
1 

 

I N F O R M Á CI A 

z účasti na  prerokovaní   hromadnej pripomienky APVV na MPSVaR SR k návrhu doplnenia 
zákona č. 461/2003 Z. z. – staro dôchodcovia  (mimorezortné pripomienkové konanie)  

zo dňa 17. 3. 2017 
 

 Rokovania sme sa zúčastnili na základe písomnej pozvánky ministra doručenej 
emailom dňa 15. 3. 2017.  Rokovanie sa uskutočnilo v budove MPSVaR SR v Bratislave na 
Špitálskej ulici č. 6 o 10:45 h. 

Prítomní : 
1. Ing. Ivan Švejna, štátny tajomník 
2. Mgr. Karin Hertelová, generálna riaditeľka sekcie legislatívy 
3. JUDr. Martin Hatala, riaditeľ odboru sociálnej legislatívy 
4. JUDr. Rudolf Križan, riaditeľ odboru dávok sociálneho poistenia 
5. JUDr. Ján Nociar, PhD.,  generálny riaditeľ SPaSČ MV SR, vymenovaný na zastupovanie 
6. JUDr. Ivan Fufaľ, riaditeľ OSZ SPaSČ MV SR 
7. JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV  
8. JUDr. Martin Sitiar, 1. viceprezident APVV 

 
      Rozporové konanie zvolalo MPSVaR SR z dôvodu, že neakceptovalo naše návrhy 
uplatnené v hromadnej pripomienke kde sme žiadali, aby : 
1. Navrhovaný spôsob prepočítavania starobných dôchodkov staro dôchodcom bol zmenený 
 tak, aby zohľadňoval aj rozdiely a špecifiká osobitného systému sociálneho zabezpečenia, 
 nakoľko podľa predloženého návrhu novely nebudú starobné dôchodky a výsluhové 
 príspevky vyplácané z osobitného účtu MV SR zvýšené. 

2. Ako alternatívu, pre prípad neakceptovania našej požiadavky, sme predložili paragrafové 
znenie návrhu samostatného zákona, ktorým by mali byť dôchodky staro dôchodcov 
z osobitného systému sociálneho zabezpečenia v tejto súvislosti zvýšené. 

 V našom stanovisku sme odôvodnenie riešenia dokladovali najmä tým, že: 

• Už z dokumentácie, predloženej v súvislosti s návrhom novely zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je zrejmé, že takto navrhovaný spôsob 
„prepočítavania“ starobných dôchodkov sa staro dôchodcov z osobitného systému 
sociálneho zabezpečenia v podstate „nedotkne“ a  ako príčina tohto stavu je to, že sa pri 
spracovaní materiálu opäť, tak ako v minulosti, neprihliadlo na špecifiká a rozdielnosti 
medzi všeobecným a osobitným systémom u tejto skupiny osôb. 

• Upozornili sme tiež na to, že aj v minulosti keď  sa ostatný raz zmierňovali rozdiely medzi 
staro a novo dôchodcami (2006 a 2008)  sa to nakoniec muselo riešiť  tak ako to 
navrhujeme my teda, aby sa zvýšenie dôchodkov staro dôchodcov z osobitného systému 
riešilo prijatím samostatného zákona.  
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• Poukázali sme aj na to, že minister p. Richter vo svoje písomnej  odpovedi na interpeláciu 
poslankyne NR SR p. Petrík (zo dňa  3. 6. 2016) k riešeniu tzv. skrivodlivej situácie staro 
dôchodcov k vyrovnávaniu rozdielov medzi staro a novo dôchodcami uviedol aj to, že:  „sa 
uplatní rovnaký postup ako v rokoch 2006 a 2008, kedy sa ostatný raz zmierňovali rozdiely 
medzi  starobným dôchodkom staro dôchodcu a novo dôchodcu“. 

• Poukázali sme aj na to, že návrh novely  v podstate „preferuje“ staro dôchodcov z III. 
pracovnej kategórie čím sa vlastne negujú výhody z I. a II. kategórie, ktoré zákon č. 
100/1988 Zb. s týmito kategóriami spájal. Teraz sa opäť presadzuje zásada solidarity t. j. 
vyrovnanie tých, ktorí boli v III. pracovnej kategórii a tými, ktorí boli v I. resp. II. 
pracovnej kategórii. Zdôraznili sme aj to, že  až 98 % staro dôchodcov,  ktorých dôchodky 
sa považujú za výsluhové, splnilo pri „odchode do dôchodku“ podmienky „odslúžených“ 
rokov v I. resp. II kategórii funkcii. 

• Upozornili sme tiež na to, že dôchodky tzv. staro dôchodcov z osobitného systému sa síce 
podľa zákona č. 328/2002 Z. z. za výsluhové dôchodky považujú, ale v skutočnosti sú stále 
starobnými dôchodkami resp. výsluhovými príspevkami čo potvrdzujú aj viaceré 
rozhodnutia ústredia Sociálnej poisťovne.     

 

      Naše návrhy MPSVaR SR  neakceptovalo najmä z dôvodu, že návrh novely 
zákona rieši iba staro dôchodcov zo všeobecného systému.   Riešenie dôchodkov staro 
dôchodcov z osobitného systému je v kompetencii ostatných útvarov sociálneho 
zabezpečenia, najmä MV SR a preto sa týchto prípadov novela nedotýka.  K pracovným 
kategóriám bolo dôvodené, že suma starobného dôchodku z I. kategórie (základná 
percentuálna výmera 60%) vypočítaná podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom 
zabezpečení je však spravidla vyššia ako jeho suma vypočítaná podľa zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Aj z uvedeného dôvodu sa v súlade s § 274 tohto 
zákona zachovávajú nároky poistencov získané vo zvýhodnených pracovných 
kategóriách aj  poistencovi, ktorému vznikne nárok na starobný dôchodok po 31. 
decembri 2003. Vychádzajúc z uvedeného nie je preto dôvod prepočítať starobný 
dôchodok z I. pracovnej kategórie, ktorý bol vypočítaný podľa zákona č. 100/1988 Zb., 
podľa predloženého návrhu zákona. 

 Zástupcovia MV SR informovali, že vzhľadom na doterajšie riešenie 
vyrovnávania dôchodkov staro dôchodcom od účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. ( od 
kedy sa tieto dôchodky považujú za výsluhové) sa rozdiely, ktoré v súčasnosti rieši návrh 
novely zákona č. 461/2003 Z. z. medzi staro dôchodcami a novo dôchodcami  už týmito 
opatreniami postupne vyrovnali tak, ako sa to teraz  navrhuje vo všeobecnom systéme 
a  rovnako sa v zásade vyrovnala aj priemerná výška výsluhových dôchodkov 
priznaných pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z. z. aj po nadobudnutí jeho účinnosti. 
 Napr.: 
• v roku 2006 zákonom č. 586/2006 Z. z.  

• v roku 2008 zákonom č. 508/2007 Z. z.  
• v roku 2009 zákonom č. 433/2008 Z. z. 
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• ale aj  priamo zákonom č. 328/2002 Z. z.  

 Aj vzhľadom na tieto skutočnosti MV SR nepredložilo v rámci mimorezortného 
konania k návrhu novely zákona č. 461/2003 Z. z. žiadne pripomienky.  

      Na základe priebehu rozporového konania, ale aj z vyhodnotenia mimorezortného 
pripomienkového konania, kde ani jeden „silový rezort“ neuplatnil v tomto smere žiadne 
pripomienky, sme skonštatovali že naše rázne zotrvanie na predložených návrhoch by mohlo 
byť z hľadiska budúcnosti kontraproduktívne a preto sme  súhlasili s tým, aby naša hromadná 
pripomienka bola prekvalifikovaná na obyčajnú a to aj napriek tomu, že rozpory odstránené 
neboli a naše návrhy MPSVaR SR neakceptovalo.  
 
     Vzhľadom na tieto skutočnosti budú aj starobné dôchodky staro dôchodcov 
z osobitného systému sociálneho zabezpečenia „riešené“ tak ako vo všeobecnom systéme t. j.:  

• suma starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok podľa predpisov účinných  pred 1. 
októbrom 1988 (ktorá bola určená z upraveného PMZ najmenej v sume 2333 Sk) sa zvýši 
o pevnú sumu 25,50 €, 

• suma starobného dôchodku sa na novo určí len poistencom, ktorým bola suma starobného 
dôchodku určená podľa zákona č. 100/1988 Zb. do 30. 6. 2002 a to podľa kritérií 
navrhovaných v § 293ds v novele zákona. 
 

 Na rokovaní bolo dohodnuté stretnutie s riaditeľom OSZ SPaSČ MV SR, kde nám 
budú poskytnuté bližšie informácie k praktickej realizácii týchto  opatrení v pôsobnosti MV 
SR.  

 
      
 
                                                                       JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, v. r. 
                                                            JUDr. Martin Sitiar, 1. viceprezident APVV, v. r. 


