
desiatok). Možno niečo také existuje aj pri novele 328-ky, ale videl to niekto? Teraz
nemyslím dve-tri čísla, že celkovo sa ušetrí 30 mil€ ročne, ale skutočnú finančnú analýzu.
Obávam sa totiž, že z výsledkov by vyplývalo, že opatrenia budú stačiť do roku 2016 a potom
po voľbách sa začne “korigovať” nanovo.
 Roman:
27.9.2012 o 21:24 (Upraviť)
mjr. Ing. Štefan Bukovan:
27.9.2012 o 20:21
Podobné to je tiež ako s otázkami, že prečo ženy idú skôr do starobného dôchodku a prečo
teraz pri poistkách poukazujú na rovnoprávnosť žien a mužov.
Inak správne píšete raz o dôchodku a raz o príspevku. Otázky sú:
1. Môže sa štát rozhodnúť o tom, či sa jeden druh dôchodku zdaní a druhý nie ?
2. Môže sa štát rozhodnúť o tom,či sa jednému prestane daniť skôr ako druhému ?
3. Je rozdiel medzi výsluhovým dôchodkom, ktorý je v podstate rovncenným zabezpečením v
starobe (potvrdzujú to vyjadrenia a účel), a inou dávkou, ktorá nie je dávkou pri zabezpečení
v starobe ?
Toto by sme si mali ujasniť.
 Michal:
27.9.2012 o 21:22 (Upraviť)
To jonathan
Vidím, že to naozaj nemá cenu.
“….mi sme sa mali ako tak, boli sme spokojný a ticho, teraz zrazu keď táto kriminálna banda
zistila, že jednoducho špajza je prázdna, a psov nemá kto kŕmiť, ….. Páni treba trochu
sebareflexie aj do vlastných radov”
Na tieto Tomášove slová som reagoval. Ešte raz a poslednýkrát opakujem –
nezovšeobecňujte! Ak ste boli ticho Vy a iba sa kŕmili, to je Vaša vec. Ale vyprosím si, aby
ste to tvrdili aj o mne!
Vážený pán jonathan, sami tvrdíte vo svojom poslednom príspevku, že tento web “je na
konštruktívne návrhy, informovanosť, rady a názory.” Takže aj ja som si dovoli vyjadriť svoj
názor.
Závisí od pána Badu, ako sa k týmto príspevkom postaví.
 marianTT:
27.9.2012 o 21:19 (Upraviť)
už sa vykašlite na písanie na “múr nárekov” nedá sa to čítať. stále trvá iba jedna mšlienka a o
to ide..všetko čo schvália a je protiústavné, proti tomu bojujeme..nechajte tak myšlienky, kto
je policajt, vojak, hasič, colník, kto má viac, kto menej..kedy odišiel akedy bol
ukrátený…jedna vec nás spája, zdaňovanie dôchodok, odvod, vek je To proti čomu bojujeme
a čo chceme vyhrať,ani s nečudujem, že niekto zo stálych prispievateľov a ľudí čo boli na
začiatku tohto diania sa nechcú vyjadriť, po 3 mesiacoch je to už aj únavne.. p.Blada sa pekne
vyjadril už pred dávnym časom, že zastaví celú diskusiu k tejto problematike..ale nechá to

tak, že môžeme napísať svôj názor a postoj a nebudú sa tu rozlišovať profesijné
skupiny…..tak bojujme v rámci zákona za naše nároky a neriešme medzi sebou “žabomyšie
vojny”..cieľ je len jeden …NIČ SA MENIŤ NEBUDE PRE VD, pekný večer a zajtra bude
len obyčajný deň, nech si schvália čo chcú..MY MUSÍME VYHRAŤ
 jonathan:
27.9.2012 o 21:14 (Upraviť)
to Michal:
…nechajme to už prosím tak, počas aktívnej služby sme si všetci aj užívali výhody. Aj sme
držali huby, lebo nemalo význam oponovať nadriadeným…
Čítam to už 5.x a vidím len, že Tomáš napísal – “vláda sa k nám správa ako ku psom, podhodí
nám, čo zostane…”. Ak toto niekto berie ako invektívu osobne…ja sa občas cítim aj pod psa.
BTW tento web je na konštruktívne návrhy, informovanosť, rady a názory. Ľudia sem chodia
preto. Preto čítajte ešte raz prvú vetu tohto príspevku.
 Juraj:
27.9.2012 o 21:05 (Upraviť)
ing.karas:
27.9.2012 o 20:54
To čo teraz končí ( ako zisk )na účtoch akcionárov súkromnej zdravotnej poisťovne, po ISTEJ
redukcii na jednu zdravotnú poisťovňu skončí v straníckej pokladne . To sú sľúbené ISTOTY
. Prežívame skúšku. Skúška sily odporu. Ak silové zložky ( za ktoré sa považujeme, či už
aktívny alebo už na VD ) sa nedokážu postaviť navrhovaným opatreniam, tak potom sa
poberateľov dávok zo všeobecného sociálneho zaistenia kto zastane ?
 ing.karas:
27.9.2012 o 20:54 (Upraviť)
kde usetrit? Vlada hovori napr.o zdravotnych poistovniach, ze je nemoralne nakladat s
peniazmi ludi ako so ziskom.No a je moralne rozdavat peniaze clenom dozornych rad
statnych podnikov?Ved jednotlive ministerstva aj tak maju povinnost sa o tie podniky
starat.Bolo by to spusta milionov ak by sa rady zrusili.Nie su potrebne,riaditel podniku
zodpoveda ministrovi.A podobne to plati aj na VUC a samospravy.
 Eva-vdova:
27.9.2012 o 20:51 (Upraviť)
Občan X, alebo mám napísať radšej PROVOKATÉR X? Čo nám to tu vešiate na nos, aké
“ustúpte, veď to bude lepšie ako dopadnúť zle ako Maďarskí policajti”? Tak sa Vás teraz
pýtam, ako vysvetlíte mne ako vdove a mojim deťom ako sirotám po PrV, že nebudeš mať
valorizovaný dôchodok a ešte ti láskavo zoberú z tvojho minidôchodku aj ďalšie peniaze? Ja
vari nie som taká istá vdova ako iná? Moje deti nie sú také isté siroty ako iné? Nekupujem tie
isté potraviny, neplatím tie isté poplatky za byt, elektrinu, plyn …. ako iné vdovy? Ja
nemôžem za to, že môj muž položil život zato, aby zachránil iné životy. A z akou iróniou
teraz vnímam slová vtedajšieho MO, že sa nemusíme báť o sociálny istoty, ktoré nám
zabezpečia slušný život? Aký slušný život? Nemať príbuzných tak sme pod mostom, lebo nie
sme cigáni, ktorým táto vláda tak ako iné vlády dá všetko zadarmo alebo za symbolickú cenu.
Ja nemám sociálny byt, kde je nájomné 30 €, moje deti tiež školopovinné nikto neodmení za

to, že láskavo chodia do školy, neplatím za stravu 1 € mesačne… a takto by som mohla písať
ďalej. Už sa teším na odpoveď pán Občan X.
 jonathan:
27.9.2012 o 20:43 (Upraviť)
Súhlasím, je mi to jasné. Nepolemizoval som, len sa pozrime na súčasný stav napr. v OSSR…
Niet love z rozpočtu – ani na techniku, ani na výzbroj, ani na opravy, ani na rekreácie, ani na
baterky do nástenných hodín, ani na ponožky do výstrojných skladov, ani…ani na hovno.
Čakajú sa ekonomicky ťažké roky v celej EÚ. Tak z čoho chcú navyšovať rozpočet MO, z
čoho chcú zvyšovať slúžiacim? Na základe čoho valorizovať ďalej nám? Pochybujem, že tam
má niekto patent na rozum. Nielen patent, ale ani vôľu. Majú vôľu len odrbať!!! Prečo
nezačali ako sľubovali – od najbohatších? Jáj, to by museli od seba, svojich príbuzných a
iných nielen politických mafiánov. Nesmieme dopustiť žiadny akože ústupok, lebo to by bol
začiatok konca. Nech to trvá aj roky kým uspejeme. Však ako sa hovorí, na každého raz príde
a na niektorých sa celkom teším… (a toto je reakcia sklamaného voliča)
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
27.9.2012 o 20:40 (Upraviť)
@jonathan: aj ja som si všimol že nárast je tam len u dlhšie slúžiacich. Tí čo nemajú
odslúžených 15 rokov majú čisté platy menšie ako dnes (a to mám podozrenie že odvodové
zaťaženie v prezentácii ešte neráta s navrhovaným zvýšením o 2%, takže aj dlhšie slúžiaci
nemusia mať čistú mzdu takú akú si myslia). Naviac tu hrozí rovnaký problém aký bol pred
pár rokkmi u policajtov – po zvýšení platov sa odchod zastaví a vojaci budú čakať pokiaľ
neodslúžia celý rok s noovými platmi – a potom odídu, ale s dôchodkami, ktoré budú vyššie.
Tento problém Kaliňákova novela 328/2002 nerieši.
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
27.9.2012 o 20:32 (Upraviť)
Aby som ozrejmil svoju úvahu vyššie – čo je pre súčasnú vládu lepšie? Mať okamžitý príjem
zo zdanenia výsluhových dôchodkov, alebo menej dotovať osobitné účty? V globále je pre
nich výhodnejšie mať okamžitý príjem z daní – ten totiž môžu použiť ako chcú. Príjem na
osobitné účty (teda zvýšenie odvodov aktívnych vojakov a stabilizačný odvod) len vylepšuje
finančnú bilanciu ministerstva vnútra a ministerstva obrany – pôvodná dôvodová správa k
328/2002 jasne definuje, že chýbajúce peniaze na osobitných účtoch nie sú vyplácané zo
štátneho rozpočtu, ale z rozpočtov jednotlivých ministerstiev (ale prebytky sú príjmom
štátneho rozpočtu). Preto môže byť Kažimírovi jedno, ako veľa sú účty v mínuse – on to
neplatí – rezervy si musí nájsť príslušný minister. A daňou sa mu podarí vrátiť časť peňazí,
ktoré v rozpočte vyčlení pre MV a MO späť do štátneho rozpočtu bez toho, aby musel napr.
rozpočet MO ešte viac znižovať.
 jonathan:
27.9.2012 o 20:27 (Upraviť)
pre mjr. Ing. Štefan Bukovan:
27.9.2012 o 20:19
Skončil som tiež ako mjr…ale po preštudovaní prezentácie NGŠ návrhu novej 346-ky (to sú

tie medové fúzy pod nosom)…neviem, či neviem čítať, ale nárast tabuľkových platov tam je
markantný iba ak od 20-25 rokov služby. Takže ak toto je motivácia pre slúžiacich, tak som
rád, že už medzi nimi nie som.
A ešte ma napadlo – prečo si podnikatelia platia dane sami? Ja chcem zo svojho VD tiež sám
odvádzať…tiež chcem byť neplatičom, alebo sponzorom, alebo darcom – aj o toto sme
diskriminačne ukrátení!!!
 Michal:
27.9.2012 o 20:24 (Upraviť)
Pre Tomáš o 19:41
Vy sa dokážete najesť zo sebareflexie? Necítim sa byť psom, ako tvrdíte Vy o silových
zložkách. Možno to bola Vaša funkcia, neviem. Ja som “slúžil vlasti” a dodržiaval zákony.
Rovnaké očakávam aj od “vlasti”.
Iste, štát má právo meniť zákony, trebárs aj o dani z príjmu. Je mi však čudné, že
budúcoročný deficit vo výške 1,5 mld. eúr má zahojiť našich približne 100 mil. eúr (10%
stabilizačný odvod + 19% daň). A ešte čudnejšie je, že na “konsolidácii” verejných financií sa
má podieľať iba vybraná skupina obyvateľov SR a nie celá spoločnosť (ako by sa dalo
očakávať od “sociálnej” vlády).
Je spravodlivé, že dávky výsluhového zabezpečenia sa zaťažia 10% odvodom a platy
aktívnych len 2%-ným? A “ústavných” činiteľov len 5%-ným? A starobných žiadnym?
Nájdite tu sebareflexiu.
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
27.9.2012 o 20:21 (Upraviť)
@Roman: to je taká istá otázka ako tá, prečo v Nemecku a Francúzsku zdaňujú starobné
dôchodky a nezdaňujú výsluhové dôchodky. Alebo prečo v Španielsku zdaňujú aj starobné a
aj výsluhové dôchodky. Lebo majú tak nastavený zákon. V ČR za určitých podmienok vojak
dokonca stráca nárok na výsluhový príspevok – ak sa rozhodne pre tzv. odbytné.
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
27.9.2012 o 20:19 (Upraviť)
Pokiaľ bude 10% odvod, tak nikto negarantuje že sa ten odvod o 2 roky nezmení na 15, 20,
alebo viac percent. U dane je riziko zmeny nižšie – aj keď je daň vyššia (bohužiaľ). Lenže na
druhej strane daň nerieši stav na osobitných účtoch….
Pri zavedení 10% stabilizačného odvodu zostáva v platnosti stav, keď pracujúci výsluhový
dôchodca nebude mať nárok na odpočítateľnú položku. Pri zrážkovej dani sa stáva bežným
zamestnancom a teda bude mať nárok na odpočítateľnú položku.
Odvody zo mzdy sú poistenie – a teda z odvodov sú vyplácané plnenia (nemocenské dávky,
príspevok v nezamestnanosti, starobný dôchodok). Neviem aké plnenia si Kaliňák predstavuje
zo stabilizačného odvodu. Okrem predĺženie agónie osobitných účtov o pár rokov (pretože
skôr či neskôr sa platy v ozbrojených zložkách zvýšia a teda sa zvýšia aj novopriznané
dôchodky a účet bude tam kde aj dnes). Naviac je otázka či ten stabilizačný odvod nie je len
snaha ministra vnútra aby zostal pred príslušníkmi rezortu “čistý” – ja som sa snažil, ale môj
návrh, aby ste toľko neplatili neprešiel…. Predsa vláda odhlasovala zdanenie výsluhových

dôchodkov ako jedno z opatrení na konsolidáciu, nie stabilizačný odvod. S tým prišiel až
Kaliňák keď zistil že to zdanenie sa príslušníkom silových rezortov moc nepáči.
 jonathan:
27.9.2012 o 20:16 (Upraviť)
… bez komentára, nedám dobrovoľne ani cent – http://spravy.pravda.sk/pri-rovnakom-platedostanu-poslanci-v-cistom-viac-ako-ini-pzb/sk_domace.asp?c=A120925_193909_sk_domace_p12
… len sa prosím nedotknúť POLITIKOV!!! Je to hnus.
 Niktos:
27.9.2012 o 20:04 (Upraviť)
Problém je len ten, že naše dane a odvody sa minú ešte v tom mesiaci, v ktorom ich
zaplatíme, na zaplatenie pôžičky, ktorú si zobral štát pred mesiacom, aby zaplatil dlh, ktorý si
urobil pred dvoma mesiacmi, keď si zobral inú pôžičku.
 mior:
27.9.2012 o 20:00 (Upraviť)
Snáď jedno by ešte mohlo pomôcť – nech percento odvodu do stabilizačného fondu je
rovnaké, ako u prezidenta, vlády a poslancov – teda 5%. A možno by hneď začali percentá
znižovať…
 Tomáš:
27.9.2012 o 19:41 (Upraviť)
Ja by som vedel odkiaľ nabrať peniaze do štátneho rozpočtu,jednoducho zdanením sadzbou
99 % z nakradnutého majetku všetkých GORÍL(týmto sa ospravedlňujem týmto zvieratám),
veď si len spomeňme kto je sponzorom tejto vlády, kto na jachte profitoval s výmeny kurzu
zo ziskom cca 40 miliard SK….. , ale na tych sú zákony už 20 rokov prikrátke , zákony platia
len pre bedač a chudobu,s odpustením zájdem trochu daľej, kým nás títo zločinci , ako silové
zložky kŕmili, dávali nám benefity boli sme ticho, narozdiel od “plebsu”, ktorý tu 20rokov
živorý nemá už žiadne sociálne istoty….mi sme sa mali ako tak, boli sme spokojný a ticho,
teraz zrazu keď táto kriminálna banda zistila, že jednoducho špajza je prázdna, a psov nemá
kto kŕmiť, ….. Páni treba trochu sebareflexie aj do vlastných radov
 RoboH:
27.9.2012 o 18:08 (Upraviť)
…Vážení kolegovia…
…sme zrejme tam, kde sme nechceli byť, zajtra nám slávnostne oznámia 10% odvod a MV sa
bude tváriť ako Mesiáš…
…naša odpove´d – ani cent!…
 PeterK:
27.9.2012 o 17:54 (Upraviť)

Našiel som v diskusii k podobnej problematike u českých bratov veľmi dobrý príspevok –
pripájam:
K přečtení a zamyšlení
Příspěvek č. 323 ze dne 13. 05. 2011, 22:53:14
K zamyšlení na téma: Hasiči, vojáci i policisté přicházejí a odcházejí – stát zůstává
Stát má pár základních povinností. Zajistit vnější a vnitřní bezpečnost, aplikaci práva,
morálky a výběr daní. Jeden by se divil, jak mnohdy mohou stát základní funkce státu proti
sobě. Nevěříte? Čtěte dál.
Na zajištění bezpečnosti stát potřebuje policisty, hasiče, vojáky, dokonce i vězeňské dozorce.
A tak si je vybírá, vzdělává, úkoluje, odměňuje. Uzavírá s nimi právní dohody, ve kterých se
obě strany písemně zavazují: „ Ty mi slib, že za mne položíš i život, budeš snášet posměch
lépe postavených občanů a útoky nebezpečných lidí, čelit nenadálým přírodním i
průmyslovým katastrofám. Já Ti za to písemnou smlouvou garantuji, že po mnoha letech
služby dostaneš za tato „drobná“ příkoří nárokovou sociální dávku.“ Vždyť je to tak právně
kotveno v mnohaleté historii naší země i právním kodexu vyspělých zemí současného světa.
Ale od 1. ledna 2011 se tento smluvní závazek v České republice jednostranně a protiprávně
změnil. Stát nyní říká: „ Ty jsi sice za mne ochoten položit život či ztratit tělesné a duševní
zdraví (jestli se tak už nestalo), já jsem však ztratil něco důležitějšího než je lidský život a
lidské zdraví, já jsem ztratil miliardy. Musíš mi tedy mimo svých právně vázaných osobních
ztrát ještě vrátit i část své nárokové sociální dávky. Jenom prosím Tě slabošsky nenaříkej. I
jiné profese mají své mínusy. A že nejsou smluvně kompenzovány? Do toho Ti nic není! A
nenaříkej, nejsi chlap! Asi jsem Tě málo připravil na křik a sténání umírajících kamarádů v
boji, na obraz zkázy povodní s třesoucími se obyvateli zničených domů, na pláč zoufalých
rodičů usmrcených dětí, na zubožená těla obětí dopravních nehod, na pach zasychající kaluže
krve, na znetvořená ohořelá těla s bílými kostmi, které trčí z jeho zuhelnatělých částí. Copak
neumíš tyto pocity potlačit? Tak je jen prostě vytěsni ze své mysli! Že se Ti nakonec obrazy
zkázy objevují ve snech a probouzíš se zborcený potem a s úlevou, že umírající chlapec,
kterého jsi marně ve snu zachraňoval, není Tvůj vlastní syn? Copak se jich, slabochu, neumíš
zbavit? Neposlouchá Tě už ani vlastní tělo? Ztrácíš schopnost vnímat realitu? Jsi podrážděný
a uklidní Tě jen medikamenty či jiné drogy? Tak to již pro nás nemáš žádnou cenu, vezmi si
rentu a běž, odkud jsi přišel.“
Stát však od začátku letošního roku hasičům, vojákům i policistům navíc sděluje: „TY
smluvní povinnosti musíš plnit, JÁ ne! Já jsem silnější, vydám zákon, kterým Tě potrestám,
zdaním i to málo, co Ti za službu právně náleží. A mlč, buď rád, že není daň (zatím) z Tvých
nárokových sociálních kompenzací ještě vyšší!“
„Ty přece odcházíš – já zůstávám!“
Dne 5. května 2011 © PhDr. Marie Sotolářová (psycholog pro krize a neštěstí)
 mirec1971:
27.9.2012 o 17:24 (Upraviť)
v piatok 28.9.2012 idu rokovat o vysluhovych dochodkoch…spravy z radia slovensko o
17:00….
 Roman:

27.9.2012 o 16:57 (Upraviť)
Vy veríte, že ide o záchranu účtov ? Už nestačí, že z neho brali, ale teraz nám chcú znížiť
nároky. Takže na budúci rok prispejeme aj na PN ky a zrejme aj guláš.
Rozpočet na budúci rok ešte nie je ani hotový, už v ňom chýba takmer štvrť miliardy eur!
http://www.pluska.sk/spravy/ekonomika/v-rozpocte-chyba-233-milionov-eur.html
 Stano:
27.9.2012 o 16:48 (Upraviť)
Nieco mi tu nie je jasne… Keby sa nahodou schvali 19% dan, tak ako to zachrani nase
ucty???? Ved tie eura by nesli na nase ucty ale do statnej kasy, ci??? 10% odvod by siel na
ucty predpokladam. A dalsia vec ako mi chcu znizit dochodok ked mam rozhodnutie, ktore
plati a pokial mne znizia, tak sa jedna o min. diskriminaciu…
 Robert:
27.9.2012 o 16:42 (Upraviť)
http://hnonline.sk/c1-57653490-peniaze-na-cesty-stat-utratil-za-pocitace
Zistenie HN: Peniaze na cesty štát utratil za počítače
Mali opravovať cesty, no radšej si z peňazí kúpili autá, počítače, a zateplili svoju budovu.
Ja by som povedal, že aj na námestia.
 Igor:
27.9.2012 o 15:38 (Upraviť)
http://spravy.pravda.sk/zdanenie-vysluhovych-dochodkov-pojde-na-vladu-s-rozporom-tvrdikazimir-1o2-/sk_domace.asp?c=A120927_151811_sk_domace_p70
tak toto je privela, na co to stale strkaju do medii? Aby tie sv..e chytali populisticke body?
Humus.
 Peter policajt v.v.:
27.9.2012 o 15:37 (Upraviť)
Pán Michrina kde ste? Vaše príspevky mali vždy hlavu a pätu, videli ste často aj do zákulisia.
Dúfam, že sa sem čoskoro vrátite. Chýbate mi tu. Skúste pouvažovať, či Vaše rozhodnutie
neprispievať sem nebolo unáhlené. Ešte raz Vás zdravím, určite sem zablúdite, to som si istý!
 Roman:
27.9.2012 o 15:13 (Upraviť)
Zdanenie výsluhových dôchodkov do 62 rokov = 32,4 mil. €. Čo je to oproti 2. pilieru ? Ale
potom , čo so starobnými ? Tak či tak s nimi bude problém, pretože z nich sa nebude
odvádzať daň a ani odvod len preto, lebo nie sú vedené na osobitnom účte alebo kvôli veku.
Nemá peniaze a proces scivilňovania je v plnej kompetencii finančnej správy. Ozaj čo je s

ňou ? Nepôjdeme za asistentov pri zlepšení výberu daní ? Vraj netreba, lebo nie je z čoho
alebo od koho.
 ing. Karas:
27.9.2012 o 15:12 (Upraviť)
Podľa ministra pritom nie je ani tak dôležitá forma zmien vo výsluhových dôchodkoch, ale
ich dlhodobý efekt. Rozhodujúce údajne nebude ani to, koľko sa zmenami ušetrí.
Tak potom nechápem prečo tá štartovacia čiara nemôže byť od 1.1.2013 a pre nových.Tak si
sami odporujú.Asi ich teší hra na mačku a myš.
 Igor Domcek:
27.9.2012 o 15:01 (Upraviť)
Vážení páni asi ste všetci ešte nepochopili základnú pointu veci-rozkradli všetko a teraz je na
rade armáda kde zostali ešte nejaké omrvinky.Toto sa dalo očakávať nakoľko už všade
narazili na dno potom už nebude záujem o poslanecké funkcie pretože už bude kasa prázdna
potom nastanenraj na zemi keď policajtov začnú robiť mafiani a sudcov nám už nebude treba
nakoľko si budú vymáhať peridík výpalné.Boh ochraňuj Slovensko.
 Vlkovič:
27.9.2012 o 15:00 (Upraviť)
Katarína2:
27.9.2012 o 14:54
Presne toho sa obávam. Účet MV to na jeden rok zachráni, a colníci s nízkymi dôchodkami a
platmi vyššími ako hasiči budú viac prispievať ako čerpať.
 zolo:
27.9.2012 o 14:57 (Upraviť)
http://ekonomika.sme.sk/c/6548076/spor-kazimira-a-kalinaka-o-vysluhove-dochodky-vyriesiaz-vlada.html
 Vlkovič:
27.9.2012 o 14:56 (Upraviť)
zolo:
27.9.2012 o 14:46
Určité obdobie platilo, že prebytky os. účtu sa prevádzali do štátnej kasy, nič im nebráni v
tom, aby to znovu zaviedli s argumentom, že aj tak sú osobitné účty MO a MV dotované
 Katarína2:
27.9.2012 o 14:54 (Upraviť)
To Vlkovič
Mal by to vedieť ak nezabudol. V roku 2007 mi bola udelená medaila za vzornú službu,
odovzdávalo sa to na MF a v tom čase bol štátnym tajomníkom, minister dával medailu a on
dekrét, pri tejto príležitosti sa obidvaja vyštramakovali a obliekli sa do colníckych uniforiem,
v ktorých potom išli aj do parlamentu. Dávali tento cirkus aj v telke. Možno si myslí, že

Robko už prebral aj colníkov keď si brúsi zúbky na colno-kriminálny úrad. Nakoľko je náš
účet dlhodobo v pluse myslí si, že sa peniažky budú môcť použiť na padáky, ale nie pre
vojakov a nás presunie do mínusového účtu k policajtom, kde sa stratíme
 zolo:
27.9.2012 o 14:46 (Upraviť)
Re: Vlkovič
Čiže prijatím novely zákona by sa tých 16 mil € automaticky previedlo da štátneho rozpočtu ?
 Vlkovič:
27.9.2012 o 14:42 (Upraviť)
mjr. Ing. Štefan Bukovan:
27.9.2012 o 14:28
Práveže sa ho to týka až moc. Colníci majú momentálne na os.účte plus 16 mil.€, ktoré by sa
mu veľmi hodili. Podľa mňa zákon pôjde do parlamentu aj so zdaňovaním VD, ak sa
medzitým dohodnú s MV, tak ho prípadne upravia v druhom čítaní.
 Milan:
27.9.2012 o 14:37 (Upraviť)
Chudak policajt .. Toto verejnost nevidi …http://olomouc.idnes.cz/na-infekcnim-me-odbylizlobi-se-policista-bodnuty-jehlou-pko-/olomouczpravy.aspx?c=A120927_1834284_olomouc-zpravy_stk
 Roman:
27.9.2012 o 14:33 (Upraviť)
Vlkovič:
27.9.2012 o 14:21
Všetci sú na vine, len oni nie. Oni prišli až v apríli a vŕtali do toho už pred ! Pekné divadlo.
Počkajme si na reakcie opozície. Odmeny čerpajú z eurofondov a pri jubileách ! Ešte aj o päť
rokov budeme počúvať o minulej vláde ? Spočítajme aj zlaté padáky.
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
27.9.2012 o 14:28 (Upraviť)
Jeho rezortu sa to netýka. Garantom za zákon o sociálnom zabezpečení je minister vnútra.
Tak ako je MF garantom zákona o dani z príjmu.
Len sa mi zdá divné, že tento problém chcú vyriešiť na jednom rokovaní zajtra, keď sa
nedokázali dohodnúť za mesiac, čo sú zákony v MPK (alebo ešte skôr).
 mior:
27.9.2012 o 14:10 (Upraviť)

“Problémy s výberom daní” —– no ja neviem, ale KAŽDý VD aj zamestanec štátnej správy
svoje dane riadne odviedol.
Prečo neodvedenie dane nie postihnuté vysokým trestom? Lebo by trestali svojich kamarátov,
príbuzných a mecenášov…
 Roman:
27.9.2012 o 14:07 (Upraviť)
mjr. Ing. Štefan Bukovan:
27.9.2012 o 13:35
Zmeny v zakone o DPH nezačali dnes a ani vo výbere iných daní. Vidíte, že ten proces začal
skôr ako v marci. Teraz nás tu len sekajú a za každým počujeme, že diera je väčšia. Tam kde
by bolo z čoho, nie je vôla a ani nebola. Donekonečna to nepôjde. Nech sa tešia ľudia, ale na
rade budú aj ďalší a potom to príde opäť, ale už sa to dotkne každého občana. Tých dvadsať
rokov budeme musieť zaplatiť ale s tým, že niekoho to už netrápi teraz a nebude trápiť ani
potom.
 DuskoS:
27.9.2012 o 13:38 (Upraviť)
Suhlasim s Robom H,ze musime drzat spolu,nesmieme dopustit zdanovanie nasich
dochodkov,bez ohladu kolko mate rokov ci 55 ci 62,alebo ste vojak,policajt,hasic…atd,pri
vyuziti vsetkych pravnych moznosti.Nie je preds mozne,aby mi odnali moje prava,ktore som
zakonnym sposobom ziskal…Aze penazi je v tomto state malo..to su vymysly,pozrite sa
rozne tendre,hospodarenie,pozrite kolko ludi este neodpracovalo pre tento stat ani
hodinu…Naco tento cirkus,volakedy bol stanoveny strop pre vysluhovy dochodok…A je tam
aj prvok solidarity aj usetri sa….
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
27.9.2012 o 13:35 (Upraviť)
Záznam besedy: http://www.ta3.com/clanok/1006682/kazimir-statu-chyba-v-rozpoctedalsich-233-milionov.html
 marianTT:
27.9.2012 o 13:07 (Upraviť)
pán Kažimír
to čo ste pre pár chvíľami povedali na tlačovej besede TA3 na otázku reportérky ohľadom
nepripomienkovania a rozporového konania zdaňovania výsluhových dôchodkov je vrchol
arogancie, politickej moci a neúcty voči ľudom tohto štátu..tieto vyjadrenia sú zaznamenané a
budú použité ako dôkaz v konaní pred Ústavným súdom Slovenskejrepubliky a následne v
ďaľšom konaní pred súdmi na ochranu ľudských práv v rámci EU. KTO Vám dal právo sa
takto vyjadrovať, KTO Vám dal pozíciu boha v tomto štáte…………(smrad nezabudni, viem
kde parkuješ..)
 Jozef Pastorek:
27.9.2012 o 12:53 (Upraviť)

Lastovička VEREJNÝ PROTEST ??
Chcel by som napísať postreh ktorého som bol svedkom. Dnes MiO a NGŠ za účasti aj
vojakov zo Srbska,Chorvátska a Maďarska vrátane zahraničných delegácii týchto štátov v
Nitre slávnosne vyznamenávali príslušníkov misie OSN ktorí sa vrátili z Cypru z ročnej
misie. Prv než MiO vykonal slávnostný pozdrav a všetci už boli nastúpení na tribúne prišla ku
tribúne dôchodkyňa a hlasným hlasom ktoré bolo dobre počuť ako predstaviteľka verejnosti
všetkým prítomným povedala asi v tom zmysle že tu ich idete vyznamenávať a zároveň im
zdaňujete výsluhové dôchodky, že to povie aj MiO a že predsa máme demokraciu. Čakal som
čo sa z toho vyvinie ale mám dojem že ju ochranka MiO “slušne “vyprevadila lebo ju už
nebolo vidieť ani počuť. Tým chcem povedať že je to síce lastovička ale bol to skutočný
verejný prejav protestu dôchodkyne ktorej niekto z rodiny zahynul na misii lebo spomínala
pamätník ktorý je u tento príležitosti pri vstupnej bráne v Kasárňach Krškany.
Každý nech si urobí svoj názor a i keď sa snažíme o kultúrnu formu nespokojnosti, tu nám
hádam 75 ročná dôchodkyňa ukázala ako sa to má a môže urobiť a že nie všetka verejnosť je
proti nám.Ako diváci tam boli väčšinou len rodinní príslušníci ktorí možno aj s ňou súhlasili a
ja ktorý som v obraze som jej dal zapravdu a neviem či by som bol schopný takouto formou
vysloviť tam na verejnosti čo povedal ona
 mior:
27.9.2012 o 12:52 (Upraviť)
pre Štefan B.:
Ako to vyriešili v Česku? Čo retroaktivita? A čo na to nález českého Ústavného súdu a
ESĽP? Lebo v pozitívnom i negatívnom výsledku to môže byť precedens!
(nehovoriac o tom, že výška ich dôchodkov je niekde inde…
 Roman:
27.9.2012 o 12:34 (Upraviť)
Ak by som nepostrehol, že to tu bolo napísané.
Kolegovia boli na stretnutí s maďarskými kolegami. Potvrdili im, že k zdaneniu došlo, majú
to na ústavnom súde a tiež, že im najskôr ponúkli návrat doslužby. Kto neprijal, tak dostal daň
ako bónus. Pojem scivilňovanie zrejme tiež nepoznajú v takom rozsahu a zmysle ako je u nás
! Zrejme majú na to program a nie kalkulačku.
 Marián:
27.9.2012 o 12:30 (Upraviť)
Teraz ma napadla taká jedna myšlienka….keď je celý tento cirkus kvôli zníženiu deficitu
verejných financii, prečo sa zdaňujú len výsluhové dôchodky? Prečo sa ide odvádzať 10% z
dôchodku na osobitné účty …. snáď sociálna poisťovňa nie je v deficite? (a ešte akom) …
ohliadnúc od toho že je to protiústavné, je nemorálne riešiť len jednu skupinu dôchodkov za
celospoločenský problém.
 Jozef:
27.9.2012 o 12:22 (Upraviť)

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-57661080-most-hid-neuspel-s-ochranou-dochodkov
 mior:
27.9.2012 o 11:51 (Upraviť)
Pre Igor:
Ja myslím, že blbý nie je, to by sa nedostal, tam kde je – na to treba mať – ako sa hovorilo
kedysi – “fištróna”. Jemu nejde ani o to, že sa polícia a armáda čiastočne znefunkčnia tým, že
odídu VD a namiesto nich za ten plat nikto nepríde. Mne sa to javí ako pomsta! Možno mu
niekedy nejaký “lampasák” ublížil a on teraz chystá krištáľovú noc.
 Igor:
27.9.2012 o 11:49 (Upraviť)
RoboH:
– ani ja som sa do VD nepytal a bral som to ako “kompenzaciu” za vykopnutie a nepotrebnost
v najproduktivnejsom veku… a znasal som to velmi tazko, ale to sa nas nikdo vtedy
nepytal…
– aj ja sa chcem vratit a sluzit do 55 rokov alebo aj do 62.
– ono je rozdiel za rovnaku robotu brat o 1.000 Euro menej. Jedinym rozdielom je nosenie
“uniformy” v praci…. a je to hanba aj smerom k civilnym zamestnancom…
 Igor:
27.9.2012 o 11:39 (Upraviť)
mior:
– on absolutne netusi, ze zakazom subehu by soc.poistovna prisla o “ciste peniaze” od
zamestanych, ktore navyse nikdy nebude musiet naspat vyplacat? Bud sa robi taky hlupy
alebo naozaj taky je. Fakt ziram. A ze by to bolo malo si nemyslim, pretoze zamestanych v
statnej sprave je kvoli odbornosti, ktoru nikde v civilu neuplatnis, je vela. A uz vidim ten
zastup mladych, ktori idu moju odbornu robotu robit za 300 Euro v cistom… ale mna by tym
prepustenim zaradili na dno spolocnosti. Dakujem Vam p. MF SR. Hlavne SOCIALNE
ISTOTY, aby Vam tie Vase usta ZDREVENELI.
 RoboH:
27.9.2012 o 11:32 (Upraviť)
…pre občana X…
…asi si si zle prečítal články pod linkami : maďari – nemusia sa vrátiť do práce ale budú
platiť daň…
…OK, tak nech mi istotári umožnia pracovať do 55 rokov veku, ako som to mal v pôvodnom
kontrakte so štátom, rád si nechám pozastaviť vyplácanie dôchodku…
…nech to umožnia ďalším tisícom “zreorganizovaných”…
…ja som sa do výslužby nepýtal…
…tento štát už raz nedodržal dohody, ustúpil som, teraz už nie je kam…
…PS: prípadné zdaňovanie či zodvodovanie beriem z tej optimistickejšej stránky ako
sporenie s výhodným úrokom a garantujem ti, že “istotári” to vedia a počítajú s tým, že sa to

bude časom vracať, na psí tridsiatok vyjdú teraz slúžiaci, nakoľko nemajú ešte priznaný VD…
…preto už po niekoľkýkrát nechápem na čo ešte čakajú!…
 mior:
27.9.2012 o 11:21 (Upraviť)
Ten pán minister s veľmi priliehavým menom, čo kazí mier v našich radoch, sa otvorene
vyhráža, že ak nevezmeme odvod či daň, tak bude zákaz súbehu práce a dôchodku. Všimnite
si, že nehovorí o štátnej správe, teda všeobecne – to akože žiadny VD s vekom do 62 rokov
nebude pracovať – NIKDE, ani u súkromníka, ani ako živnostník! To tu ešte nebolo, to ani
Radičová s Riškom, čo držal balónik nešla tak do hĺbky.
Nikdy by som neveril, že raz poviem toto: “Zlatý Mečiar!” (Ten nám dal aspoň tú 328-ku a
valorizácie!). Bože, ako hlboko sme klesli…
 Igor:
27.9.2012 o 11:20 (Upraviť)
mior: uplny suhlas, len doplnim:
– a navyse nas ludia nazyvaju darmozracmi, ti neprisposobivi su podla mna vacsi darmozraci
a tym nikto nic nezoberie? Ti sa maju stale ako prasata v zite (zito = Slovensko)
– preco policajti, ktorym beru ich istoty brania tychto nespratnikov, preco jednoducho
neodmietnu dokial nebude vsetko koser zo strany socialneho zabezpecenia… dnes policajt
ochrani bandu squatterov, zajtra ho vykopnu a pozajtra im bude odvadzat z vysluhoveho
dochodku davky, ktore maju len za to, ze vedia narobit vela deti?
 Michal:
27.9.2012 o 11:04 (Upraviť)
Pre Občan X (27.9.2012 o 10:20)
Ste naozaj, ale naozaj presvedčený, že 10% odvod do veku 55 rokov stabilizuje osobitný
účet? Máte to potvrdené číslami? Podľa prezentácie NGŠ (dostupnej na tejto stránke) bude
10% odvod predstavovať čiastku 10 mil. EUR. Náš účet je v deficite vyše 100 mil. EUR. Tak
akú stabilizáciu máte na mysli? Asi odvod 100%, potom by bola novozískaná čiastka vo
výške 100 mil. EUR.
Žiadate kompromis? V poriadku. Nech sa týka všetkých! Aj Soc. poisťovňa je v totálnom
deficite a musí ju dotovať štát. Tam nevidíte priestor na kompromis? Alebo ďalší návrh –
dotácie pre podniky. Čo tak iba pre tých, ktorí budú vytvárať nové pracovné miesta. Nie pre
tých, čo sa vyhrážajú ďalším prepúšťaním (viď Mondi).
A platy sudcov? Dovoľte jednu citáciu “Zásah do platov sudcov môže byť podľa Ústavného
súdu prijateľný vtedy, ak ide napríklad o výnimočné okolnosti, napríklad ťaživú finančnú
situáciu štátu. Aj v tomto prípade však musia zmeny v mzdách zohľadňovať odlišnosť funkcie
sudcov a zákonodarcov a predstaviteľov štátnej správy.”… Myslím si, že v ťaživej finančnej
situácii sme už od roku 2008. Stačí takýto dôvod?
A najmä – prečo sú tak vysoké daňové úniky a prebujnená korupcia? Aj tu je potrebný
kompromis?
Toho menšieho zla sme sa za posledných 20 rokov už navyberali dosť. Teraz sú na rade iní….
 mior:
27.9.2012 o 11:00 (Upraviť)

To občanX:
Tiež mi je zrejmé, že ak štát nemá peniaze, sú tieto možnosti:
– hľadať ich, kde sa podeli – smejem sa sám sebe, lebo toto nikdy nebude, vieme prečo
– šetriť! Ak šetriť, tak všetci! Prečo my 10% a poslanci, vláda a prezident len 5%? A pritom
majú podstatne vyššie príjmy ako my! A čo ich nezdaniteľné položky? Asistenti, kancelárie?
Notebooky? A načo ich je 150 pre malé Slovensko?
– dôsledný výber daní! My sme svoje odviedli do haliera aj centa! Ale čo takí podnikatelia?
Ako môže niekto vykazovať dlhé roky straty a pritom má dom, chatu, 4 autá, ženu na
plastike…
– cirkev! Prečo tá neplatí dane? Keď všetci – tak všetci! A tam je kopec majetku!
A stále opakujem! My sme dali svoje do štátnej poisťovne, tak nech nám ich vráti!
 Juraj:
27.9.2012 o 10:59 (Upraviť)
Občan X:
27.9.2012 o 10:20
K uvedeným informáciám by som len doplnil jeden zásadný postreh. Pred reformou
sociálneho systému ozbrojených zložiek Maďarsko najprv novelizovalo ústavu, čo im otvorilo
priestor na prijatie zákonov , ktoré zreformovali celý sociálny systém ( vrátane ozbrojených
zložiek ). Od 1.1.2012 sa zaviedol pojem len výsluhový príspevok ( a už ho zákon neberie ako
dávku dôchodkového zabezpečenia ) , zdanenie do 65 ( aktuálny vek odchodu do starobného
dôchodku ) . Zákon samozrejme pozná aj výnimky, ako napr dobrovolné zálohy ( osoby
zaradené sú oslobodené od zdanenia výsluhového príspevku ). Celé toto píšem len z jediného
dôvodu, zmeny sú vždy možné ( a bohužial doba je taká, že aj potrebné ) ale nie spôsobom,
ktorý zvolila súčasná vláda, a to cestou protiústavnosti.
 anton:
27.9.2012 o 10:58 (Upraviť)
Vážený pán “ObčanX” (neviem síce čo to znamená, asi nemáte svoje identitu, hambíte sa za
svoje meno…resp…provokácia…????)
Tak, ako mnoho diskutujúcich som VD, ktorý si plnil svoje povinnosti voči tomuto štátu za
tvrdých podmienok (oklieštujúcich slobodu, voľnosť, rodiný život a nepodstatnom rade aj
svoj život). Štát so mňou uzatvoril zmluvu, ktorú som bol povinný plniť a teda čakám, že štát
dodrží svoju časť zákonnej zmluvy.
Mám svoju hrdosť na to, aby som sa teraz vzdal len tak bez boja toho, čo mi prináleží….v
tomto prípade menšie zlo neberiem…
Akú máte šancu do budúcna, ak raz ustúpite..????
Ozaj sme Slováci národom peňazí….??? a dokážeme zabiť brata za korunu..a za dve
zapredáme vlastnú rodinu..??
 pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
27.9.2012 o 10:49 (Upraviť)

Pre Občan X: 27.9.2012 o 10:20 v Maďarsku sa deje to, čo sa bude diať aj tu ak sa im podarí
dohrať tu komédiu čo na nás hrajú. A takéto reči čo vedieš ty povedú k tomu, že ten dnes 10
percentný odvod bude o rok o dva aj 50 percentný. A to sa asi nebude páčiť ani tebe. A
peniaze sú, len na iných miestach. A ak ti ide skutočne o dobrú vec tak sa neboj a zverejní kto
si.
 Občan X:
27.9.2012 o 10:20 (Upraviť)
Včera mal MV SR predložiť návrh novely zákona o soc. zabezpečení ktorý ak by prešiel
parlamentom a prezidentom SR nadobudol by účinnosť 1.1.2013. Už mám nové informácie,
novela predložená do vlády nebola. MV SR chce viesť dialóg s policajtmi, vojakmi, hasičmi a
VD ale aj organizáciami ktoré ich alebo nás lepšie povedané zastupujú naďalej.
No na 100% však viem, že MV SR presadzuje zdanenie VD 10% do veku 55 rokov. Alebo ak
to pred MF SR neobháji, zákon MV SR predložený nebude vôbec a potom sa predpokladá
aktivita zo strany MF SR, ktoré presadzuje 19% zdanenie. Prečo to píšem ?
Prešiel som si tabuľky, ktoré ukazujú stavy na účtoch aj o počte VD. Najhoršie na tom sú
vojaci, čo je normálne. Sprofesionalizovaním armády muselo nasilu odísť do zálohy
množstvo vojakov.
No sledujem situáciu aj mimo SR. Dnes Grécko, Španielsko. V Grécku nenormálne drastické
opatrenia. Znižovanie platov, dôchodkov, strata množstva pracovných miest, 50 % zníženie
platov v štátnej správe. V Maďarsku, Lotyšsku, Anglicku, drastické opatrenia proti štátnej
správe v čom sú zahrnutí aj policajti či vojaci za posledné tri roky.
1/ Maďarsko zablokuje protest policajtov, nariadi im prácu – viď link :
http://www.sme.sk/c/5939090/madarsko-zablokuje-protest-policajtov-nariadi-im-pracu.html
2/ Maďarsko čaká štrajk colníkov a daňových úradníkov – viď link :
http://aktualne.atlas.sk/madarsko-caka-strajk-colnikov-a-danovych-uradnikov/archiv/
3/ Lotyšsko – kde sa znižovali platy štátnych zamestnancov o 35%. O VD sa mi nepodarilo
nájsť objektívne správy, ale od človeka z MV SR viem, že ich tiež drasticky postihlo
znižovanie dôchodkov v náväznosti na znižovanie platov v štátnej správe – viď link :
http://translate.google.sk/translate?hl=sk&langpair=en|sk&u=http://www.socialeurope.eu/2011/02/latvia-and-its-internal-devaluation/
O policajtoch a VD v Anglicku mám chabé informácie, no viem isto, že im tiež siahali na
sociálny systém, či definitívu, ako to tam údajne nazývajú.
No a rozmýšľam. Nikto z nás nevie ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Či skutočne o tri štyri
roky bude mať aj náš štát na naše VD a či nedopadneme ako Maďarskí policajti. Vláda sa s
nimi nebabrala. Veď si to prečítajte v článku na ktorý som Vám dal link.
A zvažujem, či je a či bude naďalej rozumné brániť sa za každú cenu návrhu zo strany MV
SR. Ak by policajti odvádzali do fondu vyšší odvod a nám boli zdanené VD 10% iba do veku
55 rokov je to stále lepšie ako keby Kaliňák návrh stiahol úplne a nechal do hry vstúpiť iba
MF SR. Mám dojem, že toto by sa s nami ani vojakmi a hasičmi nehralo a prasklo by nám daň
19% do veku 62 rokov. Ono by to bolo protiústavné to je jasné, ale čo by mne to pomohlo.
Súdili by sme sa 5-7 rokov ak nie viac čo by stálo kopu peňazí na advokátov a platili 19% daň
s perspektívou do 62 rokov. Pri tom ak by prešiel navrhovaný zákon Kaliňákom, teda 10% do
55 rokov a potom riadny nezdaňovaný – medzitým určite aspoň raz valorizovaný dôchodok,
strata by bola oveľa menšia. Fakt by som nechcel dopadnúť ako policajti v Maďarsku.
Iste nesúhlasím so zdaňovaním. Ale neviem či máme na výber. Hádam je načase začať

rozmýšľať, či nezvoliť menšie zlo.
Bez špekulácie, či to pripravené bolo vopred, alebo nie. Kto mi môže s istotou povedať, že na
VD bude, ako som napísal vyššie , bez stabilizácie fondu z ktorého sa VD vyplácajú ? Deficit
na účtoch je. To vieme všetci. A poukazovať na platy poslancov, sudcov nám asi nepomôže.
Sú to ústavní činitelia. V minulosti sa už vlády pokúšali siahnuť na platy sudcov. Pochodili ?
Nie.
No a čo sa týka nevalorizácie, toto treba dotiahnuť do konca, proste trvať na to, aby nám boli
dôchodky valorizované.Ja sám mám podanie na GP a čakám na výsledok.
Aký máte na to Vy názor. Lebo ja sa obávam, že ak vláda v Maďarsku zasiahla voči
policajtom tak ako sa v tom článku píše, podobne by zrejme postupovala aj naša vláda, ak by
sme vyšli do ulíc. Čo by sme vlastne vyhrali ? Myslím, že protesty by nám nepomohli, civily
nie sú na našej strane.
Alebo MV SR vravel aj o možnosti zákazu súbehu práce a poberania VD, tak to by bol koniec
isť do toho čo sa vlani uzavrelo.
APVV a ZVSR – jednáte s MV SR myslím, že by ste mohli nastoliť otázku kompromisu. Len
akého. Ja teda nemám ani páru akého. Tým, že nepredložil návrh zákona do vlády je tu zas
nejaký čas na jednania.
 Roman:
27.9.2012 o 9:55 (Upraviť)
Ak nebol schválený alebo predložený návrh zákona, tak zrejme pre proces , pretože
legislatívne pravidlá vlády boli porušené a je k tomu nález ústavného súdu. Tekže to pôjde
zrejme naspäť do pripomienkového konania.
Pavol Bada BA:
27.9.2012 o 8:57
Ďakujem Vám za možnosť a som Vám vďačný za túto stránku. Bez Vás by sme neboli ani tu.
Komentáre boli len reakciou na podľa mňa niektoré špekulatívne návrhy, ktoré sa veľmi
nelíšia od predložených návrhov. Taktiež som napísal len to, čo počujem. Preto som ukrivdil a
ukrivdil som aj s tým úmyslom, aby sa veci opäť vyjasnili a neišlo späť.
 Michal:
27.9.2012 o 9:08 (Upraviť)
Pre Pavol Bada BA
25.9.2012 o 21:46 som na tejto stránke publikoval časť prvej, pôvodnej Dôvodovej správy k
328/2002.
Citujem bod 5 Všeobecnej časti:
…..sa vytvoril optimálny spôsob financovania dávok a služieb sociálneho zabezpečenia
policajtov a vojakov. Tieto budú uhrádzané v prvom rade z poistného na nemocenské
zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie, ktoré budú platiť policajti a profesionálni vojaci, ich
zamestnávatelia a štát. Uvedené poistné sa bude kumulovať na osobitných účtoch príslušných
ministerstiev. Ak suma poistného nebude stačiť na úhradu dávok a služieb sociálneho
zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, zvyšok poskytne štát (príslušné
ministerstvo) zo svojho rozpočtu. Naopak, pri prebytku osobitného účtu sa bude tento
odvádzať späť do štátneho rozpočtu. Uvedený spôsob financovania dávok bolo nutné
koncipovať takto aj z toho dôvodu, že policajti a profesionálni vojaci, ktorí nesplnia

podmienky nároku na trvalé výsluhové zabezpečenie, budú preradení do všeobecného
(civilného) systému vrátane poistného,……
Považujem za nutnosť, aby pri rokovaniach predstaviteľov ZV SR s predkladateľmi noviel,
samotnými poslancami a neskôr aj v konaní pred ÚS, alebo ESĽP použili aj tento argument,
ktorý hrá v náš prospech.
 Stano:
27.9.2012 o 9:06 (Upraviť)
Mior ma pravdu… A dalsia vec je, ze nas premier dookola opakuje, ze treba dodrziavat
zaväzky… A co tak zaväzky voci NATO pan premier? Kde su 2% HDP pre OS SR??? Keby
ste dodrziavali co mate, tak ucty by boli aj teraz v prebytku. Len nasa vlada namiesto toho aby
podporovala svojich ludi a dodrziavala voci nim svoje zaväzky, tak podporuje ludi z inych
statov a este si na to aj poziciava… Tu sa rozum zastavuje…!
 Pavol Bada BA:
27.9.2012 o 8:57 (Upraviť)
Potvrdzujem neustále opakované komentáre od “mior”. Málo sa im venujete kolegovia,
pritom tam je slabé miesto MFSR. Naviac je to v zákone. Len potrebujeme aby VUSZ o tieto
peniaze v súlade so zákonom POŽIADAL. To sa nedeje. Od zavedenia pôjmu :výsluhový
dôchodca” je to pekných pár miliónov.
Zamerajme svoju pozornosť sem. Riaditeľ VUSZ a MOSR hrá “mrtvého brouka”.
Mior – vďaka za vytrvalosť, všímam si to dlhšie.
Roman:
26.9.2012 o 23:49 – ďakujem za poučenie, tak to čo píšeš mi nebolo známe(!), len mi naznač,
keď “nie si členom a je zbytočné byť členom” kde by si uverejňoval svoje komentáre ak by
neexistoval tento web ZVSR? Tvoje komentáre som považoval za rozumné, ale včera si
urobil dva veľké kroky späť. Nevadí, píš ďalej, colníkov v boji za spoločnú vec podporujem.
Nebojte, ZVSR bude aj ďalej držať chrbát a dávať priestor aj nečlenom.
 Kamil:
27.9.2012 o 8:06 (Upraviť)
K MRP som položil otázku ale odpoviem dodatočne sám. Všetky pripomienky N (černene)
“vzniká rozporové konanie” sa zobrazí bublina so zdôvodnením ” Zdaňovanie výsluhových
dôchodkov predstavuje jedno z opatreníkonsolidácie verejných finnancii zameranej na
zníženie deficitu verejných financií”.
To je u všetkých a vôbec sa neberie do úvahy o porušovaní práva či ústavy.Slovensko a
banánová republika je málo………….
 mior:
27.9.2012 o 7:49 (Upraviť)
Je to VALEC! Jednofarebný valec, ktorý ide svojou cestou. Všimnite si tú skrytú pointu – ak
neprejde zdaňovanie, tak bude zákaz súbehu práce a dôchodku! Bohužiaľ – toto sa javí ako
najpriechodnejšia cesta. Tým sa síce nenaplní podstata celého problému – a to naplnenie soc.
poisťovní ozbrojených zložiek, lebo všetci VD pôjdu radšej na VD ako do práce, takže účty
budú stále v hlbokom mínuse. Ale zase sa ušetrí na platoch, že?

Ja stále poukazujem na možnosť naplnenia účtov preliatím peňazí zo štátnej soc.
poisťovne, kde sme všetci posielali peniaze na dôchodky do platnosti zákona 328 na účet
našich poisťovní, z ktorých čerpáme dnes.. A to je kopec peňazí – odhadol som to k 100
miliónom € za 33000 VD! (výpočet naozaj odhadom!).
Tie peniaze sú naše – a zo štátnej soc. poisťovne ich NIKDY nedostaneme späť!
 Kamil:
27.9.2012 o 7:42 (Upraviť)
V materály MRP -pozrite položky- vzniká rozporové konanie.Ako tomu rozumieť ????
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetailsReviewEvaluation.aspx?instEID=1&matEID=5415&drCommentDocFREID=-1&langEID=1&tStamp=20120926090001117
 Ján:
27.9.2012 o 7:29 (Upraviť)
Slovenská vláda nám napľula do tváre a o chvíľu nás ešte aj niekam zozadu nakopne ! Je totiž
evidentné, že zmanipulovať zákon sa dá pokiaľ sa chce. Je absolútne jedno, či to nazveme
daňou alebo nejakým poplatkom, vždy to bude krádež pokiaľ prídeme o sľúbené sociálne
istoty. Pomenujme veci a skutky pravým menom ! Ten kto žije na úkor a z daní nižších soc.
skupín aby sám sebe bezpracne zabezpečil blahobyt je hyena.
Najväčšou tragédiou armády je to, že jej po politickej línií vždy velí nejaký gengľavý
modroknižkár neschopný dodržať čo i len jedno chlapské slovo, nehovoriac už o zákonoch.
Pokiaľ Vám to ešte nedošlo, že s týmto zlom musí bojovať ešte väčšie zlo – tak niet inej cesty
ako založiť vlastnú politickú stranu. A trebárs aj s názvom 5. kolóna.
Tu v tomto bezprávnom štáte, kde zločinci chodia po slobode a dôchodca počíta mince čo mu
ostali na ďalší mesiac nejaké zväzy nikomu nepomôžu.
Aby sme mohli vyvinúť dôrazný politický tlak je potrebné bojovať aspoň so stejným kalibrom
ako má váš politický protivník. Len tak budeme mať rešpekt a nebudú si o nás obtierať hubu
tí bez chrbtovej kosti čo pre túto vlasť urobili len to, že ju vykrádajú kde sa dá.
A či Vám to páči alebo nie, každý chliev sa raz musí vyčistiť. A čím skôr sa začne tým
menšiu kopu trusu bude potrebné raz vyviezť !
 Yogi:
27.9.2012 o 0:49 (Upraviť)
Hmm, tak sa mi to podarilo otvoriť a porovnať z materiálom predloženým 21.9.2012 a
výsledok je, že pre nás je nové znenie bez zmeny. Iba v ustanoveniach uvedených pod bodmi
4. a 5. sa na koncoch viet zmenili čiarky na bodky.
 Yogi:
27.9.2012 o 0:16 (Upraviť)
Na vedomie všetkým:
26. 9. 2012 bol na portáli právnych predpisov vykonaný presun návrhu zákona 595/2003 o
dani.
Ako dôvod spätného presunu materiálu je uvedené “predloženie Nového znenia návrhu
zákona po zohľadnení pripomienok Legislatívnej rady vlády SR”

Link: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=1&matEID=5415&langEID=1
Len ktovie prečo to mne nedovolilo načítať samotný materiál. Žeby veľký brat ???
Ak vám to ide, tak na to mrknite, či sa v tom novom znení neobjavili nejaké pre nás podstatné
zmeny.
 Roman:
26.9.2012 o 23:49 (Upraviť)
Pavol Bada BA:
26.9.2012 o 22:20
Ja som tiež nečlen, ale všetky snahy o korigovanie nejakými pravidlami určenými v
súčasnosti sú smiešne, ak majú zohľadniť to, čo sa nedá spätne ovplyvniť. Ako chce niekto
neorganizovanému colníkovi s výsluhou 350 € povedať, že keď ťa prepúšťali kvôli
scivilňovaniu alebo znižovaniu stavov, si mal na to myslieť ? Inak rozmýšla vojak, colník,
policajt do 55 rokov ako ten nad 55 rokov. Inak je jedno, či takú výsluhu má colník, vojak
alebo policajt. Prestaňme kalkulovať a vymýšlať všelijaké na mieru šité výhody so spätnými
podmienkami. Ak, tak všetci rovnakým dielom a podporiť tých, čo to potrebujú ! A ešte sirôt,
invalidov a vdoveckých. Toto nie sú správne poplatky na luxusné autá, ale sú tu aj luxusné
výsluhy. Napríklad získané ako keď na jeden rok niekto prestúpil zo zložky do zložky. Keď
sa špeciálne pridávalo vtedy nikto nekričal ! Načo vymýšlať stabilizačný odvod, ak je tu to
isté vo forme daní. Tu je problém valorizácia a hlavne nízkych a nie luxusných výsluh. Tak
ako je to pri starobných dôchodkoch. Len pripomínam vyplácané výsluhy – policajti, hasiči
627 eur priemer , vojaci 700 – 800 eur a colníci vyplácané 250 – 300 eur najčastejšie
vyplácané, priemer 432 eur. Tu nejde teda na škodu neorganizovaných, ale na škodu celej
spoločnosti.
 vlasto:
26.9.2012 o 22:52 (Upraviť)
Ahojte,
na SME je uverejnený dalsi clanok o penziach, samozrejne aj o VD. Prikladam link:
http://ekonomika.sme.sk/c/6533098/dochodcom-pridaju-rovnako-vsetko-o-zvysovanidochodkov.html
 Ing. Jozef Šamaj:
26.9.2012 o 22:38 (Upraviť)
pplk. v.v. Ing. J. Fürster:26.9.2012 o 21:09 – prečítal som a okomentoval…. stále si myslia že
keď sa dohodnú “iba” na 10% že budeme šťastní a už to bude “kóšer” s ústavou, zákonom,
rozhodnutím ESLP???? Sú na omyle, pretože stále to je retro, stále za ten stav môžu politici a
nie silové zložky, teda tí čo v nich pracovali a pracujú…
 Pavol Bada BA:
26.9.2012 o 22:20 (Upraviť)

Ešte aj Brigita hovorí našou rečou, s rozdielom že vojaci aj policajti združenie majú, len
nečlenovia to akosi nechcú podporiť, aj na ich škodu:
Brigita Schmögnerová: „Bez organizovania sa nedosiahne žiadny pokrok“
Neraz ste sa vyjadrili, že ľudia by sa mali konečne vzchopiť a s pomocou odborov bojovať o
svoje práva priamo u zamestnávateľov. Ako si vysvetľujete ich apatiu, keď to nerobia?
“Nenazvala by som to apatiou. Ľudia sa boja otvoriť ústa, aby nestratili živobytie. Pri
vysokej miere nezamestnanosti to neprekvapuje”.
Ešte stále majú čo stratiť?
“Majú, pre to že aj tých 450 eur, ktoré zarábajú, je aká – taká istota. Keby ich nemali,
už by naozaj nemali z čoho žiť. Navyše odbory, najmä na podnikovej úrovni, neprešli
ešte takou transformáciou, akú by zamestnanci potrebovali. Nemajú autoritu alebo
neexistujú – nikto ich zo strachu nezaložil. Nedostatočná je aj legislatívna ochrana
odborárskych funkcionárov na podnikovej úrovni, nehovoriac o dlhých rokoch
negatívneho vzťahu k odborom naprieč celou
spoločnosťou. Ale bez organizovania sa nedosiahne žiadny pokrok.
Na začiatku 20. storočia patrilo Švajčiarsko medzi štáty s najnižšou mzdovou úrovňou.
Švajčiarski pracujúci si svoje vysoké mzdy (a dôchodky) vydobyli, nespadli im z neba
samy”.
(Z rozhovoru s Brigitou Schmögnerovou,
bývalou ministerkou financií SR, Pravda 13. septembra)
 Kamil:
26.9.2012 o 21:22 (Upraviť)
Ak to ZVSR s APVV vyrokuje a bude postupovať aj súdnou cestou kde sme poslali aj
príspevky na právne zastupovanie tak potom nechápem všetkých tých ktorí ešte nepodali
prihlášku do ZVSR alebo ešte neprispeli zaslaním príspevku na účet a vezú sa na chrbtoch
tých ktorým to nie je jedno že za nich niekto bojuje . Je to hanba človeku a odsúdenia hodné ,
ktorý nepriložil ruku k spoločnému cieľu. Dúfam že Ty ktorí to číta tam už nepatríš.
 pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
26.9.2012 o 21:09 (Upraviť)
Viď:
http://www.dobrenoviny.sk/c/4145/vysluhovi-dochodcovia-si-asi-vydychnu-vlada-preberaladane
 pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
26.9.2012 o 21:05 (Upraviť)
Ako sa zinscenuje? Tak ako o tom hovoríme od začiatku. Dobrý fešáčik zabojuje a ostane
“len” 10 percentný odvod. Po určitom čase sa zistí, že ten nepostačuje a tak sa upraví smerom
nahor. A my už nebudeme môcť nič urobiť.

 Tomáš:
26.9.2012 o 20:43 (Upraviť)
Dnes na výjazdovom zasadnutí vlády v MI sa o všetkom v tichosti dohodlo, sám som zvedavý
ako Fešák toto divadielko pre verejnosť na vonok zinscenuje.Žiaľ bohu už ostáva iba súdna
cesta, čo dodať,asi iba “v jednote je sila!”
 Vlkovič:
26.9.2012 o 20:43 (Upraviť)
Niktos:
26.9.2012 o 20:40
Budú
 Niktos:
26.9.2012 o 20:40 (Upraviť)
Ak sa schvali ta „super“ dan 19%, bude aj odpocitatelna polozka (NEZDANITEĽNÁ ČASŤ
ZÁKLADU DANE 3 644,74 €)? =>>> Dochodky do 303€ nebudu zdanovane?
 cobra:
26.9.2012 o 20:30 (Upraviť)
prezentácia k novele 346/2005, peter.kobora@centrum.sk
 cobra:
26.9.2012 o 20:27 (Upraviť)
mohol by mi niekto poslať prezentáciu 346. ďakujem
 Roman:
26.9.2012 o 20:00 (Upraviť)
Najnovšie správy prezentujú hádku medzi MOSTom a Matkovičom. Paráda ! Obidvaja idú
ťažiť z jednej otázky (menšiny) podľa vopred napísaného scenára ?! Podľa vedomia a
svedomia … Ja si myslím, že oni sa veľmi dobre bavia na ľuďoch a teraz hlavne na nás.
 Ing. Jozef Šamaj:
26.9.2012 o 19:54 (Upraviť)
čo k tomu dodať? Divadlo sa blíži ku finále, vyvrcholenie bude zrejme 29.9. tak sií počkajme,
potom budeme múdrejší kto za koho a pre koho kope…..ak je to zrežírované, tak to dopadne
ku 10% a 25 rokom..ak aj docent práva nechápe legislatívu, tak sa teším na závery rady
ZVSR, lebo bude 19%, možno 14% ku tomu, ale nebude 10%……. ESLP a právnici zasa
zarobia…..ak to príde až tam a dovoláme sa práva, veru nebudem ľutovať financií, ktoré som
poslal a ešte pošlem…
 maros:
26.9.2012 o 19:47 (Upraviť)

..keď sme pri slovku diskriminácia..nie je tiež diskriminačné, že starobní dôchodcovia
dostanú / zo soc.poisťovne/ vianočné príspevky / opäť/ a vojenskí, policajní, … nie?!
 pplk. v.v. Ing. J. Fürster:
26.9.2012 o 19:12 (Upraviť)
Ja sa pripájam k Michal: 26.9.2012 o 19:06. Budem bojovať a na to som pripravený vynaložiť
všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoje úspory. Tak prisahám!
 Michal:
26.9.2012 o 19:09 (Upraviť)
Pre Pavol Bada, BA
(26.9.2012 o 18:57)
Z Vašich slov v závere príspevku pre mňa vyplýva, že náš boj sa posunie pred ÚS alebo až
pred ESĽP.
 Michal:
26.9.2012 o 19:06 (Upraviť)
Pre Jozef Kotulič (26.9.2012 o 18:39)
Vo Vašom príspevku máte takmer vo všetkom pravdu – až na niektoré formulácie. Počas
našej aktívnej služby sme prisahali takto “„Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej
republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy,ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z
Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov, a budem
vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som
pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej
republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a
schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“
Považujem Vaše slová o “ochrane najzraniteľnejšej vrstvy spoločnosti” za trošku nepatričné.
Chránili sme celú SR. A na našu republiku sme boli hrdí. A ona sa nám odvďačuje takýmto
paškvilom v rámci legislatívy! Preto mám teraz taký pocit zrady a niekedy aj beznádeje.
Preto som presvedčený, že “ústupky” môžu smerovať len k zvýšeniu hranice na vznik nároku
na VD na 25 rokov. Ale s garanciou odslúženia tejto hranice! A úpravám proti zneužívaniu
PN. To je v záujme spoločnosti.
Ale ak je v záujme spoločnosti prijať aj (s vysokou pravdepodobnosťou) protiústavné zákony,
potom… Potom sme prehrali a budeme sa musieť brániť pred ESĽP. Pýtam sa – kto bude
bojovať?
 Pavol Bada BA:
26.9.2012 o 18:57 (Upraviť)
Ako vždy, výstižne to napísal Jozef Kotulič, tak to je! Čo k tomu dodať?
Výsledky 14.zasadania ÚR ZVSR doterajší postup predsedníctva ZVSR iba potvrdili. Ale o
tom bude informácia neskôr. Vydržte deň, dva, jednanie bolo dlhšie ale rozhodne nie z
dôvodu žeby niekto chcel meniť názor. Ideme ďalej, spolu s APVV.
 Jozef Kotulič:

26.9.2012 o 18:39 (Upraviť)
Kolegovia,
z predloženej novely zákona 595/2003 Z.z o dani z príjmov a priložených dôvodových správ
žiaľ jasne vyplýva, že zdaňovanie výsluhových dôchodkov sa od 1.1. 2013 navrhuje tak, aby
postihlo všetky výsluhové dôchodky vyplatené po tomto dátume, ak daňovník už nedosiahol
najmenej 62 rokov veku.. Teda, ide nielen o tie výsluhové dôchodky čo budú priznané od
1.1.2013, ale aj o tie, čo už boli priznané aj pred 1.1.2013.
Ust. § 68 ods.1 zákona 328/2002 Z.z totiž definuje, že výsluhové dôchodky sú ….„priznané a
vyplácané“… No návrh novely zákona o dani z príjmov v § 52t ods.2 stanovuje, že …
„Ustanovenia § 8 ods. 1 písm. m), ods. 3 písm. b) a ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. f) v znení
účinnom od 1. januára 2013 sa použijú na plnenia vyplatené po 31. decembri 2012“….
Tento, pre všetkých poberateľov výsluhových dôchodkov nepríjemný fakt, podtrhuje aj
„Osobitná časť – Dôvodovej správy“ kde je k § 52t – prechodné ustanovenia napísané …
„Navrhuje sa zdanenie výsluhových dôchodkov poskytovaných daňovníkom do dosiahnutia
dôchodkového veku podľa zákona o sociálnom poistení, vyplatených po 31. 12. 2012.“
Vo všeobecnej časti Dôvodovej správy sa píše : …“Ministerstvo financií SR predkladá na
rokovanie vlády SR návrh zákona …. vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh
vlády SR na 2. polrok 2012. Predkladaný návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia
vlády SR ….,. Vláda SR sa pri plnení tohto cieľa zaviazala zamerať na opatrenia, ktoré v
snahe o zníženie deficitu nezablokujú ekonomickú aktivitu a hospodársky rast a nebudú
predstavovať neúmerne veľký dopad na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti. Z tohto záväzku
vlády SR vychádzajú aj navrhované úpravy, ktoré sú zamerané najmä na: … zdanenie
výsluhových dôchodkov vyplácaných podľa zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a
policajtov do dosiahnutia dôchodkového veku týchto daňovníkov podľa zákona o sociálnom
poistení….“
Do našej pozornosti dávam formuláciu …”a nebudú predstavovať neúmerne veľký dopad na
najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti”…
A teraz trocha nadnesene. Asi je to už raz tak, že počas aktívnej služby sme tiež museli
chrániť najmä najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti a tie si na našu ochranu už tak zvykli, že
bez nej nemôžu ostať ani teraz, keď sme už na dôchodku. A preto sa im my musíme skladať
aj na ich starobné dôchodky, ktoré žiadne zdaňovanie nepostihlo.
Samozrejme, že celý tento paškvil, je v rozpore s našim právnym poriadkom, veď to vo
svojom stanovisku k predkladanej novele napísala už aj Generálna prokuratúra. Teraz už túto
politickú špinavosť môže zastaviť len jedna osoba. Predseda vlády. Len tak sám pre seba sa
pýtam! Nie je to náhodou niekým dopredu precízne napísaný scenár ako zvýšiť zásluhovosť
predsedu vlády a tak mu pritom dláždiť cestičku do prezidentského paláca?
 Vlkovič:
26.9.2012 o 18:21 (Upraviť)
Doporučujem prečítať si aktuálny rozhovor s p.Litvom v časopise Polícia č.9/2012 – na
stránke ozpr.sk. Bez komentára.
 Gabriel Meszaros:
26.9.2012 o 16:57 (Upraviť)
vlasto:
26.9.2012 o 16:35
Prešiel som to naozaj rýchlo a povedal by som, že čo sa nás týka, nezmenilo sa nič.

 Gabriel Meszaros:
26.9.2012 o 16:47 (Upraviť)
michrina:
26.9.2012 o 16:21
Ja sa ospravedlňujem, ak som sa Vás dotkol, rozhodne to nebol úmysel. Každý rieši
zdaňovanie a odvod. Nikoho nejak nezaujíma spôsob valorizácie, pritom je to vec, ktorá nás,
v navrhnutej podobe, pošle po žobrácku palicu najrýchlejšie. Preto som sa pýtal.
 RoboH:
26.9.2012 o 16:46 (Upraviť)
…re Roman 14:53…
…musíme držať spolu, sme na jednej lodi, ak sa začneme sami deliť, tak pomôžeme len
naším no dajme tomu neprajníkom (dlho som takéto korektné slovo hľadal, tvoje vyjadrenie k
j.michrinovi nebolo príliš kóšer a moje tiež nie, ale emócie kývu každým z nás, je predčasné
takto rozmýšľať…
…ak sa aj vyjednajú “obrúsené” návrhy, tak verím, že dobrusovať sa budú prinajhoršom v
Štrasburgu (verím, že skôr)…
…takže ešte raz úprimná vdaka Jankovi Michrinovi…
…kpt.Robert (začínam sa hanbiť za svoje krstné meno:))Hanták – KK
 vlasto:
26.9.2012 o 16:35 (Upraviť)
Pripajam link:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradenyMaterialDetail?idMaterial=21584
 vlasto:
26.9.2012 o 16:34 (Upraviť)
Opat sme stale v strehu. Na stranke vlady, rokovania, nezaradene materialy zavesili nove
znenie navrhu novely zakona o dani z prijmov – nove znenie. Osobitne davam do pozornosti
pdf subor vyhlasenie. Pripajam link. Absolutny suhlas s p. Michrinom, niektori sa konecne
uvedomte a ked chcete pisat, piste k veci a hlavne bez urazok.
 Juraj H.:
26.9.2012 o 16:27 (Upraviť)
Pre Roman, 26.9.2012, 14:53. Roman súhlasím s Tebou! Už sme sa tu bavili o tom strašne
dávno. Akýkoľvek zásah do už raz priznaných výsluhových dôchodkov nie je systémové
riešenie a je pre nás neprijateľné!!! Žiadne ústupky si neviem predstaviť! Na nevalorizáciu
som sa pripojil k hromadnej žalobe s pánom Janíčkom medzi prvými a zrejme to bude takto
pokračovať aj ďalej!
 michrina:
26.9.2012 o 16:21 (Upraviť)

Vážení komentátori
Nepredstavoval som si,že komentárom z 11:56 h.sa spustí lavína otázok,na ktoré zatiaľ niet
odpovedí.Odpoviem toľko:Som radovým čl.klubu ZVSR Bratislava aj keď som z
Košíc.Podujal som sa na
dosť ťažkú úlohu,a to sprostredkovávanie a styčné body týchto
ministerstiev:Min.sprav.,Min..fin.,
a Min.obrany- s tými,ktorí za to zodpovedajú.č o myslíte,kto prišiel na to,že ÚR ZV SR môže
dávať aj sama hr.prip.ku novelám zákonov?Kto zisťuje informácie u kompetentných na
uvedených min.?
No podujal som sa po zvážení sám a dobrovoľne.Ani nebudem hovoriť koľko to zobralo času
a peňazí za
telefonáty.Mám kontakty a som dobrovoľne ako “styčný dôstojník” medzi kompetentnými a
ZV SR.Takže ak
Vám dám určitú informáciu,ktorá je overená a poniektorí z Vás začnú skladať z toho rôzne
teórie,
tak sú na hlbokom omyle.Len si to skúste a urobte poniektorí sami a uvidíte čo sa Vám
podarí.
Ak napíšem,že sa niečo robí a deje poniektorí z Vás si myslia,že sa dajú robiť zázraky.No
bohužiaľ
zázraky sa nedejú.Som rovnako “postihnutý” ako každý z nás bez rozdielu ku akej zložke
patrí.
Pre múdrlantov,ktorí vynachádzajú už vynajdené a chcú vynájsť to čo sa vynájsť nedá a
predkladajú
rôzne teórie.Ja som tiež za to aby sa všetko “zmazalo” a išlo sa po sa po starom.A to nebudem
písať o tom koľko podnetov,koľko podpisov na petičné hárky som zabezpečil,atď.Je veľmi
dobre
kritizovať a kryť sa fiktívne meno a dávať “rozumy”.Oveľa ťažžšie je predstaviť sa a
nehanbiť sa
za svoje priezvisko.Ja sa za to nehanbím a nehanbím sa ani za svoju prácu nielel pre seba,ale
pre všetkých nás.Skúste to robiť a nielen písať komentáre,ktoré poniekedy ku ničomu nevedú.
P.S : Ja som jeden z Vás – nie som žiaden funkcionár,ale chcem pomôcť každému.No ako
vidím podľa komentárov poniektorým sa to nepáči.Skúste to robiť lepšie.Poďakujem.
Už sa odmlčím a nebudem prispievať komentármi,ani dávať mazať provokatérov.
Pracujte a nielem mudrujte a píšte reálne ustkutočniteľné predstavy.
Janko Michrina Košice
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
26.9.2012 o 15:18 (Upraviť)
Priemerný mesačný plat v OS SR je okolo 1200€, čo je 40€ na deň. Na jednoho vojaka
vychádza teda 3-4 dni PN v roku.
 Vlkovič:
26.9.2012 o 15:03 (Upraviť)
mjr. Ing. Štefan Bukovan:
26.9.2012 o 14:54
Z toho mi vychádza, že colníci so svojimi 10€ na hlavu a rok sú buď zdraví ako repy, alebo

radšej čerpajú dovolenky. Ja som bol za 19 rokov na PN raz. Ale chápem to pri 100% náhrade
príjmu.
 Roman:
26.9.2012 o 14:56 (Upraviť)
Vlkovič:
26.9.2012 o 14:48
Posielam ako pomoc poslancom na ich @ adresy !
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
26.9.2012 o 14:54 (Upraviť)
V roku 2011 vyplatil VÚSZ na nemocenské celkom 2 715 246,19€. Z toho nemocenské
tvorilo 575 109,19€ a náhrada služobného príjmu počas neschopnosti 1 780 696,68€. Zvyšok
bolo materské.
Vojakov je okolo 18000,takže priemer na jednoho vojaka vychádza cca 130€.
 Vlkovič:
26.9.2012 o 14:48 (Upraviť)
Roman:
26.9.2012 o 14:32
U vojakov neviem, ich správa je úplne inak štrukturovaná a nemám čas ju čítať celú, cez
vyhľadávanie v texte som nič nenašiel. Podstatné ale je to, že na MV takmer celý schodok
účtu vyrobilo čerpanie PN, veď to vychádza, že každý policajt bol 1 týždeň v roku na PN
alebo OČR
 Vlkovič:
26.9.2012 o 14:14 (Upraviť)
Roman:
26.9.2012 o 13:47
Je to na strane 21 materiálu NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MINISTERSTVA VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2011
“Na nemocenské dávky (najmä príslušníkov PZ a HaZZ) boli použité prostriedky v sume
5 384 157 €” počet policajtov a hasičov cca 27000
Colné riaditeľstvo – správa za rok 2011 uvádza:
výdavka 642015 Na nemocenské dávky 30 642,70 € počet colníkov 3000
 Roman:
26.9.2012 o 13:47 (Upraviť)
zolo:
26.9.2012 o 13:16
Zolo, sformulujte otázky a odošlú sa ako žiaosť o informáciu !

Mńa zaráža výpočet kolegu, ktorý vypočítal, že na colníka vychádza 10 € a na policajtov vraj
až 200 € na PN ?! Už neviem, či na rok. Inak by ma vystrelo.
Preto niekto tvrdí, že v návrhu 328/2002 Z.z. sú dané nejasné a zrejme nad možnosti
oprávnenia k PN presunutím a nie ustanoveniami zákona.
 Katarína L:
26.9.2012 o 13:42 (Upraviť)
re Michrina:
Zatiaľ ďakujem aj za to málo, ktoré ste predniesli. Ani si neviete predstaviť, čo to pre moju
rodinu znamená. Veľká vďaka. Spolu s manželom ešte nie sme zaregistrovaní v zväze
vojakov. Ale v piatok to idem zmeniť. Čo sa týka novely 346 tiež som si dala poslať
prezentáciu. Som zvedavá, čo vymysleli.
 zolo:
26.9.2012 o 13:42 (Upraviť)
Re: RoboH
Plne súhlasím tiež si myslím, že keď budeme v tichosti držať hubu a krok spravia si čo chcú.
Bez nátlakov akcii ako to spravili lekári nič nedosiahneme. Tu už fakt pomôže len to, že sa
podajú hromadné výpovede k 31.12.2012, aby sa uvedomily, že to myslíme vážne zo
zachovaním súčasného stavu soc. zabezpečenia.
 RoboH:
26.9.2012 o 13:22 (Upraviť)
…re j. Michrina 13:04…
…vďaka za intenzívnu prácu v prospech (dúfam) nás všetkých…
…verím, že na to obrusovanie nedoplatia “mladí” VD, tz. my do 55 rokov (Kaliňákové
ústupky)…
…problém je v tom, že sa im nedá veriť, naozaj v ničom, bohužiaľ…
…mimochodom k hádzaniu vyznamenaní a uniforiem – čo dosiahli sestry svojou slušnosťou,
čo dosiahli učitelia svojou (zatiaľ) svojou kultúrou?…
…jediní, ktorí niečo dosiahli boli lekári a to nie slušnosťou ani diplomaciou, ale nebojím sa to
napísať – sprostým vydieraním …
…a tiež to začalo hádzaním plášťov…
…mimochodom, môžme mať v sebe vagón kultúry a správneho právneho vedomia, ke´d
bojujeme proti molochu, ktorý v sebe tej kultúry a vedomia nemá ani za vedierko na
pieskovisku…
…držím palce!…
 zolo:
26.9.2012 o 13:16 (Upraviť)

Bolo by zaujímavé vyčísliť aj koľko peňazí bolo vrátených do štátneho rozpočtu z našich
sociálnych fondov od ich vzniku, keď boli vysoko prebytkové a prebytky boli automaticky
posielané do štátneho rozpočtu.
Vrátiť späť do našich sociálnych fondov všetky peniaz:
– odvedené do štátneho rozpočtu z dôb keď boli v prebytku
– odvedené do sociálnej poisťovni za príslušníkov ozbrojených zložiek pred nadobudnutím
zákona o sociálnom zabezpečení….
Zaviesť maximálnu výšku výsluhového dôchodku.
Pri súbehu práce a poberania výsluhového dôchodku zaviesť strop
Nemali by sme zo strany vlády prijať žiadny kompromis, ktorý by menil sociálne
zabezpečenie terajších a ani budúcich výsluhových dôchodcov ( momentálne slúžiacich)
 Fero:
26.9.2012 o 13:14 (Upraviť)
Pre michrina: 26.9.2012 o 13:04 Mne a mnohým z nás neostáva nič len vliať dôveru do Vás a
iným, ktorí sa v problematike vyznajú lepšie. Pôvodný bol návrh na 10 percentný stabilizačný
odvod. Potom keď sa zistilo, že je veľký odpor, nastala veľká hra (komédia)na dobrého a
zlého. Mne sa zdá, že táto hra im výjde a zostane to čo bolo pôvodne plánovené – 10
percentný stabilizačný odvod.
“Ďalej vyslovili presvedčenie, že po prijatí noviel zákonov bude potrebné do dvoch rokov
posúdiť efektívnosť zmien a tiež ich dopad a následne vykonať prípadné korekcie”.
z toho je úplne jasné ze 10% to nekončí!!! Presne ako napísal Rasťo:
26.9.2012 o 11:40
 mior:
26.9.2012 o 13:14 (Upraviť)
To michrina:
Najväčším problémom je, že fondy sú naozaj prázdne. A preto navrhnite ministrovi riešenie,
ktoré predkladám ja – nech teda vrátia naše peniaze zo štátnej poisťovne do poisťovní ozbroj.
zložiek! Veď sú to naše – naše – naše peniaze!
Ja viem – povie sa – sú to spojené nádoby, veď aj v štátnej soc. poisťovni je diera! A tú kto
zapláta? Ak zdaniť – tak všetkých, ak šetriť – tak všetci! A či vláda a poslanci majú inú soc.
poisťovňu?
Vykrikujú, že máme byť solidárni – a nie sme? Dlhé roky sme platili do poisťovne, z ktorej
nič neuvidíme, dlhé roky pracujúci VD platíme invalidné, ale nikdy tie peniaze nebudeme
môcť čerpať (súbeh VD a invalidného je nemožný). A teraz treba hasiť voj. a policajnú
poisťovňu – zase my? Iba my?
Naozaj to p. Kaliňákovi navrhnite – je to spravodlivé! A uvidíme, ako sa začne vykrúcať!
 michrina:

26.9.2012 o 13:04 (Upraviť)
Pre Fero 12:15
Presne som definoval a popísal,že sa snažíme o čo najpriaznivejšie vyrokovanie oboch
návrhov
noviel zákonov.Áno snažíme sa vybojovať zrušenie 19 % zdanenia v celkosti.Má to však
svoju
náväznosť na 10% stabilizqačný odvod a nebudem tu rozpisovať celý návrh novely zákona.I
tam sa
snažíme o čo najlepší výsledok.Ale v komentári som napísal,že niečo pozitívne sa rysuje:no
keď
nič nie je vyrokované a uzavreté je predčasne o tom písať.Viem zatiaľ povedať,že 14%
zdr.odvod
nebude.Nechcem dávať každému falošnú nádej,že sa podarí vybojovať všetko.A ani sa to
nepodarí.
Určite niečo zostane.Najpodsatnejšie v súčasnej dobe z časového pohľadu je dosiahnuť,aby
19 %
daň nebola.Potom pokračovať ďalej pri 328,ktorá na rokovanie vlády pôjde neskôr.Lepšie by
bolo
predkladanie v opačnom poradí návrhov noviel.Ale to už nejde.
A vyrokovať čo najpriaznivejšie predloženie oboch noviel zákonov znamená presne –
vyrokovať.
Pokiaľ nie ešte nič dokončené tak ešte nie je nič.Stále sa to “obrusuje”.Myslím,že aj v
predošlom komentári som to opísal celkom jasne o 11:56 h.Komentár píšem preto,aby každý
vedel
že sa nespí,ale pracuje sa intenzívne.Aj keďa sa o tom v eľa nehovorí.
Janko Michrina Košice.
 Stano:
26.9.2012 o 12:39 (Upraviť)
MIOR toto budu v pripade potreby silne argumenty v prospech nas pri medzinarodnarodnom
sude…
 mior:
26.9.2012 o 12:32 (Upraviť)
Alebo iná varianta – ak nechcú preliať peniaze zo štátnej do vojenskej, tak nech je to naopak a
VD nech mi v plnej výške vypláca štátna soc. poisťovňa!
Do kelu, veď sme tam tie peniaze dávali dlhé roky a teraz sa finančníci tvária, že nás musia
dotovať? Tak kde sú?
 mior:
26.9.2012 o 12:27 (Upraviť)
Dovolím si teda pripomenúť jeden návrh, ktorý tu bol odprezentovaný a trochu ho pozmeniť:
– Ako vojak v činnej službe som odvádzal odvody (do vzniku zákona 328) do štátnej
sociálnej poisťovne – s tým, že dnes ich už nikdy nevyčerpám, keďže teraz čerpám VD z
vojenskej poisťovne. Tak nech štát preleje tie moje “uložené” peniaze zo štátnej do vojenskej

poisťovne. Takto sa veľmi rýchlo vojenský fond zahojí aj bez daní či stabilizačného
príspevku.
– nech sa teda vyrieši súbeh dôchodkov – či bude iba jeden (ten vyšší, asi vojenský – a vtedy
moje uložené peniaze v štátnej poisťovni sú fakt stratené a nech sa prelejú) alebo nech je
súbeh dôchodkov, ale nech rozhodnú, čo s uloženými peniazmi.
 Fero:
26.9.2012 o 12:15 (Upraviť)
Pre michrina:26.9.2012 o 11:56 to čo znamená “čo napriaznivejšie vyrokovanie predloženia
návrhov oboch noviel zákonov”. To znamená, že nebude 19 percent,ani 14 percent ale, že sa
“podarilo vybojovať len 10 percentný stabilizačný odvod?” Či …
 michrina:
26.9.2012 o 11:56 (Upraviť)
Vážení komentátori som veľmi rád,že po zverejnení mojho článku k vyhodnoteniu zák.č.595
.sa rozbehla roziahla diskusia,ktorá nasvedčuje ,že čím ďalej,tým viac je kvalitnejšia.V
súčasnej
dobe prebiehajú jednania so zodpovednými funkcionármi MV k novele zákona
č.328.Nevieme čo ako sa
“vyvŕbi”,ale pracovná skupina ZV SR pracuje nepretržite,tak aby sa kontúry z.595 a 328 čím
najviac “obrúsili ako sa dá”.Diskutujte,dávajte námety aj z toho sa dá čerpať.Dnes zasadá
ÚR-ZVSR.
má určité informácie a námety na čo napriaznivejšie vyrokovanie predloženia návrhov oboch
noviel
zákonov na rokovanie Vlády SR.Irčité pozitívne náznaky sa už rysujú,ale je predčasné o nich
hovoriť,keď nič konečné ešte nepadlo.Ku 14 % zdrav.odvodu mám informácie z MV,že
takéto niečo
vôbec nebude.Rokuje sa intezívne ďalej,ale dávať čiastkové výsledky a závery z rokovaní je
predčasné.Chce to čas,pevné,nervy,správne informácie,správnych ľudí a
diplomaciu.Hádzaním
vyznamenaní,či uniforiem na určité miesta nevyrieši nič.Iba sa zosmiešnime.Ukážme,že
máme
v sebe kultúru,správne právne vedomie a odhodlanie bojovať za svoje práva v rámci noriem.
Janko Michrina Košice
 Rasťo:
26.9.2012 o 11:40 (Upraviť)
A mimo ine Kalinak povedal pozvanym z Delegácie Asociácie policajtov vo výslužbe a
Zväzu vojakov Slovenskej republiky dňa 7.9.2012 :
“Ďalej vyslovili presvedčenie, že po prijatí noviel zákonov bude potrebné do dvoch rokov
posúdiť efektívnosť zmien a tiež ich dopad a následne vykonať prípadné korekcie”.
z toho je uplne jasne ze 10% to nekonci!!!
 Fero:
26.9.2012 o 11:17 (Upraviť)

Zo stránky policajt vo výslužbe:
VÝZVA
podpredsedovi vlády SR a ministrovi vnútra SR JUDr.Robertovi Kaliňákovi.
Vážený pán minister
My, zamestnanci Ministerstva vnútra Vás vyzývame k urýchlenému prijatiu opatrení k
stabilizácii osobitného účtu prostredníctvom novely zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá zabezpečí
trvalú udržateľnosť osobitného systému soc. zabezpečenia nielen pre súčasných, ale aj
budúcich príslušníkov Policajného zboru a ich rodiny a zároveň vylúči možnosť realizácie
navrhovaného zdaňovania výsluhových dôchodkov, ako aj zavedenie zdravotných odvodov z
výsluhových dôchodkov. Žiadame tiež o úpravu návrhu novely uvedeného zákona v časti,
ktorá stanovuje rozdielne podmienky pre nápočet percentuálnej výšky výsluhových
dôchodkov v súčasnosti slúžiacim policajtom.
 PeterK:
26.9.2012 o 10:32 (Upraviť)
TOTO JE NAOZAJ DRZOSŤ!
Téma: Zdaňovanie príjmu poslancov.
Vládny Smer pôvodne tvrdil, že 25-percentná daň sa dotkne každého, koho príjem presiahne 3
300 eur. Dnes ministerstvo financií zmenu obhajuje práve argumentom, že paušálne náhrady
sa nezdaňujú na základe zákona.
Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/pri-rovnakom-plate-dostanu-poslanci-v-cistom-viac-akoini-pzb-/sk_domace.asp?c=A120925_193909_sk_domace_p12#ixzz27YwBmJ9D
Však ani VD sa NEZDAŇUJÚ podľa zákona!!!!
 PeterK:
26.9.2012 o 10:28 (Upraviť)
Niktos:
26.9.2012 o 6:34
Asi sa vyzradilo, čo sa asi nemalo!
Takže ako som to už včera písal, je potrebné pritlačiť na tie “múdre hlavy” a poďme
hromadne podať žiadosti o uvoľnenie zo služobného pomeru. Ak mám dobré informácie, je to
treba stihnúť ešte do konca tohto týždňa – ak by nás nepustili na dohodu, čo predpokladám
zakážu, aby nedošlo ku kolapsu ozbrojených zborov.
 Stano:
26.9.2012 o 9:40 (Upraviť)

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Litva&MENO=Miroslav&SID=0&T=f0&R=1
Je to ten Litva, ktory robi v rozpore s tym co ma robit alebo sa mylim???
 zolo:
26.9.2012 o 9:27 (Upraviť)
pokračovanie
Nehovoriac o skolabovaní polície, colnej správy, HaZ zboru, …
 zolo:
26.9.2012 o 9:17 (Upraviť)
pre katarínu
Ja týmto nenabádam na to aby sme všetci odišli (veď kto by nás zamestnal) len som chcel
poukázať na to, ak by sa prípadne podali hromadné výpovede (napr. ako lekári) za zachovanie
súčasného stavu sociálneho zabezpečenia a tieto by neboli vládou splnené, aké by to malo
následky (finančné dopady na náš sociálny účet).
 Stano:
26.9.2012 o 9:13 (Upraviť)
a teraz este chcete aj tymto ludom brat nieco naviac (diskriminacne a retroaktivne), ked splnili
svoje zaväzky voci tomuto statu??? Oni tento stat nezadlzili a nerozkradli na rozdiel od…
 Stano:
26.9.2012 o 9:12 (Upraviť)
Stale sa tu bavime o vysluhovych dochodcoch… Ale nezabudajte, ze medzi vysluhovymi
dochodcami su aj vdovy, siroty a invalidi, ktorí poberaju tieto dochodky. A ja sa teraz pytam
panov z vlady, ze aky je rozdiel medzi sirotou, ktorej ste dochodok poberany zo SP v januari
valorizovali o 3.3% a sirotou, ktorej ste valorizovanie v juli zastavili a pobera ho z VUSZ????
Taky, ze sirota, ktora dochodok pobera z VUSZ videla svojho otca ovela menej, dostala
menej lasky a pripadne sa musela stahovat za pracou otca, narozdiel od siroty, ktora pobera
dochodok zo SP a vy jej este aj zastavite valorizaciu dochodku??? Ludom co poberaju
vysluhove dochodky nerastu ceny, nemaju inflaciu???
 Katarína:
26.9.2012 o 9:01 (Upraviť)
zolo:
26.9.2012 o 8:42
Ja si myslím, že nemáš pravdu, pretože istota práce je viacej ako výpoveď. Ale všetko závisí
od výšky výsluhy alebo aj fleku v štátnej správe !!! To sú záväzky štátu, ktoré prenáša na
iných. Osobitné účty mali byť od začiatku dotované štátom a oni to dobre vedia. Preto sa
odvolávajú na finančné problémy v štátnom rozpočte. No to si mali uvedomiť vtedy, ak napr.

od colníkov prechádzali ľudia k vojakom na jeden rok, aby mali dobré výsluhy ! Ja sa Ťa
pýtam, prečo im nevadí, ak na miesta určené pre scivilnených colníkov prijímajú akože cez
výbery bývalých riaditeľov, námestníkov a politických agitátorov ?
 zolo:
26.9.2012 o 8:42 (Upraviť)
Tu by mohlo pomôcť len jediné a to podanie hromadných výpovedí k 31.12.2012 nás čo už
máme odslúžené 15 rokov ( policajtov, colníkov, hasičov, …. ) vojaci to majú komplikované.
Nás čo máme nad 15 rokov odslúžených môže byť tak okolo 15 000.
Nakoľko na túto vládu platí asi len reč peňazí tak im to vyjasnime:
Jednorázové vyplatenie odchodného v januári 2013:
15 000 x 10 000 € ( priemer) = 150 000 000 €
Každý mesiac náklady na vyplácanie novovzniknutých výsluhových dôchodkov:
15 000 * 750 € ( priemer) = 11 250 000 €
Každoročné náklady na vyplácanie novovzniknutých výsluhových dôchodkov:
11 250 000 € * 12 = 135 000 000
Celkové naklady v roku 2013: 285 000 000 €
 Jan,npor.v.v.:
26.9.2012 o 8:42 (Upraviť)
Kolegovia, neviete ako to vyzerá so zákazom súbehu práce a poberania VD. Neviem to
nikkde nájsť, či je takýto návrh, alebo nie je.
 Jozef:
26.9.2012 o 8:35 (Upraviť)
RoboH:
26.9.2012 o 7:46 absolútny súhlas. Ja som to tu tiež už niekoľkokrát napísal. Oni nemôžu dať
do zákona, že sa to bude týkať VD priznaných po 1.1.2013, lebo by im nastal rozvrat
ozbrojených síl, polície a pod. Oni vlastne aj počítajú s tým, že sa to napadne na ÚS. Stačí si
prečítať text zásadnej pripomienky GP.
Pamätám si ako v rokoch 2001-2002 starí vojaci čakali na správy o novele 328 so žiadosťou o
prepustenie bez dátumu, ktorú mali pripravenú na vrchu v prvom šuflíku.
 richard:
26.9.2012 o 8:32 (Upraviť)
http://www.cas.sk/clanok/232975/byvaly-riaditel-uradu-prace-za-35-dni-dostal-odstupne-4800-eur.html
 Katarína:
26.9.2012 o 8:20 (Upraviť)

Roman:
26.9.2012 o 8:17
Teraz sa skovávajú za nízke dôchdoky a malé platy úradníkov ! Aj ja chcem chodiť
nakupovať cez pracovnú dobu a a nech za mňa platí štát odvody !
 Roman:
26.9.2012 o 8:17 (Upraviť)
Strana rany ISTOTY chráni záujmy vyvolených ?
Ja som zvedávý, že ako sa postavia súdy k celej záležitosti, pretože sú povinné dodržiavať
smernice, dohody a Lisabonskú zmluvu.
A malý poznatok. Teraz som sa rozprával s tarým pánom, ktorý odslúžil u armády 10 rokov a
30 u hasičov. Vraví mi, že ja mám výsluhu 500 €, ale mladí, čo prišli po mne majú 700 € po
pár rokoch. Neviem, že aká to je pravda, ale je pravda, že za nadpriemerné výsluhy, ktoré idú
chrániť, môžu národne uvedeomelí, skupina mladých politikov, pretože výhody rozdávali z
politických dôvodov. A aby to nebolo málo, tak im zabezpečili miesta v štátnej správe. MF
SR uviedlo pre kolegu, že reorganizácia Finančnej správy SR je v jej plnej kompetencii.
Takže uvidíme, na čo sa budú vyhovárať opäť, pretože sa odvolávajú na scivilňovanie minulej
vlády. Len škoda, že za nich v roku 2010 sa chválili, ako sa im darí urýchliť ten slávny
projekt UNITAS = VYTAS. Škatuľky sa hýbua vznikajú nové miesta pre vyvolených a
koniec bude, že vo finančnej správe bude viacej ľudí. Predstavte si, že nevedeli uviesť počet
úradníkov ku koncu roka v rámci finančnej správy ! Teraz ho snáď vedia ?
 RoboH:
26.9.2012 o 7:46 (Upraviť)
…re Niktos 6:34…
…presne tak to bude – novo priznané, skôr či neskôr…
…naši “istotári” sú možno všetko, len nie sprostí (jedine žeby som sa mýlil a boli by), všetko
je nastavené tak, aby mohli vyciciavať momentálne aktívnych, budúcich výsl. dôchodcov…
…pri všetkých rozhodnutiach európskych súdov aj ESĽP totiž musia vedieť, že pri už
priznaných VD s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou neprejdú…
…musia však držať “formu” aby tu nemali kolaps ozbrojených zložiek tak nemohli natvrdo
hodiť návrh od 1.1.2013…
…scenár bude asi taký: príslušná inštitúcia vyhlási zákon za čiastočne protiústavný nám to
vrátia a tí čo pojdu po 1.1.13 – dovi, dopo, dopi…
…my postupne vykapeme a ostatní budú platiť dane na veky vekov:)…
…preto sa už po niekoľkýkrát čudujem, že ešte nie sú na stoloch príslušných ministrov tisíce
žiadostí, táto hra je tak priehľadná až to bije do očí a ak ich niekto neotvoril teraz ( tiež som
tie ky volil a teraz nemôžem pozrieť na ruku čo vhodila do volebnej urny lístok) tak už mu
pomoci niet…
 miro3:
26.9.2012 o 7:25 (Upraviť)

Ahojte,
K 1Stefan:
S tou politickou stranou – aj mňa to napadlo. Len by sa musela volať neutrálne.
Ale počítajme:
Vd je okolo 33 tisíc, slúžiacich budúcich VD okolo 20 tisíc. Dokopy je to viac ako 50 000.
Každý z týchto ľudí má vo svojom okolí aspoň 5 dospelých rodinných príslušníkov, ktorí s
ním isto sympatizujú, lebo sú priamo či nepriamo ekonomicky prepojení. To je cca. 160 tisíc
ľudí – a to je 160 tisíc hlasov. Pri dnešnom volebnom systéme a počte voličov je to okolo
15% kresiel v parlamente…
Takže stačí dobrý názov, dobrý volebný program (nielen pre VD a im blízkym), stačí
povedať, že sa nová vláda zameria na šetrenie inde (a my vieme kde!), nie na sociálnych
istotách, a pridajú sa hlasy aj z civilu a percentíčka porastú…
Takže – organizáciu už máme, informačné kanály máme, stačí už len začať.
 Niktos:
26.9.2012 o 6:34 (Upraviť)
Na SME v clanku “Daňový bonus nemusia obmedziť” sa pise:
http://ekonomika.sme.sk/c/6545969/danovy-bonus-nemusia-obmedzit.html
5. Výsluhové penzie
Ministerstvo financií chce zdaňovať výsluhové dôchodky sadzbou 19 percent dovtedy, kým
ich poberateľ nedosiahne dôchodkový vek 62 rokov.
Odborári s tým nesúhlasia. prikláňajú sa ku komplexnejšiemu návrhu rezortu vnútra. Jeho
súčasťou je aj zdanenie penzií sadzbou desať percent. „Minister financií na tripartite
nespomenul, že by návrh stiahol,“ podotkol Miroslav Gazdík, šéf KOZ.
Podľa Hufkovej by sa výsluhové penzie mali zdaniť sadzbou 19 percent, ale len tie novo
priznané od roku 2013.
Iba novo priznane?
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
26.9.2012 o 0:29 (Upraviť)
Tento parlament a vláda si môžu dovoliť takmer všetko – majú väčšinu v parlamente a
podporuje ich aj tzv. nezávislý súdny systém (prečo sú sudcovia vyňatí z konsolidácie
verejných financií a im jediným sa platy valorizujú?). Pokiaľ sa súdny systém rozhýbe, alebo
pokiaľ dá stanovisko ES v Štrasburgu, tak táto vláda bude mimo a problémy bude riešiť ich
nástupca.
Prezentácia NGŠ: http://uloz.to/xnUCqMG/ngs-gs-22-08-ppt
 Karol22:
26.9.2012 o 0:14 (Upraviť)
V ŠPANIELSKU DNES ĽUDIA OBKĽÚČILI PARLAMENT A TU SÚ ICH
POŽIADAVKY… NIE JE TO NÁVOD PRE SLOVÁKOV?

Požiadavky (voľny preklad/vycuc):
Žiadame demisiu celej vlady za to, ze posuva krajinu do nepredstavitelnej katastrofy, ziadame
rozpustenie Parlamentu a odstupenie hlavy statu.
Požadujeme vypracovanie novej ustavy, s ucastou a efektivnym zastupenim celej spolocnosti,
ktora musi obsahovat kontrolne mechanizmy a pravo na zmenu, ktora zarucuje absolutnu
zvrchovanosť ľudu.
Požadujeme okamzite zrusenie vsetkych reforiem, namierenych proti socialnemu statu,
vratane obmedzenia prav a slobôd občanov a to všetko pod zamienkou financnej krizy.
Požadujeme audit verejneho dlhu Spanielska, s moratoriom na splatky dlhu, pretoze sluzili
sukromnym zaujmom a nie v prospech všetkych občanov.
Požadujeme zostatnenie a verejnu kontrolu strategickych odvetvi, ktore su dolezite pre
spolocnost: bankovnictvo, energetika, vodne hospodarstvo, zdravotnictvo, vzdelavanie a
riadenie životneho prostredia.
 Jaroslav:
25.9.2012 o 22:56 (Upraviť)
Dobrý večer ak ste dnes pozorne čítali dnešnú tlač na internete tak ste určite postrehli jednu
správu,kde riaditeľ úradu práce po 35 dňoch dostal odstupné vo výške asi 3500 EUR a
pracoval v štátnej službe aj keď bol právoplatne odsúdený v r.2005.Riaditeľka ktorá po ňom
nastúpila povedala,že odmenu mu museli vyplatiť,lebo by inak porušili zákon.V tomto našom
Kocúrkove je už všetko možné a keď na úrade práce šéfujú trestanci,vo vláde Gorily s titulmi
zo všelijakých pofiderných vysokých škôl tak sa nečudujem,že je u nás už všetko možné
pokiaľ sa nezačne strieľať.
 Michal:
25.9.2012 o 22:46 (Upraviť)
Pre Roman
Máme rovnaký zdroj.
 Roman:
25.9.2012 o 22:23 (Upraviť)
Michal:
25.9.2012 o 21:46
Ďakujem. Stiahol som si ju aj kompletnú po registrácii zo stránok http://www.epredpisy.sk.
 Michal:
25.9.2012 o 21:46 (Upraviť)
Pre Roman (25.9.2012 o 21:20)

Vy ste citovali zákon. Toto je z Dôvodovej správy, ktorú mám celú. Zamerajte sa na bod 5.
…..
Predložený návrh zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov bol
vypracovaný tak, aby
1. zachoval princípy sociálneho poistenia pri vecnej samostatnosti a organizačnej
nezávislosti na všeobecnom dávkovom systéme nemocenského poistenia a dôchodkového
poistenia s cieľom zohľadňovať sociálne udalosti v živote policajtov a profesionálnych
vojakov a príslušníkov ich rodín, ktoré vyplývajú zo špecifických dôsledkov služby
v ozbrojených zboroch a ozbrojených silách,
2. bol jedným z rozhodujúcich motivačných, stimulačných a garančných faktorov služby
policajtova a profesionálnych vojakov, ktoré zároveň napomáhajú modelovaniu ich
personálneho zabezpečenia a priebehu služby,
3. rozhodujúcou pre nárok na dávky a ich výšku boli len doba služby v ozbrojených zboroch
a ozbrojených silách a kvalifikovaný príjem dosiahnutý v období pred vznikom zákonom
ustanovenej sociálnej udalosti, teda princíp výsluhy,
4. obsahoval určité preferencie výkonu služby, a aby bol kompatibilný so systémom
všeobecného sociálneho poistenia (ak policajt alebo profesionálny vojak dobou služby
alebo kvalifikovanou sociálnou udalosťou nesplní podmienky na dlhodobo poskytované
dávky výsluhového zabezpečenia, bude prevedený do všeobecného systému sociálneho
poistenia vrátane poistného na dôchodkové poistenie zrazeného a zhodnoteného za dobu
výkonu služby, t. j . poistného, úrokov, ktoré by plynuli z uloženia poistného a úrokov
z úrokov),
5. sa vytvoril optimálny spôsob financovania dávok a služieb sociálneho zabezpečenia
policajtov a vojakov. Tieto budú uhrádzané v prvom rade z poistného na nemocenské
zabezpečenie a výsluhové zabezpečenie, ktoré budú platiť policajti a profesionálni vojaci,
ich zamestnávatelia a štát. Uvedené poistné sa bude kumulovať na osobitných účtoch
príslušných ministerstiev. Ak suma poistného nebude stačiť na úhradu dávok a služieb
sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, zvyšok poskytne štát
(príslušné ministerstvo) zo svojho rozpočtu. Naopak, pri prebytku osobitného účtu sa bude
tento odvádzať späť do štátneho rozpočtu. Uvedený spôsob financovania dávok bolo
nutné koncipovať takto aj z toho dôvodu, že policajti a profesionálni vojaci, ktorí nesplnia
podmienky nároku na trvalé výsluhové zabezpečenie, budú preradení do všeobecného
(civilného) systému vrátane poistného,
6. sa zachovala a posilnila organizačná samostatnosť sociálneho zabezpečenia policajtov a
profesionálnych vojakov a jeho nezávislosť na Sociálnej poisťovni. Nositeľom sociálneho
zabezpečenia profesionálnych vojakov ozbrojených síl zostane Vojenský úrad sociálneho
zabezpečenia a nositeľom sociálneho zabezpečenia bude útvar sociálneho zabezpečenia
ministerstva, ktoré budú spravovať prijaté poistné a pridelené rozpočtové prostriedky
a osobitný účet uvedený v bode 5. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia aj v súčasnosti
spravuje osobitné účty poistného, aj prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu na úhradu
štátnych dávok. Rovnaké postavenie bude mať Úrad sociálneho zabezpečenia
ministerstva,
7. konanie v sociálnom zabezpečení policajtov a profesionálnych vojakov bolo aj naďalej
správnym konaním (v I. stupni podľa príslušnosti rozhoduje Úrad sociálneho
zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, odvolacím orgánom
je príslušné ministerstvo Možnosť súdneho preskúmania právoplatného správneho
rozhodnutia je garantovaná zákonom,
8. sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov minimalizovalo požiadavky
na štátny rozpočet a úplne využilo prostriedky poistného na nemocenské zabezpečenie

a výsluhové zabezpečenie odvádzané policajtmi a profesionálnymi vojakmi a ich
zamestnávateľmi na priebežné financovanie sociálneho zabezpečenia.
 Roman:
25.9.2012 o 21:20 (Upraviť)
Pôvodný § 95 a pôvodná dôvodová správa k 328/2002 Z. z.
§ 95
(1) Výdavkami osobitného účtu sú výdavky na
a) dávky a služby sociálneho zabezpečenia podľa tohto zákona a dávky podľa § 101,
b) prevody poistného na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne,
c) na zabezpečenie povinnosti zaslať platcovi dávky sociálneho zabezpečenia dávky
sociálneho zabezpečenia odovzdané príslušníkom Slovenskej informačnej služby alebo
profesionálnym vojakom Vojenského spravodajstva podľa § 63 ods. 2,
d) trovy, ktoré súvisia s výkonom posudkovej činnosti sociálneho zabezpečenia.
(2) Prebytky osobitných účtov za rozpočtový rok sa odvádzajú do štátneho rozpočtu
do 45 dní po skončení rozpočtového roka znížené o sumu úhrad dávok výsluhového
zabezpečenia a dávok dôchodkového zabezpečenia splatných v januári nasledujúceho
kalendárneho roka. Prebytkom sa rozumie rozdiel medzi príjmami osobitného účtu a
výdavkami osobitného účtu.
K § 95
Tak ako príjmy osobitných účtov, tak aj ich výdavky budú prísne účelové. Pôjde
výhradne len o financovanie dávok a služieb sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov
podľa tohto zákona a o prevody poistného na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne
tých policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí nesplnia podmienky nároku na výsluhové
dôchodkové zabezpečenie. Ďalej sa ustanovuje, že zostatky na osobitných účtoch sa budú
odvádzať do štátneho rozpočtu v určených termínoch.
A v tomto roku bola aj nejaká špéci valorizácia 335/2002 Z.z. ?
 Yogi:
25.9.2012 o 21:16 (Upraviť)
Prajem dobrý večer všetkým.
Jednej veci nerozumiem, a to:
Ak si otvoríte link “http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum148412?prefixFile=m_” ,tak pri asi 21 pripomienke verejnosti v MPK k navrhovanému
zákonu 595/2003 je uvedený tento výsledok pripomienkového konania: pripomienka bola
vyhodnotená ako “A” – akceptovaná a “Ustanovenia boli z návrhu zákona vypustené.”
Neviem, kto tú pripomienku za verejnosť predkladal ale v jej úvode sa uvádza: “k celému
materiálu
V novele zákona č. 595/2003 Z. z. žiadam vypustiť bod 2, 3, 4, 5, 7, 14 a v bode 19
ustanovenia § 52r ods. 2.” Ďalej nasleduje 12 celkom obsiahlych odsekov, ktoré sa venujú
problematike zdaňovania výsluhových dôchodkov (retroaktivita, protiústavnos5 a približne
rovnako ako bolo uvedený v zásadných pripomienkach MVSR, MOSR, GP a pod.).
Táto pripomienka bola predložená ako “O” – obyčajná, teda nie ako zásadná.
To čomu nerozumiem je, že vo vyhodnotenom MPK bola akceptovaná, ale v samotnom
predkladanom návrhu zákona predloženom na rokovanie vlády všetky v pripomienke

napadnuté body (2, 3, 4, 5, 7, 14 a v bode 19 ustanovenia § 52r ods. 2.) naďalej zostali,
pričom logicky na doposiaľ uvedené mali byť tieto body z návrhu zákona vypustené.
Vie mi to niekto vysvetliť

???

 Jozef:
25.9.2012 o 21:07 (Upraviť)
dajte prosím link na novelu zákona č.346..ďakujeme
 Roman:
25.9.2012 o 21:01 (Upraviť)
Michal:
25.9.2012 o 20:44
Máte tú dôvodovú správu ?
 1Štefan:
25.9.2012 o 20:56 (Upraviť)
MO a ostatné ministerstvá sa nebudú nátlakovým akciám smiať keď budeme mať pripravené
petičné akcie účelom ktorých bude obmedzenie ich terajších poslaneckých a iných výhod
.Niektoré výhody tu už boli mnohokrát citované.Nevyužili sme sťátny sviatok”Deň ústavy”
na verejné poukázanie neprávostí,ktoré na nás napáchali.Pokiaľ to nebude stačiť, bude asi
potrebné založiť politickú stranu ” ZA práva príslušníkov ozbrojených zložiek SR a
výsluhových dôchodcov ” a ja verím ,že by mala z od všetkých plnú podporu.
Ďalšou dôležitou požiadavkou by bola trestnoprávna zodpovednosť každého poslanca NR SR
za vedomé aj nevedomé porušovanie ústavy ,ústavných zákonov a zákonov .
Tak by som mohol menovať množstvo požiadaviek.
Nesmieme pripustiť ani jednu zmenu v našich už dávno nadobudnutých majetkových práv ,
keď vidíme ako sa štátne peniaze rozkotúlavajú na súkromné účty.
Páni poslanci by sa mali zamerať na daňové úniky,DPH atď.
 Michal:
25.9.2012 o 20:44 (Upraviť)
Pre Roman (25.9.2012 o 20:27)
Pravdepodobne dnes máte veľmi dobrú náladu a srandujete. Poslanci musia vedieť o tejto
konkrétnej Dôvodovej správe z roku 2002? Myslíte, že majú prehľad o návrhoch zákonov,
ktoré teraz prerokúvajú v NR SR? Skôr vnímajú len názov na prvej strane a potom čakajú na
smer palca predkladateľa pri hlasovaní. Veď hlasujú podľa svojho svedomia…. a iné táraniny
sa dajú napísať na margo našej Ústavy SR, ktorú nie všetci (aby som nekrivdil niekomu)
poznajú, nie to ešte dodržiavajú.
Nálezy ÚS o nesúlade viacerých zákonov s ústavou hovoria jasnou rečou.
 Roman:
25.9.2012 o 20:36 (Upraviť)

Michal:
25.9.2012 o 20:27
Určite aj z iných dôvodov, ale mne stačia aj tieto. Ale poslanci to musia vedieť ?
 Michal:
25.9.2012 o 20:27 (Upraviť)
Pre Roman (25.9.2012 o 20:16)
Osobitný účet je v mínuse z objektívnych príčin – presun starodôchodcov zo všeobecného
dôchodkového systému bez preklopenia aj finančných prostriedkov, ktoré títo VD odvádzali
do Sociálnej poisťovne, – “preklopenie” prebytkov osobitného účtu do SP (áno, aj prebytky
boli), – a najmä politické rozhodnutie o takmer masovom prepúšťaní a “ukončení”
celoživotného povolania.
Odporúčam, aby sa terajší “politici” pozreli na prvú Dôvodovú správu k zákonu 328/2002,
ktorá bola predložená a schválená (spolu so zákonom, samozrejme) v máji 2002. V nej bolo
uvedené, že prebytky sa z osobitného účtu prevedú do SP a naopak, deficit bude sanovať
štát.
Stačí takéto vysvetlenie?
 plk.gšt.v.z. Ing. Robert Karpecki:
25.9.2012 o 20:27 (Upraviť)
Pán mjr. Bukovan, ak sa dá pošlite mi tú prezentáciu, mám už poznatky z dvoch vystúpení
MO a NGŠ, chcel by som to porovnať a všetci vieme, že nás o chvíľu čaká boj o 346 ktorá
by mala byť novelizovaná k 1.4.2013. Celoživotné povolanie to nebude, aspoň podľa môjho
názoru a už vôbec nie pre nižšie hodnosti. KV bude 4x ale poručík má životnosť iba 9 rokov a
čo potom?…robert.karpecki@inmail.sk. Ďakujem.
 Roman:
25.9.2012 o 20:16 (Upraviť)
mjr. Ing. Štefan Bukovan:
25.9.2012 o 19:28
A prečo je stav osobitného účtu v … ?
Teraz máme zaplátať ich rozdávačky a neskôr im buď zvýšia osobitný odvod alebo ho takto
vykompenzujú !
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
25.9.2012 o 19:28 (Upraviť)
MO sa takejto “nátlakovej” akcii len usmeje. Zákon 346/2005 totiž žiadnu výpovednú lehotu
nepozná – vojak môže požiadať o skončenie služobného pomeru, ale služobný úrad mu
nemusí vyhovieť. A aj tých, ktorých musia prepustiť (končí dohodnutá doba služby, výsluha v
hodnosti apod.) a majú viac ako 15 rokov sa snažia presvedčiť aby zostali slúžiť ďalej. A 19%
daň na VD, ktoré je stále v hre spolu s 10% odvodom (aj keď sľubujú že to nebude súčasne –
ale verte im) sú dosť podstatný dôvod, aby vojaci nad ponukami rozmýšľali. Naviac keď sa

na intranete objavila prezentácia k novele 346/2005, kde sú uvedené aj navrhované
tarifné platy (a použitím kalkulačky si každý hneď spočíta ako sa zmení VD priznaný
podľa tejto tabuľky o 2 roky).
 Juraj:
25.9.2012 o 19:10 (Upraviť)
Katarína2:
25.9.2012 o 16:57
Presne tak . Treba si uvedomiť, že naprávať chyby porušovaním zákona je za každých
okolností neprípustné. Pre nás , VD v rámci ZVSR existujú len dve roviny riešenia. Tou
prvou je , v prípade schválenie zákona s retroaktivitou a s diskriminačným obsahom napadnúť
ho na ÚS. Tou druhou je navrhnúť riešenia , ktoré by priniesli financie do sociálneho systému
ozbrojených zložiek.Na tomto fóre už odznelo dosť rozumných návrhov, bolo by to potrebné
zo strany ZVSR zosumarizovať a predložiť ako vlastný návrh. Ja by som k tým návrhom
doplnil len toľko, že u pracujúcich VD ( a nie je ich málo ) odvody odvádzať späť do
sociálneho systému ozbrojených zložiek. Za súčasného stavu zo svojich odvodov dotujeme
všeobecný systém sociálneho zabezpečenia, z ktorého ale spätne nedostávame ani cent.
 Roman:
25.9.2012 o 18:04 (Upraviť)
Táto vláda kde bola a jej spoločníci z bývalej jej vlády , keď sa nandávalo a neskôr uberalo ?!
MOST HID ide za voličskými hlasmi , lebo iné nevedia ponúknuť ! O Vašu spravodlivisť sa
nikto neprosil, lebo takéto ste len účelovo vyplodili pre hlasy voličov. Nikto tu nespomínal
zdanenie starobných dôchodkov a potom prečo tá výhoda na úkor starobných dôchodcov ?
Prečo rozdeľujete výsluhových dôchodcov , ak Vám na to nedáva žiadny zákon oprávnenie ?
V čom vidíte prepojenie zákona o sociálnom zabezpečení so zákonom o službe tak, aby ste
mohli takéto niečo vysloviť ? Viete, že colníci nemajú stanovených 55 rokov ? Na nich čo
vymyslíte ? A keď Vám ide o záujem štátu a ochranu nízkych dôchdokov, tak to ste sa mohli
poobzerať ako sa to robí v inmých krajinách, pretože tam sa nezdaňujú práve nízke dôchdoky.
Môžete si podať falošným Matkovičom ruky a vládou ISTOTY. Kedy sa ešte raz toľko
takýchto posrancov dá dokopy ?
 jonathan:
25.9.2012 o 17:48 (Upraviť)
BTW tí piloti to aj dosiahli a okrem nich sa zviezli aj Special Forces, výsadkári, voj. policajti,
spravodajcovia a kto vie kto ešte!
 jonathan:
25.9.2012 o 17:46 (Upraviť)
to PeterK:
25.9.2012 o 17:35
Alebo ako piloti, keď pri platnej 328-ke žiadali týmto spôsobom príplatky… Peter, nemáte už
na to veľa času a je to jediná vec, s ktorou si môžete pomôcť, samozrejme aj nám. Ukážte
konečne aj Vy neochotu slúžiť za nových podmienok. Zorganizujte už konečne niečo. Fandím
Vám!

 PeterK:
25.9.2012 o 17:35 (Upraviť)
Ak sa voči nám táto skvelá vládna garnitúra plánuje takto “skvele” zachovať, nebolo by od
veci porozmýšľať o nátlakovej akcii, ako to urobili lekári! Aby sme tí, ktorí ešte slúžime
(vojaci, policajti, colníci, hasiči…), požiadali o uvoľnenie zo služobného pomeru k
30.12.2012. Po 2 mesačnej výpovednej lehote ťa musia pustiť, a to by som bol zvedavý, ako
by si poradili s úbytkom toľkých ľudí. Ale na to by sme MUSELI DRŽAŤ VŠETCI
SPOLU!!!! Keď chcú kolaps, nech ho majú!!!
 Katarína2:
25.9.2012 o 16:57 (Upraviť)
Ja osobne nesúhlasím ani so zdaňovaním ani z nijakým iným odvodom. Za prvé nemám ešte
55 rokov, nasilu sme boli v roku 2010 vykopnutý všetci čo sme mali odpracovaných 15 rokov
a vtedy ich nezaujímalo ako ja prežijem z 378€m takže mňa teraz nezaujíma odkiaľ oni na náš
dôchodok naberú. A po mojej korešpondencii s p. Nagyom mu už neverím ani tom že má nos
medzi očami
 Rasťo:
25.9.2012 o 16:48 (Upraviť)
Katarína2: 25.9.2012 o 16:12
Je vidiet ze nase urgencie trocha zabrali, ale aj ked tato uprava je na pohlad pekna, ale aj tak
neriesi protiustavnost zdanovania nadobudnuteho majetku (VD)do veku 55 rokov na zaklade
zmluvy so statom. Vsetky tieto navrhy su ustavne ak budu platit pre tych co vstupia do
armady od nadobudnutia platnosti tejto novely a nie pre tych co uz sluzia, alebo poberaju VD
podla doteraz platnych zakonov.
 Katarína2:
25.9.2012 o 16:12 (Upraviť)
http://www.topky.sk/cl/100535/1325504/MOST-HID-navrhuje-nezdanovat-vysluhovedochodky-nad-55-rokov
 Marian:
25.9.2012 o 15:55 (Upraviť)
pre pana Igora Domceka
trosku kludu a mladi maju svoj rozum len tazsie sa mozu vyjadrit
 Igor Domcek:
25.9.2012 o 15:48 (Upraviť)
Počúvajte hlavne mladí chlapci kktorori ste začali slúžiť za tohoto chvalenkarenského
syystemu ste vháji zelenom pretože vás okradli tak ako nás starých somárov ktorí sme to mali
zadokumentované v zákoné!!!!!!Takých čičmochov nič nezaujíma. Prew neprispôbovích ktorí
chcú prácu je tunel Branisko.

 Luboš:
25.9.2012 o 15:00 (Upraviť)
Ešte dodavam: Brať sa bude tam kde to pojde a nie kde by sa malo!!!
 Luboš:
25.9.2012 o 14:53 (Upraviť)
Pre Rado 13,23
Tak trochu názornosti. Predstavte si idete si kúpiť auto. Vyberiete si značku, kubatúru, výkon,
farbu, cenu… podľa vašich predstáv a toho čo vám vyhovuje. Kúpite a „vozíte sa“. Po nejakej
dobe príde vyrozumenie od firmy, že máte na túto značku doplatiť 10% z ceny auta, pretože
firma teraz ma finančné problémy a vtedy to špatne zrátali a zle nastavili cenu…. Pýtam sa
ZAPLATÍTE??? Presne tak isto je to aj našim povolaním. Bolo v ponuke na trhu práce,
vybrali sme si (neuvádzam kto s akých dôvodov je to bezpredmetné) Všetci si mohli vybrať.
Štát nám niečo garantoval a prečo sme to teraz my, na ktorých sa poukazuje. Sme na periférii
spoločnosti, vyvrheli, darmožráči a … Prečo tí čo to zavinili sú teraz tí dobrý, pretože nám idú
brať čo sľúbili.
Znovu teda opakujem žiaden ústupok. Peniaze sa nakoniec nájdu verte tomu, len netreba
ustupovať a ak prispievať, tak všetci do jedného!!!
 Igor Domcek:
25.9.2012 o 14:49 (Upraviť)
vážení kolegovia to čo počúvam v oficialnej televízii že nevieme zamestnať neprispôsobivých
a ostatné prrotipoločenské živly však je to výsmech celému Slovensku niekoľko vlád
predrbalo miliony na cigánsku problematiku tí vykrikujú že chcú prácu ja viem o jednej o
ktorej naši slávni Američania nehovoria zs láskou a to je MOST CEZ RIEKU KVAI ja si
myslím že výstavba 7 km dlhého tunela vyrieši cigánsku otázku na dlhé roky pod Braniskom.
 melis:
25.9.2012 o 14:48 (Upraviť)
Osobne si myslím, že by sa mali zapojiť všetci nie len tí, ktorí sú VD ale aj tí, ktorí sú v
aktívnej službe pretože sa to bude dotýkať skôr, či neskôr aj nich… čo sa týka 328-čky, nie je
to len o stabilizačnom odvode, ale aj o iných likvidačných opatreniach pre slúžiacich
policajtov, vojakov atď. Stotožňujem sa tu s niektorými názormi, malo by sa začať konať
ostro, tak isto ako lekári…
 ing. Karas:
25.9.2012 o 14:41 (Upraviť)
Možno ste mma niektorí zle pochopili…..suhlasím s tým, že je potrebné niečo robiť. Armáda
je v rozklade a pripravované opatrenia iba tomu napomôžu.Ja som mal na mysli, že všetko je
potrebné odštartovať od 1.1.2013.Všetky záväzky do tohoto dátumu sa musia ponechať.Či už
nároky na VD alebo trebárs medzinárodné záväzky.A pripraviť systém tak aby od toho
dátumu systém negeneroval stratu…napríklad: prijať zaujemcov s radov VD spať do
plnohodnotnej služby, a vykašľať sa na mokys a podobné hltače peňazí,…Na čom by sa dalo
ešte ušetriť?….navrhnite to ministrovy…

 Igor Domcek:
25.9.2012 o 14:36 (Upraviť)
Vážení kolegovia kde sú naši zástanci z NATO kde nás tak veľmi potrebovali kde sú zastánci
z Euromilu a podobných inštitúcií tie nás potrebujú len vtwdy keď imtečie do
topánok.Najkrajší článok je bohovsky unavený MF z prejednávania VD pán čočalola mu dal
jasne na javo že neprispôsobiví sú mu mileší nakoľkomá od ních viac hlasov.
 felo:
25.9.2012 o 14:34 (Upraviť)
Takže keď som vojak nemôžem podnikať a mať iný prijem od iného zamestnávateľa. To
vojakovi zakazuje ústava. Takže keby vojak mohol podnikať(tak ako ostatní občania SR a
zároveň pracovať ešte u xy zamestnávateľov) a mesačne by si tým ešte mohol privyrobil 350e
za 15 rokov by to bolo 63 000e. Keby mohol byť vojak prepustený na vlastnú žiadosť
kedykoľvek ak chce, dajme tomu, že si nájde lepšie platené zamestnanie dajme tomu o 100e
tak by mal za 15 rokov zarobených o 18 000e viac. Spolu to je 81 000e. Takže štát ho o tuto
sumu ukrátil tak je povinný mu to nejako kompenzovať napr. formou výsluhového dôchodku
už pred nadobudnutím nároku na starobný dôchodok. Čo je pri danej sume a priemernom
dôchodku 800e na 8,3 roka.
 Vlkovič:
25.9.2012 o 14:29 (Upraviť)
jonathan:
25.9.2012 o 14:22
Možno má dôchodok taký vysoký , že mu tých 19 % chýbať nebude, ale čo taký colník
“odídený” pre nadbytočnosť niekde na Orave alebo v okolí Slovenských Ďarmot s 300€
dôchodkom a roboty nikde.
 felo:
25.9.2012 o 14:27 (Upraviť)
Pre informáciu:
ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ôsmyoddiel
Spoločné ustanovenia k prvej a druhej hlave
Čl. 54
Zákon môže sudcom a prokurátorom obmedziť právo na podnikanie a inú hospodársku
činnosť a právo uvedené v čl. 29 ods. 2, zamestnancom štátnej správy a územnej samosprávy
vo funkciách, ktoré určí aj právo uvedené v čl. 37 ods. 4, príslušníkom ozbrojených síl a
ozbrojených zborov aj práva uvedené v čl. 27 a 28, pokiaľ súvisia s výkonom služby. Osobám
v povolaniach, ktoré sú bezprostredne nevyhnutné na ochranu života a zdravia, môže zákon
obmedziť právo na štrajk.
Čl. 29 (2) Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v
nich.
Čl. 37 (4) Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú
sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a prí
slušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov.
Čl. 27 (1) Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo

veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej
samosprávy so žiadosť ami, návrhmi a sťažnosťami.
(2) Petíciou nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd.
(3) Petíciou nemožno zasahovať do nezávislosti súdu.
Čl. 28 (1) Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje. (2) Podmienky výkonu tohto práva
ustanoví zákon v prípadoch zhromažďovania na verejných miestach, ak ide o opatrenia v
demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného
poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre
bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy.
 jonathan:
25.9.2012 o 14:22 (Upraviť)
Takí ako Rado by mali robiť predavačov… A predávať za takú cenu, akú ten ktorý zákazník
má pri sebe… Aby sa všetci pričinili zlepšovať sociálnu situáciu v našom krásnom štáte.
 Michal:
25.9.2012 o 14:04 (Upraviť)
Pre Rado (25.9.2012 o 13:23)
Citujem Vaše slová – “Všetci musím eprispieť k tomu, aby bol ten systém udržateľný a nie
stále obomielať, že je to retroaktívne…navždy. Nie nie. Lebo ke´d nebudú peniaze… tak to
skončí.Ten systém je skutočne nadštandardný!! A prosím nereagujte tým, aby šetrili poslanci,
vláda…lebo aj tak nebudú…”
Vaše myšlienky a predstavy sú vo vzájomnom rozpore. Ak všetci, ako tvrdíte, tak potom
naozaj všetci. A bez akejkoľvek výnimky. Z Vašich slov tryská nízke právne vedomie, bez
urážky. Ste naozaj presvedčený, že 10% “stabilizačný” odvod udrží náš osobitný účet v pluse?
A čo keď na budúci rok už bude potrebný 20 a viac percentný? A o ďalší rok už bude stačiť
len 0,5 %, ale v zákone bude stále 10%? A k tomu 19 % daň z “príjmu”?
Takže banky a VD sú potom hrdinskí záchrancovia štátneho rozpočtu?
Aby som nekrivdil, v jednom máte pravdu. Systém je “nadštandardný” len v tom, že nárok na
VD vzniká už po 15 rokoch. Naozaj je nutné zdvihnúť túto hranicu, hoci aj k 25. Ale s
garanciou, že slúžiaci nebudú tesne pred touto hranicou prepustení, pretože…. (milión
pseudodôvodov zo strany papalášov).
 Vlkovič:
25.9.2012 o 13:53 (Upraviť)
Rado:
25.9.2012 o 13:23
Nerád to spomínam, ale systém je neudržateľný iba v armáde, pre os. účet MV by stačilo
zvýšiť príjmy ( alebo znížiť čerpanie) o 5-6 % ročne aby bol vyrovnaný, no a u colníkov je
účet už 2 roky v pluse 20 mil.€( samozrejme colníci majú polovičné VD oproti vojakom) a
tam je pes zakopaný
 Katarína:
25.9.2012 o 13:44 (Upraviť)

Ing. Karas:
25.9.2012 o 12:59
Rado:
25.9.2012 o 13:23
Ten pád už prišiel dávnejšie, ale kto ho riešil ? Pozrite si stavy účtov na koci rokov a uvidíte.
Tento systém mal zabezpečiť to, že prispievatelia niečo z neho raz dostanú, ale nikto ho
nekontroloval a neupravoval, ale len rozdával. Poprípade si pozrite aj výdavky a spomeňte si,
že ako a kam sa odviedli nejaké peniaze a ako z neho čerpali aj takí, čo do neho neodvádzali ,
ale odvádzali inde. Kto si myslí, že hlavným účelom tohoto systému nemalo byť výsluhové
zabezpečenie a kto je presvedčený o tom, že štát ho nastavil tak, že si každý z nás má našetriť
peniaze ? My môžeme zato, že niekto systém zabudol nastaviť s vekom v osobitnom zákone ?
Prečo ho colníci majú v neporovnateľnom stave ? Vraj je to tým, že sa profesionalizovala
armáda (počet poberateľov je skoro ako v ČR) a že veľa policajtov odchádzalo do výsluh.
Tak, ale toto máme my niesť na svojich chrbtoch a radovánky v štáte pokračujú (zlaté padáky,
…) ?
 Fero:
25.9.2012 o 13:41 (Upraviť)
“Áno aj ja súhlasím s Rado:25.9.2012 o 13:23. A idem ešte ďalej. Je potrebné úplne zrušiť
výsluhové dôchodky. Veď ani iný ich nemajú, tak prečo my!? Nech si každý hľadá prácu tu
alebo nech ide do zahraničia, tam na nás všetci čakajú. A tým sa ušetria peniaze pre naších
milých neprispôsobivých a aj verchuška bude spokojná, že aké to majú ovečky.”
 Rado:
25.9.2012 o 13:23 (Upraviť)
Jednoznačne súhlasím s Ing. Karas (25.9. o 12.59). Všetci musím eprispieť k tomu, aby bol
ten systém udržateľný a nie stále obomielať, že je to retroaktívne…navždy. Nie nie. Lebo
ke´d nebudú peniaze… tak to skončí.Ten systém je skutočne nadštandardný!! A prosím
nereagujte tým, aby šetrili poslanci, vláda…lebo aj tak nebudú… Myslím, že je potrebné
urobiť rozumný,pre všetkých udržateľný ústupok. Ak som vás nepotešil tým,že nepíšem ako
väčšina v duchu diskusie, tak pardon. Iba som vyjadril názor.
 Juraj:
25.9.2012 o 13:11 (Upraviť)
Katarína:
25.9.2012 o 12:55
Táto možnosť je podľa môjho názoru celkom reálna. Treba však počkať na konečné znenie
zákona, ktoré vyjde v zbierke . Do tej doby však by bolo dobré nájsť mediálny priestor na
prezentáciu stanoviska ZVSR k problematike. Verejnosť je účelovo zavádzaná a
manipulovaná, bohužiaľ v náš neprospech.
 Ing. Karas:
25.9.2012 o 12:59 (Upraviť)

Ba práve naopak…podla ministra ak sa neprímu opatrenia…..šak o tých sa tu bavíme
dookola…tak príde pád.A ešte škoda že tie škrty nekonkretizuje….iste je asi treba
škrtať….ale veru by ma zaujímalo čo sa škrtá…či na MO či na utvaroch….
MO:
“V rezorte obrany bude potrebné prijať nové a aj odvážne riešenia, ktoré zabezpečia, aby si
Ozbrojené sily Slovenskej republiky udržali svoje základné spôsobilosti tak, aby mohli plniť
svoje povinnosti a záväzky doma, ale aj vo vzťahu k spojencom v NATO a medzinárodnému
spoločenstvu. Mojou jednoznačnou prioritou je zabezpečenie základných potrieb vojakov.
Všetky ušetrené prostriedky budú smerovať do ozbrojených síl – do výzbroje, výstroja a
techniky. Škrtáme to, čo nepotrebujeme a zefektívňujeme všetky zmluvy z minulosti.
Snažíme sa ich optimalizovať a naozaj dávať všetky prostriedky do zmysluplných
projektov. Nové vedenie rezortu obrany sa snaží robiť také rozhodnutia, aby svoje kroky
vedelo obhájiť aj po niekoľkých rokoch. Včera sme otvárali obálky a verím, že vyberieme
vhodného partnera pre VOP Nováky, ktoré boli dlhodobo neriešené. Snáď sa nám podarí
zachrániť aj ďalšie podniky, ktoré stoja pred podobnými problémami. Tento týždeň si budeme
musieť povedať ešte posledné priority k udržaniu systému sociálneho zabezpečenia. V
opačnom prípade sa len budeme prizerať a čakať na jeho pád, na ktorý doplatíme všetci”.
 Katarína:
25.9.2012 o 12:55 (Upraviť)
Juraj:
25.9.2012 o 12:28
Čo tak napadnúť na Ústavnom súde Slovenskej republiky ten návrh ústavného zákona z
dôvodu diskriminácie?
 Juraj:
25.9.2012 o 12:28 (Upraviť)
Katarína:
25.9.2012 o 12:08
Bola by to pravda, ak by sme mlčali a nečinne prizerali ako si tú stavbu niekto deformuje
podľa aktuálnej politickej objednávky. Pokiaľ ale budeme bojovať za svoje oprávnené ( už raz
priznané práva ) všetkými zákonnými prostriedkami, je tu šanca, že tá stavba nespadne.
 Katarína:
25.9.2012 o 12:08 (Upraviť)
Juraj:
25.9.2012 o 9:29
Áno, ale tá stavba sa teda nebude dať opraviť. Kto postaví novú ? Celé mi to pripomína
myšlienky autorov. Namiesto uskromnenia radšej oberú budúcnosť. Ide o nesystémové a do
budúcnosti výkriky, ktoré neschopnosť majú zakryť. Asi sa pred voľbami veľmi sústredili na
iné veci ? Teraz sú v šoku, lebo im niekto kazí plány ?
Časť stáda.
 Peter:

25.9.2012 o 10:20 (Upraviť)
Katarína:
24.9.2012 o 22:16
Mohla by si rozviesť ” Ďalšie radšej ani neuvediem, pretože tam chystajú hody!” Je to veľmi
zaujímavé!
 Juraj:
25.9.2012 o 9:29 (Upraviť)
jonathan:
25.9.2012 o 8:58
Ak niekto podkopáva základy právneho štátu a zo základného kameňa robí zdrap papiera, tak
nemôže nič iné očakávať, len že sa mu tá stavba jedného krásneho dňa zosype na hlavu. Už to
tu bolo spomenuté, že nás čaká beh na dlhú trať ktorú máme šancu vyhrať, ale aj počas toho
behu by sme mali ukázať, že tých 30 tisíc VD predstavuje nezanedbateľnú skupinu občanov
SR. Miesto hádzania uniforiem by sme sa mali ukázať pri rokovaní o novele 595 – ky pred
NR.
 jonathan:
25.9.2012 o 8:58 (Upraviť)
pre Juraj:
24.9.2012 o 21:01
Juraj, to nemôžete takto priamo napísať, lebo sa im tá perníková chalúpka rozsype. Naďalej
verím v zdravý úsudok politikov… Inak ak začneme hádzať uniformy, tak sa už z toho
nevyhrabú.
 Stano:
25.9.2012 o 8:34 (Upraviť)
Cim dlhsie, tym horsie pre stat a jeho kasu… Len neviem ci spol coca-cola aj rozmyslam co
sa stane s velmi vela vysl. dochodcami ked zoberu 43%?!!! Nemali ziadne pravo ani zastavit
valorizovanie VD a nieto este nieco aj brat! My sme svoj zaväzok voci statu splnili, teraz je
na rade stat! Preco sudcom valorizovali dochodky a aj zvysuju platy??? Lebo sa ich
cocacolaci boja!!! Ako som pisal vcera, tak je treba vymysliet ( znalych ludi na Slovensku je
vela ) ako by sa dalo klepnut “panom” po prstoch ked konaju protiustavne! A pokial ma este
aj titul JUDr.tak ho odobrat!!!!
 mior:
25.9.2012 o 8:25 (Upraviť)
Veď hej, len je to beh na veeeeeeelmi dlhú trať.
 Stano:
25.9.2012 o 8:24 (Upraviť)
mior: 25.9.2012 o 7:37
Suhlasim. Keby sa toto dostane do medii v inych statoch, to by bolo naozaj ine kafe…

Kazdpadne si myslim-som o tom presvedcení, ze nasi “pani” s tymto co robia proti nam
neuspeju a nakoniec ich to vyjde este viac ako keby ostalo vsetko po starom ( pravne
zastupovania, uroky z omeskania… )
 mior:
25.9.2012 o 7:37 (Upraviť)
Nerátajme s tým, že nám iné slovenské inštitúcie a odbory pomôžu. Nepomôžu, lebo všetkým
ostatným ležíme v žalúdku a nemajú pre nás pochopenie, naopak, súhlasia skoro so všetkým
proti nám, lebo rátajú, že sa im z toho niečo ujde! Musíme si pomôcť sami – v zmysle
platných zákonov. Ale existuje určitá forma občianskej neposlušnosti – ten nápad s
uniformami pred úradom vlády vôbec nie je zlý! Keby sa k tomu dopredu zavolali aj
zahraničné spravodajské TV štáby a dopredu by sa im objasnilo, o čo vlastne ide, pochopenie
by sme v zahraničí našli! Tam si ozbrojené zložky vážia viac, ako nás doma. A tlak zvonka –
to už je iné kafé…
 Jozef:
25.9.2012 o 7:22 (Upraviť)
JUDr. Hristo Gluškov viceprezident APVV 25 september 2012 05:46
Stanovisko Konferedácie odborových zväzov na rokovaní s ministerstvom financií dňa
24.9.2012
Cieľom návrhu zákona o dani z príjmov je konsolidácia verejných financií so zámerom
zníženia deficitu verejných financií v roku 2013 pod 3 % HDP. Z toho dôvodu návrh zákona
zavádza viaceré opatrenia, od ktorých sa očakáva, že budú mať pozitívny vplyv na rozpočet
verejnej správy. Najvýraznejšou zmenou v návrhu zákona je zdanenie výsluhových
dôchodkov do dovŕšenia fyzického veku 62 rokov pre poberateľov, ktorí ich poberajú v
zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Táto navrhovaná zmena výrazným spôsobom zasahuje do
osobitného riešenia sociálneho zabezpečenia pre profesijné skupiny, ktorých sociálne
zabezpečenie je riešené uvedeným zákonom, pričom môže spôsobiť nevyváženosť celého
osobitného sociálneho zabezpečenia. Navrhovaná zmena je neprijateľná pre dotknuté
profesijné skupiny (príslušníci Policajného zboru, profesionálni vojaci, príslušníci Hasičského
a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného
bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže a colníci) najmä teraz, keď bola v
mesiacoch júl a august roku 2012 realizovaná masová verejná diskusia u príslušníkov vyššie
uvedených profesijných skupín ku návrhu novely zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetom
ktorej sú okrem iného navrhované aj tzv. “stabilizačné odvody” z výsluhových dôchodkov pre
ich poberateľov, ktorí nedosiahli vek 62 rokov. Okrem toho navrhovaný zákon o dani z
príjmov obmedzuje možnosť uplatnenia daňového bonusu u vyživovaných detí, a to znížením
hranice veku dieťaťa z 25 rokov na 19 rokov, čo pokladá KOZ SR za neprijateľné najmä v
súčasnej ekonomicky ťažkej situácii slovenských rodín. Konfederácia považovala viaceré
pripomienky za zásadné a podmienila súhlas na ďalšie legislatívne konanie až po ich
zapracovaní do návrhu.
 Katarína:
25.9.2012 o 6:43 (Upraviť)

Roman:
25.9.2012 o 6:28
Takýto ústavný zákon neprijali ešte nikde ?
Už som pochopil stanovisko MF SR – výboru. Južným politikom o čo ide ? Zrjem o moc a
moc sú peniaze.
 Roman:
25.9.2012 o 6:28 (Upraviť)
Ja som presvedčený, že tým ústavným zákonom o nezdanení dôchodkov nás privedú do
záhuby. Most a Matkovič sa jasne prejavili, že chcú nahradiť stratené hlasy Smeru. Ako to
písal ten český agent ? Na Slovensku vládnu klany !
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
25.9.2012 o 0:07 (Upraviť)
Keď som v roku 1990 vstupoval do armády, ani v najmenšom ma nenapadlo že to nebude
celoživotné povolanie. Vzdelanie, byty, práca – čo si človek v čase začiatkov kapitalizmu
mohol ešte želať (ak nebol podnikateľ typu majiteľov PENTA, alebo JandT). Realita bola iná.
Byty zrazu neboli, z celoživotného povolania sa stala doba určitá (dokonca až 2 krát – 1997 a
2005). Konkurenčný výber a služobné hodnotenie dali jasne najavo kto má známosti a kto nie.
Dnes je to, čo politici pred 10 rokmi zavrhli ako prežitok (celoživotné povolanie) zrazu
dobré? Ale kde sú tie možnosti, ktoré tu boli pre desiatimi rokmi? Kde sú okresné a krajské
vojenské správy? Kde sú útvary vojsk ministerstva vnútra a Železničného vojska? Kde sú
všetky sklady a pluky a základne? Kde sú všetky tie funkcie kde mohli profesionálni vojaci
slúžiť až do starobného dôchodku s primeraným rastom platu a hodnosti? Myslel som že po
22 rokoch služby si konečne užijem život – miesto toho musím sledovať idiotský boj dobrého
a zlého policajta o to, či mi zoberú 19, alebo len 10% z toho, čo mi tento štát sľúbil.
 Katarína:
24.9.2012 o 23:24 (Upraviť)
Ing. Jozef Šamaj:
24.9.2012 o 22:48
V podstate ide materiály, ktoré by sa mohli pre pochopenie systémov prečítať. V každom
prípade sa píše o ochrane nadobudnutých práv, pričom nie je bežné, aby špeciálny systém
nebol riadený, kontrolovaný, prehodnocovaný priebežne a prípadne dotovaný zo začiatku.
Ako sa prihliadalo na dodržanie záväzkov vytvoriť a udržiavať systém sociálneho
zabezpečenia, ak teraz ho zrazu chcú vyriešiť odvodmi a daňami z výsluhových dôchodkov,
pretože ….. ? Ten rozsudok by sa mohol primerane použiť pri riešení zásahov do
nadobudnutých práv zamestnancov a výsluhových dôchodcov. Ale nestotožňujem sa s tým,
aby sa robilo mecheche a krátili výsluhy. Mechche aj podľa jedného dnešného príspevku tu
uverejneného, že ako bude fajn v službe.
 richard:
24.9.2012 o 23:10 (Upraviť)

CMS (centrálne mozgy Slovenska) stále hovoria, že každý len kritizuje, ale nikto nenavrhuje.
Bolo by dobré navrhnúť a následne medializovať náš “BALÍČEK OZDRAVNÝCH
OPATRENÍ”. Napr.:
– odluka financovania politických strán od štátu,
– stabilizačný odvod z platov vlády a poslancov,
– zdanenie paušálov,
– zrušenie asistentov, atď, atď, atď
Keby sme to urobili oficiálne …. to by boli vetry …! Ale čo by našinec neurobil pre
konsolidáciu verejných financii ….
http://aktualne.atlas.sk/radicova-vo-svete-nastal-jav-3d-demokracia-ako-dokonaladrzost/slovensko/politika/
 Ing. Jozef Šamaj:
24.9.2012 o 22:48 (Upraviť)
Katarína: 24.9.2012 o 22:21 – prepáč, ale z toho nie som moc múdry……
 Katarína:
24.9.2012 o 22:16 (Upraviť)
Terajšia skupina mladých politikov robí reformu sociálneho zabezpečenia ozbrojených
zložiek na úkor nadobudnutých práv poberateľov výsluhových dôchodkov.
Chcem upozorniť na zásady dodržovania práv v EU:
SPRÁVA KOMISIE RADE EU o dôchodkovom systéme európskych úradníkov a ostatných
zamestnancov Európskej únie /* COM/2012/037 final */
Keď zamestnanci odvádzajú príspevok do dôchodkového systému upravený touto sadzbou
(sadzbou stanovenou pre aktuálny rok, pretože sa môže zistiť, že sadzbu je potrebné zvýšiť),
nadobudnú nárok na dôchodok za daný rok, ktorý chráni zásada nadobudnutých práv.
Všetky aspekty dôchodkového systému sa musia posudzovať ako celok, pričom sa musia
zohľadniť aj špecifické aspekty verejnej služby EÚ s cieľom zabezpečiť primerané, trvalo
udržateľné a bezpečné dôchodky pre zamestnancov inštitúcií EÚ.
Pokiaľ ide o dôchodkový vek (bežný dôchodkový vek, vek povinného odchodu do dôchodku
a minimálny vek odchodu do dôchodku), inštitúcie EÚ sa nachádzajú v rámci rozpätia
dôchodkových systémov štátnych zamestnancov členských štátov. Ak Rada a Parlament
schvália návrh Komisie z roku 2011 na revíziu služobného poriadku (ďalej len „návrh
Komisie“), inštitúcie EÚ sa dostanú do súladu s tými členskými štátmi, ktoré urobili najväčší
pokrok v reforme svojich dôchodkových systémov, a dostanú sa do úplného súladu so
smerovaním vyznačeným v zelenej knihe s názvom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a
bezpečné európske dôchodkové systémy (ďalej len „zelená kniha“). Mnohé členské štáty ešte
musia v tomto smere uskutočniť štrukturálne reformy.
Pri určovaní časového rámca musíme mať na pamäti dynamiku a rôznorodosť dôchodkových
systémov pre štátnych zamestnancov. Na štátnych zamestnancov sa často vzťahujú rozdielne
podmienky v závislosti od ich veku, odboru činnosti alebo dňa nástupu do služby (alebo dňa
vstupu na trh práce). Táto rôznorodosť sa zohľadňuje v spôsobe zavádzania reforiem
dôchodkových systémov, niekedy aj s cieľom zabezpečiť zachovanie niektorých
nadobudnutých práv.

xxxxxxxxxxxxx
Výber z:
EURÓPSKA SOCIÁLNA CHARTA
Článok 12
Právo na zabezpečenie účinného výkonu práva na sociálne zabezpečenie sa zmluvné strany
zaväzujú:
1. vytvoriť alebo udržiavať systém sociálneho zabezpečenia,
2. udržiavať systém sociálneho zabezpečenia na uspokojivej úrovni, najmenej na takej úrovni,
akú vyžaduje ratifikácia Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia,
3. usilovať sa o postupné pozdvihnutie úrovne systému sociálneho zabezpečenia.
4. uzatváraním príslušných bilaterálnych alebo multilaterálnych zmlúv, alebo inými
prostriedkami v rámci podmienok ustanovených týmito zmluvami, prijať opatrenia, aby sa
zabezpečilo: a) rovnaké zaobchádzanie každej zmluvnej strany s ich vlastnými štátnymi
príslušníkmi ako so štátnymi príslušníkmi ostatných zmluvných strán, ak ide o práva na
sociálne zabezpečenie vrátane zachovania dávok vyplývajúcich zo zákonodarstva o sociálnom
zabezpečení, bez ohľadu na akýkoľvek pohyb chránených osôb medzi územiami zmluvných
strán,
b) priznanie, zachovanie a opätovné nadobudnutie práv zo sociálneho zabezpečenia takými
prostriedkami, ako je sčítavanie dôb poistenia alebo zamestnania získaných podľa
zákonodarstva každej zo zmluvných strán.
xxxxxxxxxxxxx
Európsky zákonník sociálneho zabezpečenia Rady Európy č. 48 zo 16. apríla 1964
Č l á n o k 25
Každá zmluvná strana, pre ktorú je v platnosti táto časť zákonníka, zabezpečí chráneným
osobám poskytovanie dôchodkovej dávky v súlade s nasledujúcimi článkami tejto časti.
Č l á n o k 26
1. Krytou poistnou udalosťou je prežitie ustanoveného veku.
2. Ustanovený vek nie je vyšší ako šesťdesiatpäť rokov alebo potom taký vyšší vek, v ktorom
počet obyvateľov dosahujúc tento vek nie je nižší ako 10% z celkového počtu obyvateľov v
tomto veku, ale od pätnásť rokov veku.
3. Vnútroštátne zákony alebo predpisy môžu ustanoviť pozastavenie dávky, ak osoba majúca
inak nárok na dávku vykonáva akúkoľvek ustanovenú zárobkovú činnosť, alebo je možné
znížiť príspevkovú dávku v prípade, ak zárobok poberateľa dávky presahuje ustanovenú
výšku a znížiť nepríspevkovú dávku v prípade, ak zárobok poberateľa dávky alebo nejaké iné
jeho prostriedky, alebo jedno aj druhé spolu, presahujú ustanovenú výšku.
ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE (plénum) z 11. júla
2007 (*)
„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Zvýšenie sadzby príspevku do dôchodkového
systému na základe ustanovení služobného poriadku v jeho znení účinnom od 1. mája 2004“
Vo veci F 105/05.
Môj dodatok:
Páni politici, kde ste boli celé tie roky? Ako je možné že osobitný účet je u colníkov výrazne
plusový? To Vám uniklo? Ďalšie radšej ani neuvediem, pretože tam chystajú hody!
 Ing. Jozef Šamaj:
24.9.2012 o 22:12 (Upraviť)

konečných “záchrancov a ochrancov” budeme poznať až to všetko skončí….no pokiaľ sa
preukáže, že schválili protiprávny zákon, treba si dobre odložiť mená tých, čo zahlasovali za
taký zákon. Bude veľa takých, čo povedia – ja som nevedel že to je proti právu, mňa
presvedčili…ja nie, to iní za to môžu….my sme len chceli konsolidovať…ale aj keď neplatí
“kolektívna vina”, treba sa spýtať tých čo tomu rozumejú – je možné trestné podanie na
jednotlivca, ktorý hlasoval proti právu iného? Ak nie, je možné po výsledkoch súdu zverejniť
mená tých, ktorí tak urobia….ak budú zasa kandidovať do akejkoľvek štátnej či verejnej
služby, bude možné povedať – ten tú funkciu robiť nemôže, lebo hlasoval proti
právu…..všetci poznáte platenú reklamu (neviem či Penta, alebo J&T) – NIE SME
OVCE……platí to aj na nás, my naozaj nie sme ovce, ktoré sa dajú ošklbať, aj keď to niekto
chce…treba všetko dotiahnuť do konca, nedať sa zastrašiť.
 Marian:
24.9.2012 o 22:00 (Upraviť)
Divadlo vždy končí až oponou.
Možno by mala byť zo silných materiálov a keď niekto nejde podľa pravidiel a zákonov
nezaslúži si rovnaký prístup:)
Bol som v konaní na 595 troška sklamanie nechcel so riešiť princíp, zákony skôr kde sa
kradne .
O pár dní rozpíšem.
 Juraj:
24.9.2012 o 21:01 (Upraviť)
Peter policajt v.v.:
24.9.2012 o 20:49
Áno divadlo,ktorého záverečným dejstvom bude zdaňovanie VD priznaných po 31.12.2012 a
zákaz súbehu práce a poberania VD pre súčasných dôchodcov. Je to hra o udržanie stability
systému, aby hromadne neodišli všetci, ktorí už teraz majú nárok na VD ale zostávajú slúžiť.
Podľa mňa je to na odpútanie pozornosti.
 Peter policajt v.v.:
24.9.2012 o 20:49 (Upraviť)
A teraz začne veľké divadlo. Toto je len taká malá predohra. V hlavnej úlohe minister
Kaliňák, ktorý sa za nás bude biť až do skonania tela. Nakoniec nám víťazoslávne oznámi
odvod 10 percent pre výsluh. dôchodcov do 55 rokov veku a bude vymaľované. Všetci
slúžiaci mu budú tlieskať, tým už demagogicky vymyli mozgy, bude skrátka hrdinom pre
všetkých. Ale takáto hra na vodcu a hlúpe ovce, to na nás neplatí, verím v náš silný odpor a
jednotu všetkých, ktorých sa dotkne toto opatrenie prudkým prepadom živ. úrovne. Pridám sa
ku všetkému, čo nastolí konečne právny stav v našej pseudodemokracii. Nech žijú
ISTOTY!!!!
 felo:
24.9.2012 o 20:46 (Upraviť)
Ak to všetko takto prejde, nič iné mi neostáva, len vložím svoju výložku do obálky a pripojím
k nemu žiadosť o odobratie hodnosti a o zrušenie povolenia nosiť vojenskú uniformu. Takto

to pošlem vrchnému veliteľovi s odôvodnením, že nemám ďalej záujem obhajovať,
reprezentovať atď. tento štát, ktorý ma oklamal.
 Rasťo:
24.9.2012 o 20:39 (Upraviť)
Stano: 24.9.2012 o 19:55
Vlada imunitu nikdy nemala, zrusili si ju poslanci, ale zatial nie su tresnopravne zodpovedny
za zakony, ktore prijmu v parlamente v kolektivnom hlasovani – v pravnom state nemoze byt
uplatnovana kolektivna zodpovednost. Takisto navrh zakona aj ked bude prijaty a bude v
rozpore s ustavou nezaklada tresnopravnu zodpovednost. Takze nieco take je nepriechodne.
Igor Krahula:
24.9.2012 o 20:12
Ja sam som oslovil skolske odbory – vedenie, ale dodnes bez prislusnej odozvy aj ked mi boli
prislubene pozdejsie konzultacie po strajku ucitelov, ktorý som organizoval na jednej skole
(prebehol tam uspesne). Oni maju problem so sebou lebo si chcu udrzat svoje teple miestecka
– a KOZ v pripomienkovom konani vystupovala proti nam VD ako som si vsimol, Takze ani
toto nebude priechodne pokial sa to nedotkne priamo ich funkcii!
Mozno by sa nieco pohlo ak by boli napr. Zvazom vojakov oslovene skolske odbory a
prislubena im verejna podpora pri ostrom neobmedzenom strajku, ku ktoremu asi dojde.
Vtedy by sa asi nieco pohlo. Taktiez by bolo dobre zo ZV SR rozoslat na jednotlive odborove
zvazy list s vysvetlenim nasich poziadaviek a tiez upozornenim na skutocnost ze ak zdanenie
a odvody prejdu u nas, nic v buducnosti nezabrani tomu aby boli podobne “konsolidacne”
opatrenia uplatnene vseobecne na vsetkych dochodcov.
 Peter (hasič v.v.):
24.9.2012 o 20:22 (Upraviť)
Igor Krahula:
24.9.2012 o 20:12
Ak zdania len nás, nikoho to trápiť nebude a žiadnu podporu formou štrajku (a generálneho
už vôbec nie) nemôžme čakať… Prídu na to až prejde to čo na nás skúšajú a aplikujú to aj na
iné skupiny…. Lenže – starobní dôchodcovia sú častí voliči SMERu, takže na nich nik
nesiahne.
Sme v tom sami a môžme robiť len to, čo nám umožňujú zákony… Až všetko zlyhá a naozaj
z nás začnú “kožu drať”, môžme urobiť gesto a svojimi uniformami môžme zahádzať Úrad
vlády… Dovtedy ale robme čo môžme – a zatiaľ môžme toho urobiť ešte dosť.
 Igor Krahula:
24.9.2012 o 20:12 (Upraviť)
Myslím, že nastal čas činov…..Čo tak osloviť KOZ a zorganizovať generálny štrajk? Nyslím,
že naše problémy s dôchodkami sa budú týkať pozdejšie aj iných dôchodcov…Ak zdania
nás…bude iba krôčik k tomu, aby svojou chamtivosťou zdanili všetkých dôchodcov….bez
milosti…Rana istoty pre všetkých….
 Stano:
24.9.2012 o 19:55 (Upraviť)

Tu uz konci kazda sranda! Toto co si dovoluje nasa vlada ani nedokazem pomenovat!
Schvalia dan, zdrav. poist. a aj odvod? Ok! “Ne”valorizvanie je uz na US, pojdu dalsie
zaloby. Neuspejeme na US, pojdeme do Strasburgu. Ale keby tam vyhrame, to nesmie
skoncit! Vlada si uz zrusila svoju imunitu a su trestnopravne zodpovední, takze bude potrebne
podat zalobu aby boli prisne potrestaní a prestali porusovat co im ma byt sväte ako Ustava a
zakony. A okrem toho je vedenie strany Smer, hadam sam JUDr… Je to hanba, ze ludia
pravne znali porusuju co sa da. Ale tomu uz naozaj treba konecne urobit razny STOP!
 Ing. Jozef Šamaj:
24.9.2012 o 19:28 (Upraviť)
RoboH 24.9.2012 o 16:29 – “ak si toto niekto nedokáže uvedomiť, tak bohužiaľ, my čo už
máme VD máme veľké šance, že svoje dostaneme späť…” – nerozumiem tomu BOHUŽIAĽ..
iba ak to myslíš bohužiaľ voči tým, čo ešte nie sú na VD;
juraj: 24.9.2012 o 16:46 – “pripomienky k daňovému zákonu zásadného charakteru úplne
zmietli zo stola. GP,ZVJS, SIS, UR ZV, MV, verejnost mali zásadne pripomienky na
rozporové konanie a sú ticho” – dnes som napísal ministrovi financií žiadosť o vysvetlenie
(nie som fantazmagorista, len som zvedavý, či vôbec zareaguje;
Michal: 24.9.2012 o 17:15 -“LEGISLATÍVNE PRAVIDLÁ VLÁDY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY” – je to obsah jednej otázky, ktorú som položil ministrovi financií, okrem iného
aj na to, kto dal právo poradcom konať proti týmto pravidlám…;
Janko:24.9.2012 o 17:30 – vďaka za informáciu..;
Nebojtesa: 24.9.2012 o 18:49 – sľuby, sľuby, bláboly…čo k tomu viac povedať?
 Nebojtesa:
24.9.2012 o 18:49 (Upraviť)
bude dobre http://www.webnoviny.sk/slovensko/minister-napriek-skrtom-slubil-prevo/546817-clanok.html
 Vlkovič:
24.9.2012 o 18:09 (Upraviť)
Ak tú daň schvália, bude to prehra Kaliňáka s Glváčom. Nie ich osobne, im je to bytostne
jedno, ale ich súčasného vedenia rezortov, vrátane odborárskej elity na MV. Bude asi super
pocit pre policajta odchádzať do výsluhy v 55 rokoch po 30 rokoch služby s vedomím, že na
papieri má síce 700€ , ale na ruku dostane iba 550 (a možno len 485 , ak budú aj zdravotné
odvody).
Ďakujme J. Michrinovi za neúnavný boj.
 Jozef:
24.9.2012 o 17:37 (Upraviť)
Michal:
24.9.2012 o 17:24 alebo osvojiť si postup OKS a podať sťažnosť na ÚS SR
!http://dostal.blog.sme.sk/c/304717/OKS-napadla-novelizaciu-socialneho-poistenia-naustavnom-sude.html#ixzz27KMyfpfc
 michrina:
24.9.2012 o 17:30 (Upraviť)

Nebudem písať komentár ku vlastnému článku,podotýkam,že v úzkej súčinnosti s našim
webmajstrom a predsedom klubu ZV SR Bratislava Ing.plk.v.v.Pavlom Badom,členon – ÚR
Zväzu SR- bol stvorený.
Chcem len oznámiť, že aj vláda SR má určité sklzy vo vlastnej práci, a tak plánované
prerokovávanie zákona č.595 nebude prerokovávané dňa 26.9.2012 na výjazd. rokovaní vlády
v Michalovciach, ale na Mimoriadnom zasadaní vlády dňa 28.9.2012 – v piatok v Bratislave.
O 328 zatiaľ mlkvo.
Možno zajtra, po dnešných peripétiách s info na min.vnútra budem múdrejší a dám
podrobnejšie informácie.
Janko Michrina Košice
 Michal:
24.9.2012 o 17:24 (Upraviť)
Pre mjr.Ing.Štefan Bukovan (24.9.2012 o 17:15)
Nie je podstatné, kedy bude novela zaradená na rokovanie Vlády SR. Dôležitý bude výsledok
hlasovania o konečnej verzii v NR SR.
A najdôležizejšie bude, či GP SR podá ústavnú sťažnosť, keďže pravdepodobne opätovne
došlo k porušeniu leg. pravidiel Vlády SR a vykonaniu ďalších protiprávnych krokov.
 mjr. Ing. Štefan Bukovan:
24.9.2012 o 17:15 (Upraviť)
Na rokovaní vlády v stredu, 26.9. v Michalovciach nie je zatiaľ novela 595/2003 zaradená
(aspoň podľa toho, čo je teraz o 17:13 hod. k dispozícii na stránke
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/657 ).
Novela je stále zaradená v zozname nezaradených materiálov.
 Michal:
24.9.2012 o 17:15 (Upraviť)
Nedá mi nepripomenúť…. Najmä našim “zákonodarcom” a najmä poradným orgánom Vlády
SR
LEGISLATÍVNE PRAVIDLÁ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(schválené uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352 v znení uznesenia vlády SR z 13.
októbra 2010 č. 693, uznesenia vlády SR z 15. decembra 2010 č. 895, uznesenia vlády SR z 2.
marca 2011 č. 163, uznesenia vlády SR zo 6. júla 2011 č. 472 a uznesenia vlády SR z 23.
mája 2012 č. 210)
Čl. 13
(1) Návrh zákona sa prerokuje s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom
konaní.
A čo je naozaj dôležité…
Čl. 14
(4) Zásadná pripomienka znamená kategorický nesúhlas orgánu, ktorý ju uplatnil a
predznačuje, že bez akceptovania tejto pripomienky pravdepodobne nebude člen vlády

hlasovať za návrh zákona na rokovaní vlády alebo ten, kto uplatnil zásadnú pripomienku, ak
bude prítomný na rokovaní vlády, ju vznesie aj na tomto rokovaní. Zásadné pripomienky sa
uplatňujú listom ministra, štátneho tajomníka, vedúceho iného pripomienkujúceho orgánu
alebo jeho zástupcu; to neplatí, ak ide o uplatnenie zásadnej pripomienky v skrátenom
pripomienkovom konaní alebo o zásadnú pripomienku k návrhu právneho predpisu, ktorý
neschvaľuje vláda.
Veľmi som zvedavý, či toto “predznačenie” v LP bude smerodajné pre p. Glváča a nebude
hlasovať za návrh novely. Ale zjavne ho prevalcuje mantra konsolidácie verejných financií.
 Rasťo:
24.9.2012 o 17:06 (Upraviť)
material (595) sa mal prejednavat 21.9.2012 ale nebol zaradeny na rokovanie vlady
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradeneMaterialy?sortType=desc&column=Cis
loMaterialu
v zverejneych materialoch na 26.9.2012 tiez nefiguruje!
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/657
da sa naist len toto lebo oficialna stranka vlady nefunguje
 Vlkovič:
24.9.2012 o 17:03 (Upraviť)
Myslím, že nastáva čas činov, ak návrh v takejto podobe prejde prvým čítaním v parlamente,
tak potom už bude neskoro čokoľvek organizovať, nie raz sa stalo, že druhé a tretie čítanie
prebehlo za jeden deň a bolo vymaľované.
 Katarína L:
24.9.2012 o 16:56 (Upraviť)
RoboH 16:33
Presne tak. Mňa aj môjho manžela sa týka 14% nakoľko obidvaja sme doma a nerobíme.
preto je to ma to veľmi trápi.
 juraj:
24.9.2012 o 16:46 (Upraviť)
Vážení kolegovia.Po zhliadnutí dnešnej TB na konci rokovania rady solidarity začínam mat
dojem že oni to s tou 19% danou naozaj myslia vážne.Pripomienky k daňovému zákonu
zásadného charakteru úplne zmietli zo stola. GP,ZVJS, SIS, UR ZV, MV, verejnost mali
zásadne pripomienky na rozporové konanie a sú ticho,nič sa v tomto smere nedeje. To naše
úsilie o zhromažďovanie podporovatelov pripomienok k zákonu ako keby bolo zbytočné
alebo sa mýlim. Úplne som z toho rozčarovaný že zákon ide v stredu do vlády a všetky
inštitúcie sú spokojné ktoré pripomienkovali uvedený zákon.
 RoboH:
24.9.2012 o 16:33 (Upraviť)

…to Katarína L 16:23..
…OK ja som to bral z pohľadu zamestnanca, ty z pohľadu SZČO…
 RoboH:
24.9.2012 o 16:29 (Upraviť)
…to Roman 16:01…
…presne tak, dokonca počítajú z rozkategorizovaním príslušníkov silových rezortov VD na
viacerých frontoch ak zdania VD,tak u tých čo pôjdu do VD po 31.12.2012 majú veľkú šancu
uspieť, nakoľko im služobný pomer ešte trvá ( prizbnie VD sa podľa rozhosdnutia ESpreĽP
vzťahuje na ukončenie služobného pomeru…
…aj starobných dôchodcov máš viacero druhov, takže ak sa bude zdaňovať tak ÚS môže
vyhlôásiť zákon, resp niektoré jeho ustanovenia za neplatné resp. neplatné čiastočne a to sa
práve bude týkať budúcich VD, s týmto oni počítajú a v konečnom dôsledku to bude ich
čiastočné víťazstvo…
…práve preto sa musím neskutočne čudovať ľu´dom, ktorý majú odslúžených 20-25 rokov a
ešte nemajú podanú žiadosť k 31.12.2012, veď je to tak priehľadné ako krištáĽová
studnička…
…hroziaci kolaps ozbrojených zložiek je to jediné čo by tých (autocenzúra) prinútilo otočiť…
…ak si toto niekto nedokáže uvedomiť, tak bohužiaľ, my čo už máme VD máme veľké šance,
že svoje dostaneme späť…
 PeterK:
24.9.2012 o 16:28 (Upraviť)
A ďalšia perlička
Príloha 3. sociálne vplyvy (str.3):
Poberatelia výsluhových dôchodkov podľa zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a
policajtov – zdanenie výsluhových dôchodkov do doby dosiahnutia dôchodkového veku
poberateľa sa negatívne dotkne približne 20 tis. výsluhových dôchodcov, pri očakávanom
priemernom negatívnom vplyve na 1 daňovníka vo výške 130 eur/mesiac.
vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs.
Vybraní ústavní činitelia (prezident, poslanci, členovia vlády a predseda a podpredseda NKÚ)
– zavedenie osobitného odvodu, nad rámec zdanenia druhou sadzbou DPFO, ktoré sa bude
týkať všetkých FO bude mať negatívny vplyv na 168 ústavných činiteľov. Za predpokladu, že
v roku 2013 dôjde k naplneniu súčasného znenia zákona č. 120/1993 Z. z. o platových
pomeroch ústavných činiteľov zavedenie druhej sadzby dane (vrátane zjednotenia
maximálnych vymeriavacích základov) v roku 2013 by malo negatívny vplyv na plat poslanca
vo výške 13 eur/mesiac, od ktorého sa odvíjajú aj platové pomery ostatných ústavných
činiteľov. Zavedenie osobitnej sadzby dane vo výške 5 % bude mať ďalší negatívny vplyv na
mesačný plat poslanca vo výške približne 109 eur/mesiac, čo v príslušnej miere ovplyvní aj
platy ostatných ústavných činiteľov.
FO s nadštandardnými príjmami – zavedenie druhej sadzby dane sa v roku 2013 bude
uplatňovať od ročného základu dane vo výške 176,8-násobku ŽM, teda od hranice, pri ktorej

daňovník stratí nárok na nezdaniteľnú časť základu dane. Na mesačnej báze to znamená, že
zdaneniu druhou sadzbou bude podliehať fyzická osoba so základom dane vyšším ako 2 867
eur (berie v úvahu aj zjednotenie maximálnych vymeriavacích základov), čo v prípade
zamestnanca zodpovedá hrubému príjmu 3 311 eur v roku 2013. Uvedená zmena sa podľa
údajov mzdovej distribúcie dotkne len 1,2 % zamestnancov. Priemerný vplyv z dôvodu
zavedenia druhej sadzby na daňovníka je 199 Eur/mesiac (bez vplyvu zjednotenia
maximálnych vymeriavacích základov).
 Katarína L:
24.9.2012 o 16:23 (Upraviť)
RoboH o 15:54
Asi došlo k omylu, myslela som odvody do zdravotnej poisťovne. Tie sú vo výške 14%.
Minimálne z vymeriavacieho základu 339,89 €. V prípade 6OO,-€ dôchodku je to 84,-€.
Potom daň z výšky 6OO,- € – to je 114,- €. Čiže spolu 198,- €.
 Rasťo:
24.9.2012 o 16:18 (Upraviť)
Tento nezmysel MF a vlady nevydrzala ani ich www stranka a padla uz dost dlho nefunguje
http://www.vlada.gov.sk
 PeterK:
24.9.2012 o 16:16 (Upraviť)
Príloha č. 1 – Vplyv na rozpočet verejnej správy…. (str. 4)
B. Zdanenie výsluhových dôchodkov vyplácaných podľa zákona o sociálnom zabezpečení
vojakov a policajtov do dosiahnutia dôchodkového veku týchto daňovníkov
Pri kvantifikácii sa vychádzalo z vekového rozdelenia výsluhových dôchodkov policajtov a
vojakov. Podľa týchto údajov sa opatrenie bude týkať približne 20 tis. osôb, pričom ide o
konzervatívne číslo vzhľadom k tomu, že MF SR nedisponuje údajmi o počtoch výsluhových
dôchodcov v iných rezortoch.
… je toto možné???
 Roman:
24.9.2012 o 16:01 (Upraviť)
Ťažšie je postupovať v zmysle rozsudkov a priznať, že prijtím návrhu na zmenu 328/2002
Z.z. dôjde len k porušeniu medzinárodných dohovorov voči poberateľom výsluhových
dôchodkov. Tu sa chce zaviesť nové pravidlo odporujúce medzinárodným dohodám. V
ktorom štáte sa na prísľub daný zákonom viacej dbá, ako na legálne nadobudnutý majetok a
sociálne zabezpečenie ? Veď ten prísľub je možné meniť do ukončenia služobného pomeru a
to nielen podľa medzinárodných dohovorov, ale aj podľa niektorých nezaujatých právnikov.
Je možné, že iný prístup je k tým, čo nedosiahli 15 rokov oproti tým, čo dosiahli 15 rokov ?
 RoboH:
24.9.2012 o 15:54 (Upraviť)

…to Katarína L 15:22…
…Zdravotné poistenie tvorí cca 4% z hrubého príjmu, do tých 14% sa započítavá okrem ZP aj
Nemocenské, starobné, invalidné a poistenie v nezamestnanosti…
…rozoberme si to na drobné . tie hvdá ani nevedia o čom točia: 1.)Invalidné poistenie – budeš
platiť(?), hoci na invalidný dôchodok nemáš nárok, pretože nie je možný súbeh VD a ID…
…2.) Starobné poistenie – ak ho budeš platiť(?) tak po 15 rokoch máš nárok na starobný
dochodok, ako radový zamestnanec, ak si v II.pilieri, polovica z odvodu ide tam – dá ti niekto
starobný dôchodok, alebo to zasa legislatávne “ošetria” po 14 rokoch a 11 mesiacoch tvojho
platenia??!…
…3.) poistenie v nezamestnosti – ak ho budeš platiť (?) po troch rokoch máš nárok na
podporu v nezamestnanosti – dá ti ju niekto, keď si nebola zamestaná?..
…takže neviem kde tie (autocenzúra) zobrali 14% zdravotnýodvod odvod..
…ak aj ti dôchodok zdania, bez nároku na odpočítateľnú položku na daňovníka a deti je to
opäť len ďalšia diskriminácia a donebavolajúce porušenie Ústavy
..vidíš, aké kádre robia v tejto džamahírii legislatívu…
…Ja osobne som sa do civilu nepýtal, Reo-redi a dovi, dopo dopi:)…
…sondujem, akým spôsobom by som sa dostal opäť do armády, samozrejme s doplatkom
rozdielu medzi VD a služobným platom za tie roky a slúžil by som ako to mám vo svojom
prvom kontrakte so štátom do 55-ky, možno to bude pripadať ako naivita, ale jeden precedens
tu je – rehabilitovaní dôstojníci po roku 1989…
…Katarína, tie (autocenzúra) veľmi dobre vedia, čo robia a aj to, že my, ktorí sme už na VD
máme veľkú šancu uspieť, ak aj ÚS, poprípde Štrasburg nám dá zapravdu, čo je
vysokopravdepodobné, tí ktorí pôjdu po 31.12.2012 majú smolu, preto sa im čudujem, že sú
ticho, už malo byť na stole MO,MV,MS 15.000 žiadostí (stiahnuť sa dajú aj na silvestra)…
 Katarína L:
24.9.2012 o 15:22 (Upraviť)
Dnes som sa dozvedela, že na 90% sa schváli 19% daň. Ak potom budeme platiť aj zdravotné
vo výške 14% tak neviem čo budem robiť. Asi budem nútená predať dom, nakoľko nebudeme
spolu s manželom stíhať platiť hypotéku. Bola som aj na UPSVaR spýtať sa, či máme nárok
na príplatok k prídavku na dieťa. Odpoveď bola nie, nakoľko sme obidvaja VD.
Diskriminácia na každom kroku.
 Rasťo:
24.9.2012 o 15:16 (Upraviť)
Ing. Jozef Šamaj:
24.9.2012 o 14:06
Velka pravda s ciganmi, ale toto mi tam chybalo:
Viete ze ciganka, ktora porodi 5-6 (3×5 =15) detí a cely zivot zije z podpory v
nezamestnanosti ma dochodok vypočitany z preiemrenj mzdy v NH co nema ani ucitel na ZS,
pricom deti stravuje v skolskej jedalni za 1€ mesacne a dostava zadarmo skolske pomocky –
co sa tyka vychovy ani nehovorim…?
Sicka v textilnej fabrike zo 4 detmi, ktora musi robit za minimalnu mzdu a odrobila 30 rokov
ma dochodok z tejto minimalnej mzdy!!!
Viete co sa stane ked do dochodku bude treba odrobit 25 rokov?
Hovori Vam nieco cislo 3×9=27?

Co potom?
Tak kde sa podeju peniaze z tzv”konsolidacie verejnych financii”?
 RoboH:
24.9.2012 o 14:17 (Upraviť)
…ak toto naozaj schvália ( čo je pri tomto stáde viac ako isté ), dúfam že na GP budú rovnako
promptní ako v prípade platov sestier a ÚS vydá predbežné opatrenie, k tomuto flagrantnému
porušeniu Ústavy SR k pozastaveniu zákona…
…kolegovia, naši novodobí senátori nás hodili do arény ako prvých kresťanov k obveseleniu
davov a teraz čakajú, že sa požerieme sami, som síce ďaleko od centra diania ( BA ) ale, som
ochotný pomôcť pri organizovaní čohokoľvek, čo je v súlade so zákonmi tejto republiky…
 Ing. Jozef Šamaj:
24.9.2012 o 14:06 (Upraviť)
Luboš:24.9.2012 o 12:52
Možno by bolo dobre upozornit aj media nech je jasné ako naši nami volený predstavitelia
“počuvaju” pripomienky občanov.
RoboH:24.9.2012 o 13:47
…myslím, že by bolo načim ukázať aj, že sme schopní občianského odporu, jediné, čoho sa
títo zlodeji boja, je medializácia odporu voči ich “istotám”…
.
.
oslovil som viac médií, ani jedno neodpovedalo..Pravda..Markíza…ani tie Katolícke noviny
nemajú čas…Zbytočné čakanie na Godota…..v dnešnom čase treba riešiť cigánsku
otázku..roky ju neriešili, tak je teraz prednejšia…načo písať o nespravodlivosti, dajme tomu o
“podozreniach z nespravodlivosti”, keď čierna tématika sa lepšie predáva, pravda – pani
Puškárová a spol.??? Ale Gorila raz príde na svetlo sveta, hoci aj za 30 či viac rokov…
 RoboH:
24.9.2012 o 13:47 (Upraviť)
…myslím, že by bolo načim ukázať aj, že sme schopní občianského odporu, jediné, čoho sa
títo zlodeji boja, je medializácia odporu voči ich “istotám”…
…je nás 30.000, keby len jedna desatina napríklad povešala svoje uniformy na plot pred úrad
vlády a zasypala ho brigadírkami, určite by si to všimli aj zahraničné, nie len naše
“mienkotvorné” médiá…
 Dusan:
24.9.2012 o 13:41 (Upraviť)
Je to hon na ludi, ktorý obetovali svoj rodinný život,niektorý aj životy za vlasť ktorá si to
nevaži. Pan premier a pan prezident prosim roztrhajte aj ústavu a ja idem roztrhať prisahu kde
som sluboval tejto …….republike……, ktora si nevaži pracu a obetavosť. Je to zaujmave v
tejto republike je lepšie byť parazitom spoločnosti, to sa im potom stavaju byty,zvyšuju
socialne davky,davaju peniaze za to že deti chodia do školy…..A človek ktorý obetoval svoje
zdravie a rodinný život vlasti, ktoreho momentalne nikto nepotrebuje je hodený na okraj
spoločnosti. Ktorý sa ťažko zamestnava v civilnom sektore pretože je tam nepoužitelný
svojou odbornostou a praxou. Divim sa, že nie sme jednotný aj z mojho okoli nedali ludia na

pravnika nepodpisali peticie a vsetci len stale cakaju ze niekto to z..a nich vyriesi. Divim sa že
cele ozbrojene zložky nedali ako lekari hromadne výpovede a nepodporili naš boj aj za ich
prava. Ved za chvilku budu na našej strane barikady. je my zle z toho ked vidim ako je luto
dat niekomu 10 eur na podporu svojich práv. Potom sa nedivme čo s mami robia.
 Michal:
24.9.2012 o 13:03 (Upraviť)
Pre Luboš (24.9.2012 o 12:52)
Ktoré médiá máte na mysli? Takzvané mienkotvorné? Alebo dokonca nezávislé
verejnoprávne, či súkromné televízie?
Ak ste im už niečo poslali, odpovedali Vám?
Pokiaľ viem, tak len pani Domeová nabrala odvahu a zverejnila aj naše názory. Za čo jej patrí
veľká vďaka.
 Luboš:
24.9.2012 o 12:52 (Upraviť)
Možno by bolo dobre upozornit aj media nech je jasné ako naši nami volený predstavitelia
“počuvaju” pripomienky občanov.
 Ing. Jozef Šamaj:
24.9.2012 o 12:35 (Upraviť)
S dovolením ? ? autorov – dovolím si viaceré časti referátu aj príspevkov “požičať” a idem
napísať p. ministrovi financií, možno sa zobudí zo svojho sladkého spánku aj na tej fotke…aj
keď v tomto som pesimista, asi nie….ďakuejm za pochopenie autorov..

 Roman:
24.9.2012 o 10:06 (Upraviť)
Michal:
24.9.2012 o 9:57
Alebo osvojiť si postup OKS a podať sťažnosť na ÚS SR !
 Michal:
24.9.2012 o 9:57 (Upraviť)
Výsledok MPK ani “pedantná a odborná” činnosť poradcov Vlády SR ma neprekvapili. Takže
asi nám ostáva už len počkať na vopred dohodnuté schválenie návrhov poslancami NR SR
(veď hlasujú podľa svojho svedomia), vypočuť si komentáre niektorých poslancov, že sa
pomýlili, s úžasom sledovať vyhýbanie sa poslancov vdovám, sirotám a invalidom a potom
podať sťažnosť na ÚS. Podá ZV SR túto sťažnosť? Alebo sa jednotlivci musia domáhať
svojich práv samostatne?
 Gabriel Meszaros:

24.9.2012 o 8:51 (Upraviť)
Posledná novelizácia bola 23. mája 2010. Ňou bolo vypustené to “iba ak existujú vážne
dôvody na neuskutočnenie rozporového konania …”
Inak za posledné 2 roky boli novelizované 5-krát.
Na stránkach portálu právnych predpisov je ešte staré znenie odstavca 6 !!!
 Roman:
24.9.2012 o 6:47 (Upraviť)
Dokumenty vlády SR
Rokovací poriadok
Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Metodický pokyn na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky
LEGISLATÍVNE PRAVIDLÁ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
http://www.vlada.gov.sk/data/files/2186_legislativne-pravidla-vlady-slovenskej-republiky.pdf
(4) Zásadná pripomienka znamená kategorický nesúhlas orgánu, ktorý ju uplatnil a
predznačuje, že bez akceptovania tejto pripomienky pravdepodobne nebude člen vlády
hlasovať za návrh zákona na rokovaní vlády alebo ten, kto uplatnil zásadnú pripomienku, ak
bude prítomný na rokovaní vlády, ju vznesie aj na tomto rokovaní. Zásadné pripomienky sa
uplatňujú listom ministra, štátneho tajomníka, vedúceho iného pripomienkujúceho orgánu
alebo jeho zástupcu; to neplatí, ak ide o uplatnenie zásadnej pripomienky v skrátenom
pripomienkovom konaní alebo o zásadnú pripomienku k návrhu právneho predpisu, ktorý
neschvaľuje vláda.
(5) S podpredsedom vlády, ministerstvami a Úradom vlády Slovenskej republiky je vždy
potrebné na rozporovom konaní prerokovať tie pripomienky, ktoré označili ako zásadné a
ktoré sú predmetom rozporu. S ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi
podľa čl. 13 ods. 2 písm. c) až f) sa na rozporovom konaní vždy prerokuje zásadná
pripomienka, ktorá je predmetom rozporu a ktorá sa týka ich vecnej pôsobnosti podľa
osobitných zákonov alebo ktorá sa priamo týka postavenia alebo činnosti orgánu verejnej
moci (napríklad štátnozamestnaneckého pomeru, rozpočtových pravidiel). Rozporové konanie
s orgánmi, ktorým bol návrh zákona zaslaný podľa čl. 13 ods. 2 písm. g), sa vedie len k
zásadným pripomienkam, ktoré sú predmetom rozporu a ktoré sa týkajú vecnej pôsobnosti
alebo postavenia týchto orgánov. Ak sa nepodarí rozpor vyriešiť ani na úrovni
príslušných ministrov alebo vedúcich iných pripomienkujúcich orgánov, predloží sa
návrh zákona s rozporom a legislatívny zámer, ak bol vypracovaný, na prerokovanie
vláde.
(6) Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa môže uskutočniť, ak predkladateľ
nevyhovel pripomienke, ktorú uplatnil väčší počet fyzických osôb alebo právnických osôb zo
strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na
ich zastupovanie (hromadná pripomienka). Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa

uskutoční vždy, ak predkladateľ nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa
stotožnilo aspoň 500 fyzických osôb alebo právnických osôb. Ak sa hromadná pripomienka
uplatnila v elektronickej podobe prostredníctvom portálu, zoznam fyzických osôb a
právnických osôb, ktoré sa stotožnili s hromadnou pripomienkou, možno predkladateľovi
zaslať aj iným spôsobom ako prostredníctvom portálu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Staré legislatívne pravidlá vlády ?!
Cl. 14
“(6) Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa môže uskutočniť, ak predkladateľ
nevyhovel pripomienke, ktorú uplatnil väčší počet fyzických osôb alebo právnických osôb zo
strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na
ich zastupovanie (hromadná pripomienka). Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa
uskutoční vždy, ak predkladateľ nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo
aspoň 500 fyzických osôb alebo právnických osôb, iba ak existujú vážne dôvody na
neuskutočnenie rozporového konania; predkladateľ tieto dôvody zverejní na svojej
internetovej stránke. Ak sa hromadná pripomienka uplatnila v elektronickej podobe
prostredníctvom portálu, zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa stotožnili s
hromadnou pripomienkou, možno predkladateľovi zaslať aj iným spôsobom ako
prostredníctvom portálu.
(7) Z rozporového konania vypracuje predkladateľ návrhu zákona zápisnicu, ktorú
podpisujú zástupcovia oboch strán rozporu.“
 Katarína:
24.9.2012 o 6:19 (Upraviť)
OKS napadla novelizáciu sociálneho poistenia na ústavnom súde
Čítajte viac: http://dostal.blog.sme.sk/c/304717/OKS-napadla-novelizaciu-socialnehopoistenia-na-ustavnom-sude.html#ixzz27KMyfpfc
Ústavný súd však v odôvodnení uznesenia jednoznačne konštatoval, že je potrebné, aby štátne
orgány vybavovali podnety občanov „spôsobom súladným s ústavou, príslušnými zákonmi,
ako aj ďalšími normatívnymi právnymi aktmi.” Na inom mieste uviedol: „„…Keďže úlohou
ústavného súdu nie je v danom prípade skúmať myšlienkové pochody a spôsob hodnotenia
hromadnej pripomienky predkladateľom, ale konformnosť jeho postupu s ústavou, všeobecne
záväznými právnymi predpismi, ale hlavne s legislatívnymi pravidlami…”. Z uvedeného
evidentne vyplýva, že ministerstvo a vláda sú povinné Legislatívne pravidlá rešpektovať a
riadiť sa nimi a ústavný súd je oprávnený posúdiť súlad ich postupu nielen s ústavou a
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ale aj s Legislatívnymi pravidlami vlády.
Niečo ako príklepok !
 Štefan:
24.9.2012 o 0:12 (Upraviť)
Vidíte páni a dámy, keď som Vám pred časom napísal, že v rezorte MV SR som absolvoval
za dobu viac ako štvrťstoročie xxxx pripomienkových konaní a za tú dobu môjmu odbornému

pracovisku z našich návrhov a pripomienok nebolo nič akceptované… Tak tento výsledok ma
utvrdzuje v mojich praktických skúsenostiach, že sa nič nezmenilo, všetko pokračuje “v
demokratickej línii”, vytýčenej po 17.11.1989! Ďalej nebudem pokračovať, aby ma
nevymazali, aj tak som už asi na hrane…

POMOC POSLANCOM
16. september 2012 |

Autor:

Páni poslanci,

pred rokovaním a prijatím novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 328/2002 Z. z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov o zmene a doplnení niektorých zákonov,
doporučujeme aby ste páni poslanci NR SR vzali na vedomie nasledovný článok:

Výsluhové náležitosti, ktoré súvisia zo zánikom služobného pomeru vojakov a policajtov
majú výrazný motivačný charakter a zabezpečujú vojakom a policajtom určité sociálne
istoty za dobu služby štátu, a to s prihliadnutím k psychickej a fyzickej náročnosti tohto
zamestnania, potenciálnemu ohrozeniu života v príprave na požadovanú činnosť,
konanie služby v rôznych miestach podľa potreby ozbrojených síl bez ohľadu na vplyv
na rodinný život a na stratu civilnej profesie.
Táto služba štátu je spojená s radou obmedzení a povinností, ktoré v civilnom sektore
neexistujú a s prihliadnutím k jej nízkej spoločenskej prestíži vedie následne
k preferencii iných profesií a činností. Za tejto situácie bol v predchádzajúcich rokoch
navrhnutý a vytvorený systém, ktorý by občanov ktorí sa dali do služieb štátu hmotne
dostatočne zabezpečil, po kratšej dobe služby jednorázovo, po dlhšej dobe služby
opakujúcimi sa dávkami.
Vznikom služobného pomeru dochádza k uzatvoreniu právneho vzťahu medzi štátom
a fyzickou osobou. Z tohto právneho vzťahu vzniká štátu presne špecifikovaná
povinnosť a fyzickej osobe /občanovi/ nárok.

Akýkoľvek budúci zásah štátu do obsahu tohto vzťahu je jednostranným zásahom
s retroaktívnými dôsledkami.
V súlade s ústavným zákonom o bezpečnosti Slovenskej republiky, v znení neskorších
predpisov je zaistenie zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky, ochrana
jej demokratických základov a ochrana životov, zdravia a majetkových hodnôt
základnou povinnosťou štátu.
Bezpečnosť Slovenskej republiky zaisťujú ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory,
záchranné a havarijné služby.
Masovým narušením právnej istoty osôb, ktoré sa na plnení vyššie uvedenej základnej
povinnosti štátu podieľali a ďalší doteraz podieľajú, spochybňuje štát svojim
materiálne neodôvodneným a právne pochybným zdanením výsluhových dôchodkov
bezproblémové plnenie povinností štátu.
Príslušníci vyššie uvedených zložiek nemajú do budúcnosti žiadnu istotu, že štát bude
plniť svoje záväzky voči nim vzniknuté. Dôvodom tohto postupu štátu je len a iba
populizmus a skutočnosť, že vyššie uvedené skupiny osôb majú obmedzené možnosti na
obranu svojich práv, ktoré majú byť i mimo iné nevýhody kompenzované práve
vyplácaním výsluhového príspevku pri splnení zákonom stanovených podmienok, a to
za podmienok platných ku dňu ukončenia služobného pomeru.
Ústavne čistejšie by však pre mnohých z nich bolo za podmienok platných ku vzniku
tohto pomeru.
Charles Montesquie, na ktorého diele je mimo iného vybudované moderné pojatie štátu
by asi povedal: „Zrejme v tomto zmysle by asi hlásali mohamedánski sudcovia, že
vrchnosť nie je nútená dodržať svoje slovo alebo svoju prísahu, ak by tým obmedzovala
svoju moc.“
Pokiaľ by sme pripustili túto možnosť štátu, kedykoľvek a akokoľvek zmeniť svoje
zmluvne vzniknuté záväzky a z nich plynúce nároky, povedal by Jean – Jacques
Rousseau, že sa jedná o otroctvo: „Je absurdné a nepochopiteľné povedať, že sa človek
dáva zdarma. Taký čin je nezákonný a neplatný, už len preto, že kto takto jedná, nie je
pri zmysloch.“
Z vyššie uvedeného je možné vyvodiť, že štát nemôže už raz priznaný výsluhový
dôchodok, akýmikoľvek manipuláciami v budúcnosti odoberať alebo znižovať, pretože
ide o majetkové právo v zmysle článku 1 Protokolu č.1 Európskej dohody o ochrane
ľudských práv a základných slobôd.

Záver, výzva pre poslancov:
páni poslanci prejavte dostatok štátnickej múdrosti a nedajte súhlas na
postupnú likvidácii štátu kvôli nerozvážnosti jednotlivcov.

Zväz vojakov SR – Klub Bratislava
predseda Ing. Pavol Bada, plukovník v.v.

––––––––––––––––––––––––––Prosíme ctených diskutérov, aby písali k veci, na úrovni a uvádzali pre p. poslancov články
zákonov, ktoré svojim obsahom môžu rozšíriť ich právne vedomosti v tejto oblasti.
Mimoriadne požadujeme aby ste sa uvádzali celým menom / priezviskom, pokiaľ s tým má
niekto problém, nech využije na komentár iný článok na webe.
Prosíme v komentároch neútočte na asistentov poslancov, nakoľko to je prvý predpoklad toho,
že sa ani dobre mienená pomoc nedostane k ich chlebodarcom.
Používanie skratky: PPP – právna pomoc poslancom, sa doporučuje.
(Emailové adresy poslancov)

Rubrika: Klub Bratislava |

Počet komentárov: 96 »

NR SR odpovedá ČASOD
9. september 2012 |

Autor: webmaster

Priatelia,
Česká a Slovenská obec delostrelecká dostala odpoveď z MOSR. Pôvodný dopis smeroval na
NR SR a jeho predmetom bol podnet na konanie o súlade právnych predpisov. Mienili sme sa
i my zúčastniť na náprave diskriminácie a krivdy v silových zložkách.
Ako vidieť z obsahu textu prílohy – nechcú sa tým zaoberať. Všetko je vraj v najlepšom
poriadku. Myslím si, že ak sa to zverejní na stránkach ZV SR mnoho ľudí ešte viac spozornie
a urobí si objektívnejší názor na vzniknutú situáciu. Nie je to jednoduchá záležitosť ako sa
zdá, ale právna, a to by mali riešiť iba odborníci a nie lascívni legislatívci na MO alebo MV,
snažiaci sa udržať si fleky za každú cenu. Neviem, keď vylúčim u nich úmysel škodiť štátu,
vláde a p. Ficovi, tak jediné čo som schopný akceptovať je, že tomu čo robia absolútne
nerozumejú.
Jasne sa v odpovedi MO SR dištancuje od vojakov, ktorí sú už v zálohe (myslím od tých do
65 rokov, ktorí si odslúžili záväzok a ktorí vždy tvorili zálohu obranyschopnosti štátu). Pre
MO SR majú význam iba slúžiaci vojaci, a tí čo skončili služobný pomer sú už nezaujímaví
(!?).
Ako si máme vysvetliť, my všetci vojenskí výsluhoví dôchodcovia, prečo sa k nám a obrane
štátu MO SR tak macošky správa?
Máme sa uspokojiť s tým že od nich podporu už nečakajme, ich odpoveď je totiž toho jasným
dôkazom.

Ja som osobne presvedčený, že ďalším vypisovaním na tieto orgány – je už zabíjaním
drahocenného času. Treba to asi robiť inak. Možno ako sestričky v zdravotníctve, či učiteľky
v školstve. To je cesta.
JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár ČASOD
Prečítajte a posúďte sami:

+NR SR, MO SR – odpoved

.
Rubrika: Do pozornosti rezortu MO SR, Klub Bratislava |

Počet komentárov: 13 »

AKO PODPORIŤ PRIPOMIENKY
3. september 2012 |

Autor:

Zaregistrovať sa
na: https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=
191&matEID=5415&mrEID=263248

Po zaregistrovaní môžete odísť zo stránky a následne sa dostanete na vybranú
pripomienkovanú problematiku, ak si ju prečítate na tomto článku nižšie.
Ak ste prihlásený, postačuje kliknuť myšou na danú pripomienku, tu na tomto článku,
a prejdete na odkaz.
Po otvorení tam, úplne na spodku je o Podporovaní.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Hromadné pripomienky k zákonu 595/2003 Z.z.

1) Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisovustanovenia bodov 2,3,4,5 a 14 článku I. :

Zástupca verejnosti:
Ing. Marian Vilim, Liptovský Mikuláš, 03101, marian.vilim@centrum.sk
Jaroslav Vlkovič, Dolný Lopašov, 92204, vlkvlk@centrum.sk
Štefan Kin, Bratislava – Vrakuňa, 82107, kin.stevo@gmail.com
Michal Picha, michal.picha@centrum.sk

2) Návrh na zrušenie zdanenia výsluhových dôchodkov

Zástupca verejnosti:
Ing. Gábor Meszaros, gabor@meko.sk,
Ing. Valéria Wildová, Bratislava, 851 03, valeria.wildova@gmail.com
Michal Picha, michal.picha@centrum.sk

3) Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zástupca verejnosti:
Ing. Pavol Horváth, Kubrá, 91101,
Ing. Miroslav Grobarčík, Preseľany 956 12
Ing. Valéria Wildová, Bratislava, 851 03, valeria.wildova@gmail.com
Michal Picha, michal.picha@centrum.sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Hromadné pripomienky k novela zákona 328/2002 Z.z.

Ustanovenia §§ 39a, 68

Zástupca verejnosti:
Jaroslav Vlkovič , Dolný Lopašov, 92204, vlkvlk@centrum.sk
Stanislav Milan, Poprad, 058 01,
Štefan Kin, Bratislava – Vrakuňa, 82107, kin.stevo@gmail.com
Michal Picha, michal.picha@centrum.sk

2) Zrušenie §39a ods. 1-4 – Zrušenie stabilizačného odvodu

Zástupca verejnosti:
Stanislav Milan, Poprad, 058 01,
Ing. Jaroslav Fürster, springearl@orangemail.sk
Robert Krmášek, Komárno, 94501, robert859@gmail.com
Michal Picha, michal.picha@centrum.sk

3) Zrušenie ods. 2 až 10 v § 39, odsek 11 sa prečísluje na ods. 2 a v odseku 1 sa za slová v
prvej vete “Výsluhový dôchodok policajta a profesionálneho vojaka uvedeného v § 38 ods. 1
písm. a)” doplní “až j)”.

Zástupca verejnosti:
Mgr. Ivan Caban, Rudlová , 974 11,
Robert Krmášek, Komárno, 94501, robert859@gmail.com

4) Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.
z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zástupca verejnosti:
Ing. Imrich Kisel, Poprad 05801 kisel@pobox.sk
Ing. Valéria Wildová, Bratislava, 851 03, valeria.wildova@gmail.com
Štefan Kin, Bratislava – Vrakuňa, 82107, kin.stevo@gmail.com

