Hromadné pripomienky
Pre budúcnosť a pre archív.
tu je druhá časť pripomienok „HROMADNÉ“ ktoré sme podporili prihlásením na Slov-lex.
LP/2018/174 Zákon, 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
Autor:

APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe)

Pripomienka k:

celému zákonu

Dátum vytvorenia:

03.04.2018

Počet podporovateľov:

265

Pripomienka:
Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len „APVV“) podporuje predložený návrh, ktorého
cieľom je zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie) dávok výsluhového zabezpečenia a
súhlasí so spôsobom návrhu výpočtu zvýšenia dôchodkových dávok nielen od 1. júla 2018
ale aj na nasledujúce obdobia. APVV považuje tento návrh, ktorý uprednostňuje princíp
zásluhovosti, za zásadný prínos pre dosiahnutie cieľov zakotvených v Revidovanej Európskej
sociálnej charte, a to primeranými zdrojmi umožniť starším osobám viesť dôstojný život a
aktívne sa podieľať na živote spoločnosti.
Napriek uvedenému, APVV nepovažuje za správne nezabezpečenie garancie minimálnej sumy
valorizácie týchto dôchodkových dávok od roku 2019 nakoľko v prípade nezvýšenia funkčných
platov alebo ich nízkeho zvýšenia v niektorom roku by neboli valorizované ani dôchodkové
dávky resp. ich valorizácia by bola neprimerane nízka.
Vzhľadom na uvedené žiadame za novelizačný bod (10) v článku I (§ 68) doplniť bod (11)
takto:
(11) Dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú najmenej o pevnú
sumu určenú 2 % priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov podľa ods. 10
zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro
smerom nahor.
Navrhovaný novelizačný bod (11) označiť ako (12).
Priemernú mesačnú sumu valorizácie príslušnej dôchodkovej dávky navrhujeme určovať tak,
aby zohľadňovala všetky subjekty uvedené v zákone č. 328/2002 Z. z.
Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade, že MV SR nevyhovie tejto
hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne
pozvaný zástupca verejnosti JUDr. Hristo Gluškov, Kalinovská 8, 040 22 Košice,
100_prezident@sociaciapolicajtov.sk a JUDr. Martin Sitiar, Alžbetin dvor 341, 900 42
Miloslavov, 101_viceprezident@asociaciapolicajtov.sk.

------------------

Autor:

Kolen, Milan, Dr.

Pripomienka k:
ZÁKON 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
Dátum vytvorenia:

05.04.2018

Počet podporovateľov:

831

Pripomienka:
Valorizácie dôchodkových dávok od roku 2019 a v ďalšom období, ak nedôjde k zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov, alebo v prípadoch ich nízkeho zvýšenia, alebo len u
niektorých skupín ( len vojaci, len policajti, len ZVJS....), valorizácia by bola neprimerane
nízka. resp. žiadna.
Vzhľadom na uvedené žiadam v zákone do novelizovaného (§ 68) doplniť bod (11) takto:
(11) Dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú najmenej o pevnú
sumu určenú 2 % priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov podľa ods. 10
zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro
smerom nahor.
Navrhovaný bod (11) označiť ako (12).
Túto hromadnú pripomienku považujem za zásadnú. V prípade, že MV SR nevyhovie tejto
hromadnej pripomienke, žiadam uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne
pozvaný zástupca verejnosti Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801 Poprad,
milan.kolen50@gmail.com
-----------------------Autor:

Bada, Pavol, Ing.

Pripomienka k:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328.2002 Z.z.o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších
predpisov
Dátum vytvorenia:

06.04.2018

Počet podporovateľov:

214

Pripomienka:
V súlade s príspevkami od výsluhových dôchodcov na webe: www.bezpzlozky.eu podávam
pripomienku k novele zákona 328/2002 Z.z.
Podporujeme predložený návrh MV SR, s týmito pripomienkami:
1. Aby boli zachované osobitné účty bez dotovania zo štátneho rozpočtu, odporúčam k návrhu
§ 68 ods. 1 až 5 uplatniť zásadnú pripomienku, ktorou sa slová „a priemernej mesačnej sumy
výsluhového dôchodku zistenej ku dňu decembra predchádzajúceho kalendárneho roka“

nahradia slovami „z jednej stotiny priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej
ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka“.
2. Odsek 6 v § 68 odporúčame vypustiť, pretože je zrejme zbytočný a aj zmätočný. O priemernej
mesačnej sume sa už hovorí v odsekoch 1 až 5, pričom rozhodujúci termín je 31. december, a
nie deň, keď sa dávka zvyšuje.
3. V odseku 10 v poslednej vete slovo „zbore“ odporúčame nahradiť presným označením
zborov, ktorých mal predkladateľ návrhu na mysli. Vylúčia sa tým rôzne tanečné, spevácke a
iné zbory.
4. Navrhujeme, aby sa koeficient 0,4 sa nahradil koeficientom 0,75.
5. Požadujeme za novelizačný bod (10) v článku I (§ 68) doplniť bod (11) takto:
(11) Dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú najmenej o pevnú sumu
určenú 2 % priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov podľa ods. 10 zistenej
ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom
nahor.
Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú. V prípade, že MV SR nevyhovie tejto
hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne
pozvaný zástupca verejnosti : zástupca verejnosti Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801
Poprad, milan.kolen50@gmail.com, a František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409, E-mail:
f.boldis@gmail.com
--------------------------Autor:

Kin, Štefan

Pripomienka k:
Dátum vytvorenia:

06.04.2018

Počet podporovateľov:

87

Pripomienka:
pripájam sa k hromadnej pripomienke od autora: Kolen, Milan, Dr.
k: ZÁKON 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.
----------------------------Autor:

Luspaj, Pavel, Ing.

Pripomienka k:

zákon 328.2002

Dátum vytvorenia:

06.04.2018

Počet podporovateľov:

73

Pripomienka: valorizácia VD
-----------------------------

Autor:

Kin, Štefan

Pripomienka k:
Dátum vytvorenia:

06.04.2018

Počet podporovateľov:

80

Pripomienka:
pripájam sa k hromadnej pripomienke od autota: APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe) k
navrhovanej novele zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
----------------------------------Autor:

Hudáček, Ľuboš, Ing.

Pripomienka k:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.328.2002

Dátum vytvorenia:

06.04.2018

Počet podporovateľov:

106

Pripomienka:
Valorizáciu dôchodkov z osobitného systému sociálneho zabezpečenia od 1.7.2019 upraviť na
obdobný mechanizmus, ako pri valorizácii dôchodkov priznaných podľa zákona č.461/2003 o
sociálnom zabezpečení - všeobecný systém s dôrazom na zachovanie kúpnej sily všetkých
dôchodkov podľa parametrov nastavených v rámci všeobecného systému. Zrušiť diskriminačný
prepočet percenta valorizácie podľa odslúžených rokov.
Odôvodnenie:Účelom takto definovanej zmeny valorizácie dôchodkov je okrem iného i
garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku tak, ako je to odôvodnené v rámci
valorizácie dôchodkov z všeobecného systému sociálneho zabezpečenia s dôrazom na garanciu
zachovania kúpnej sily všetkých dôchodkov. Týmto spôsobom valorizácie je zachovaná miera
zásluhovosti, ale aj solidárnosti a nie ako teraz v navrhovanom mechanizme valorizácie od
1.7.2019 (prepočet percenta podľa odslúžených rokov), kde navrhovaný mechanizmus
diskriminačne pri zákonne priznaných všetkých dôchodkoch z osobitného systému
zabezpečenia, zvýhodňuje viacrokov slúžiacich dôchodcov na úkor menejrokov slúžiacich
dôchodcov, pričom miera takto valorizovaných dôchodkov by mohla byť veľmi nízka,
nepokrývala by mieru takzv.dôchodcovskej inflácie a v podstate by znehodnocovala dôchodok.
Valorizácia by mala byť o zachovaní kúpnej sily všetkých dôchodkov, a nie o zvýhodňovaní
jednej skupiny dôchodcov na úkor druhých. Cieľom valorizácie má byť zachovanie kúpnej sily
a nič iné.
----------------------------------Autor:

Žatková, Anna, Ing.

Pripomienka k:
zákonu, 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
Dátum vytvorenia:

09.04.2018

Počet podporovateľov:

29

Pripomienka:
Pripájam sa k hromadnej pripomienke od autora: APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe) k
navrhovanej novele zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-------------------------------Autor:

Žatková, Anna, Ing.

Pripomienka k:

Pavol Žatko

Dátum vytvorenia:

09.04.2018

Počet podporovateľov:

24

Pripomienka:
Pripájam sa k hromadnej pripomienke od autora: APVV (Asociácia policajtov vo výslužbe) k
navrhovanej novele zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-----------------------------Autor:

Hargaš, Peter, Ing.

Pripomienka k:
ZÁKON 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
Dátum vytvorenia:

09.04.2018

Počet podporovateľov:

73

Pripomienka:
Asociácia hasičov na dôchodku v zastúpení predsedu asociácie Ing. Petra Hargaša predkladá
nasledujúci materiál na doplnenie návrhu zákona, ktorý Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky predkladá v rámci konania LP/2018/174, a 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. Dôvodom je že doterajšia rozporuplná úprava § 143t
umožňovala výklad tohto ustanovenia reštrikčným spôsobom, v rozpore s účelom úpravy
zákona, v dôsledku čoho došlo k diskriminácii hasičov. Navyše účel tohto prechodného
ustanovenia bol už naplnený, lebo hasiči, ktorí si mohli požiadať o započítanie doby odslúženej
v služobnom pomere do doby započítavanej pre priznanie starobného dôchodku, tak už urobili.
Návrh:
2. Za § 143ag sa vkladajú § 143ah a § 143ai, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 30. júna 2018
§ 143ah
Zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018
(1) Na zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia v roku 2018 sa nepoužije § 68 ods. 11.

(2) Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a výsluhový dôchodok
priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje za každý skončený rok doby trvania
služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 €. Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30.
júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018. Výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31.
decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania. Do doby trvania služobného pomeru sa na
účely zvýšenia výsluhového dôchodku nezapočítava doba výkonu služby získaná
zvýhodneným započítaním a doba služobného pomeru získaná zvýšením podľa § 123 ods. 2
písm. a).
(3) Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a invalidný
výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu
10,50 €. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od
1. júla 2018. Invalidný výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa
zvyšuje odo dňa jeho priznania.
(4) Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do
30. júna 2018 a vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1.
júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 9,00 €. Vdovský výsluhový dôchodok
a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla
2018. Vdovský výsluhový dôchodok a vdovecký výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018
do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo dňa jeho priznania.
(5) Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 a sirotský výsluhový
dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje o pevnú sumu 15,00 €.
Sirotský výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna 2018 sa zvyšuje od 1. júla 2018.
Sirotský výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018 sa zvyšuje odo
dňa jeho priznania.“.
§ 143ai
Ustanovenie § 143t sa od 30. júna 2018 nepoužije.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona
č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z.,
zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č.
523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z.,
zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č.
310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č.
529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z. zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z.,
519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z.,
zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č. 204/2008 Z. z., zákona č.
204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z.,
zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č.
108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z.,
571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z.,
zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010
Z. z., 543/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011
Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č.
348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z.,

zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č.
413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z.,
zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č.
183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z.,
zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015
Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č.
140/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z.,
zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č.
125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č.
2/2017 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č.
184/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z. a
zákona 87/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 293by
Prechodné ustanovenie účinné od 30. júna 2018.
Ustanovenie § 293u sa od 30. júna 2018 nepoužije. “.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2018.“
Odôvodnenie do dôvodovej správy:
K § 143ai
Dôvodom je že doterajšia rozporuplná úprava § 143t umožňovala výklad tohto ustanovenia
reštrikčným spôsobom, v rozpore s účelom úpravy zákona, v dôsledku čoho došlo k
diskriminácii hasičov. Navyše účel tohto prechodného ustanovenia bol už naplnený, lebo hasiči,
ktorí si mohli požiadať o započítanie doby odslúženej v služobnom pomere do doby
započítavanej pre priznanie starobného dôchodku, tak už urobili.
K článku II
Z dôvodu aby bol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v súlade s navrhovaným
prechodným ustanovením § 143ai v zákone 328/2002 Z.z. sa odporúča vložiť prechodné
ustanovenie § 293by.
K článku III
Navrhuje sa dátum účinnosti zákona.
------------------------------------------Autor:

VÁRADY, Karol, JUDr.

Pripomienka k:
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.
Dátum vytvorenia:

10.04.2018

Počet podporovateľov:

24

Pripomienka:
Bod 1. § 68 doplniť o ods. 11 takto:
(11) Dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 5 sa zvyšujú najmenej o pevnú sumu
určenú 2 % priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov podľa ods. 10 zistenej
ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom
nahor. Navrhovaný odsek (11) označiť ako odsek (12).
Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú pripomienku. V prípade, že MV SR
nevyhovie tejto hromadnej zásadnej pripomienke, ktorú podávam za občianske združenie
Policajt vo výslužbe, so sídlom Zlatná na Ostrove, Ružová 372, IČO 42199891, žiadam
uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný zástupca verejnosti JUDr.
Karol VÁRADY, Fialková 3025/2, 945 01 Komárno, karolv119@gmail.com

-------------------------Autor:

Kolesár, Jozef, Ing.

Pripomienka k:

legislatívnému procesu zákon č.328.2002 Z.z.

Dátum vytvorenia:

10.04.2018

Počet podporovateľov:

18

Pripomienka:
pripájam sa k hromadnej pripomienke od autora: Kolen, Milan, Dr. k: ZÁKON 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.
---------------------------------Autor:

ANDRÁŠ, Štefan, JUDr

Pripomienka k:

Návrhu zákona

Dátum vytvorenia:

10.04.2018

Počet podporovateľov:

15

Pripomienka:
V súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o tvorbe
právnych predpisov“)
Zväz vojakov Slovenskej republiky podáva podľa § 10 ods. 3 zákona o tvorbe právnych
predpisov
zásadnú pripomienku
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
328/2002 Z . z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Znenie zásadnej pripomienky:

Navrhujeme zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v
nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018.
Odôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že služobné platy policajtov a profesionálnych vojakov nemusia byť po
1.7.2018 valorizované každoročne (ako sa stalo v minulosti – 2002,2003, kedy priemerný plat
vojakov klesol a výsluhové dôchodky neboli valorizované), resp. v prípade ich nízkeho
zvýšenia, je potrebné legislatívne zabezpečiť, aby sa v termínoch ustanovených zákonom sa
valorizovali dávky výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov minimálne o pevnú sumu 2
% priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra
predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Touto
legislatívnou úpravou dôjde k zosúladeniu oprávnených nárokov poberateľov dávok
výsluhového zabezpečenia rovnakým spôsobom ako sú legislatívne upravené oprávnené nároky
civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov. . Moja adresa: Zväz vojakov Slovenskej republiky ,Hviezdoslavova 16,
911 27 Trenčín,
MT: 0904 517 115, email: zvazvo
-------------------------Poznámky k pripomienkovaniu (pre archív).
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174/pripomienky/pridaj
LP/2018/174 Zákon, 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
11.04.2018 16.56
Milan, Jano a prípadne ďalší zástupcovia
keď už tam budete, snažte sa vyriešiť minimálne dva diskriminačné problémy:
1. prvý problém je, aby sa už prestalo experimentovať s rôznymi bulharskými konštantami a
koeficientmi a problém valorizácie sa vyriešil raz navždy tak, ako sme to žiadali našim
pripomienkovaním v roku 2017 a to v súlade so všeobecne platným Ustanovením § 293dx
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ktoré upravuje zvyšovanie dôchodkov pevnou
sumou najmenej o 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vyplácanej
z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vyplácanej Sociálnou poisťovňou
k 30. 6. predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. druhý problém je súbeh dôchodkov aby sa jednoznačne uzákonilo do koho kompetencie
patrí a súdy nemuseli rozhodovať pri určení príslušnosti orgánu verejnej správy na
rozhodovanie vo veciach starobných dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných
zložiek odlišne a zamedzilo sa právnej neistote.

Opierajte sa o pripomienku MPSVR SR (1.) a MS SR (2), ktorých zdôvodnenie je nižšie,
pomôžeme odstráneniu diskriminácie a nenaletíme rôznym dočasným 18 eurovým zvýšeniam
(iba pre niektorých z nás) a vyvolávaniu nespokojnosti ďalších z nás ako aj od verejnosti.
--------k bodu ad1.) MPSVR SR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky)
Podľa návrhu je valorizácia výsluhových dávok výlučne závislá od zvyšovania funkčných a
hodnostných platov alebo stupnice platových taríf. Znamená to, že účelom valorizácie
výsluhových dávok nie je udržať ich kúpnu silu, aby sa neznižovala v dôsledku inflácie, tak
ako tomu je u dávok dôchodkového poistenia, ale udržať istý pomer medzi dávkou
výsluhového zabezpečenia a platovým nárastom príslušníkov ozbrojených zložiek.
Vychádzajúc z toho, že systém dôchodkového poistenia a systém výsluhového zabezpečenia
tvoria jeden dôchodkový systém Slovenskej republiky, nepovažujeme tento principiálny
rozdiel v účele valorizácie za vecne a právne odôvodnený. Navrhovaný systém valorizácie
dávok výsluhového zabezpečenia môže byť takto výhodnejší ako systém valorizácie dávok
dôchodkového poistenia, ktorý je závislý od inflácie. Vytvoria sa tak podmienky na
dynamické zvyšovanie rozdielov v úrovni dôchodkov v neprospech dávok dôchodkového
poistenia.
Okrem uvedeného je v tejto súvislosti potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že nárok na
výsluhový dôchodok vzniká príslušníkom po skončení služobného pomeru, a to spravidla ešte
v produktívnom veku, čo im vytvára priaznivé podmienky na získanie ďalšieho príjmu
výkonom zárobkovej činnosti s následnou možnosťou získania nároku na starobný dôchodok
po dovŕšení dôchodkového veku.

k bodu ad2) MS SR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Dátum vytvorenia: 10.04.2018
Zásadná:
Áno
Pripomienka: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vo
vzťahu k zákonu č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov vojakov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má vedomosť o odlišnej
rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej republiky pri určení príslušnosti
orgánu verejnej správy na rozhodovanie vo veciach starobných dôchodkov bývalých
príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorým vznikom nárok na starobný dôchodok za
účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, avšak títo príslušníci
bezpečnostných zložiek nepožiadali o starobný dôchodok z rôznych dôvodov (napr. ostali
naďalej v služobnom pomere), a ktorým bol následne priznaný výsluhový dôchodok alebo
invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení
vojakov, resp. podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Časť súdnych rozhodnutí v tejto oblasti konštatuje príslušnosť Sociálnej poisťovne (napr.
rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3Sa/24/2016 z 19.04.2017, rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 9So 74/2014, sp. zn. 9So 147/2014 atď.) a časť

súdnych rozhodnutí konštatuje príslušnosť Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, resp.
iného príslušného orgánu verejnej správy, napr. odbor sociálneho zabezpečenia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, útvar sociálneho zabezpečenia zboru a pod. (napr. rozsudok
Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 8Sd/16/2014 z 03.06.2014, rozsudok Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky sp. zn. 10So 95/2014 atď.), pričom doposiaľ nebola vyriešená otázka
príslušnosti orgánu verejnej správy na konanie a rozhodovanie o starobných
dôchodkoch v takýchto situáciách, čím vzniká stav právnej neistoty.
Vo vzťahu k uvedenému je preto potrebné túto otázku riešiť pro futuro prostredníctvom
legislatívnych úprav príslušného právneho predpisu, a to zákona č. 328/2002 Z. z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorom sa riešenie tejto problematickej oblasti vymedzí jednoznačným spôsobom, čím sa
najefektívnejším spôsobom dosiahne stav právnej istoty všetkých dotknutých subjektov.
Vzhľadom na uvedené preto požadujeme, aby predkladateľ jednoznačným spôsobom
vymedzil, ktorý orgán verejnej správy je oprávnený konať a rozhodovať o nárokoch na
starobný dôchodok vojaka a policajta, resp. bývalého vojaka a policajta, ktorému vznikol
nárok na starobný dôchodok za účinnosti zákona č. č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení,
avšak tento o nárok na starobný dôchodok nepožiadal a súčasne následne tomuto
príslušníkovi vznikol nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok
podľa zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení účinnom v
rozhodnom období, resp. podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov
a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pekný deň prajem.
Ing. Pavol Bada
PS: pochybné zvyšovanie funkčných, hodnostných a iných platov, z ktorej akože návrh
novely vychádza, sme si už vysvetlili, takže neni o čom.
Predkladatelia z MV, chlapci nech sú akokoľvek sympatický i keď sú tiež ako budúci
dôchodcovia, teraz išli mimo náš cieľ: odstrániť diskrimináciu VD ako aj diskrimináciu medzi
VD. Trochu sme naleteli!

-------------------------------------------------Poznámky:
Hromadné pripomienky - NEBOLA ODOSLANÁ
PRIPOMIENKOVANIE z.č.328/2002 Z.z.

marec 2018

Pripomienkujúci subjekt:
Občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA
Názov legislatívneho procesu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z.o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov.
Text pripomienky:

„Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z.z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“ PI/2018/37, udáva ako cieľ navrhovanej
právnej úpravy zvýšenie valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia pri zachovaní dlhodobej
udržateľnosti osobitného účtu a keďže aj súčasná právna úprava valorizácie výsluhových dávok
od 1. júla 2018 sa realizuje na základe zákona č. 328/2002 Z. z. a je naviazaná na úpravu
stanovenú v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, navrhujeme valorizáciu dávok
výsluhového zabezpečenia spôsobom ako je stanovený v zákone č. 461/2003 Z. z.
t.j. aby novela obsahovala:
1) úpravu valorizácie na obdobie rokov 2018 – 2021 a tým sa minimalizovalo riziko neistoty,
2) valorizácia aby bola určovaná percentuálne podľa tzv. dôchodcovskej inflácie z
individuálnej aktuálnej dôchodkovej dávky (aby sa uplatňovala miera zásluhovosti a nie
solidárnosti),
3) bola zabezpečená garancia minimálnej miery valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia
(napr. 2% z priemerného výsluhového dôchodku k 31.12. predchádzajúceho roka),
4) aby sa ďalej neuplatňovalo prepočítavanie valorizácie koeficientmi podľa odslúžených
rokov,
5) aby sa presunul dátum valorizácie VD na termín od 1.1. kalendárneho roku (postupne:
1.júl 2018, 1.máj 2019, 1.marec 2020, 1.január 2021).
Zástupcovia verejnosti: Dr. Milan Kolen, Štefánikova 877/29, 05801 Poprad,
milan.kolen50@gmail.com 0904089940
Túto pripomienku považujeme za zásadnú.
Bratislava ...3.2018
predseda VVB

---------------------------Poznámka (z webu ZVSR):

ZV SR k novele 328 - 7.4.2018
Vážení kolegovia, ako prezident ZV SR som rokoval s prezidentom Asociácie policajtov vo
výslužbe o efektívnom spoločnom postupe pri hromadnom pripomienkovaní do
medzirezortného pripomienkového konania k novelizácii zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom
zabezpečení policajtov a vojakov. Dohodli sme sa, že v súčasnosti nie je už z našej strany
potrebné vyvíjať aktivitu na hromadné pripomienkovanie uvedenej novelizácie zákona, pretože
podmienky na začatie rozporového konania sú už splnené. Termín zaslania pripomienok je
stanovený do 11. 4. 2018. Taktiež sme sa dohodli, že ZV SR podá do uvedeného termínu
zásadnú pripomienku k navrhovanému zákonu. Z tohto dôvodu sa Prezídium ZV SR dištancuje
od osobnej iniciatívy pplk. v.v. RSDr. Milana Kolena, ktorý na našej webovej stránke vyzýval
všetkých členov o podporu jeho hromadnej pripomienky. Myslím si, že je to zbytočné plytvanie
energie. Pre vašu informovanosť vám ponúkam znenie našej zásadnej pripomienky
k novelizácii uvedeného zákona.

V súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o tvorbe
právnych predpisov“)
Zväz vojakov Slovenskej republiky podal podľa § 10 ods. 3 zákona o tvorbe právnych
predpisov
zásadnú pripomienku
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Znenie zásadnej pripomienky:
Navrhujeme zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov
v nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018.
Odôvodnenie:
Vzhľadom k tomu, že služobné platy policajtov a profesionálnych vojakov nemusia byť po
1.7.2018 valorizované každoročne (ako sa stalo v minulosti – 2002, 2003, keď priemerný plat
vojakov klesol a výsluhové dôchodky neboli valorizované), resp. v prípade ich nízkeho
zvýšenia je potrebné legislatívne zabezpečiť, aby sa v termínoch ustanovených zákonom
valorizovali dávky výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov minimálne o pevnú sumu 2
% priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra
predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Touto
legislatívnou úpravou dôjde k zosúladeniu oprávnených nárokov poberateľov dávok
výsluhového zabezpečenia rovnakým spôsobom, ako sú legislatívne upravené oprávnené
nároky civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov.
Prezident ZV SR pplk. v. v. Ing. Eugen BITERA
---------------------------------Poznámka pre archív

POSTUP pri PRIPOMIENKOVANÍ
(do budúcnosti)
Pavol Bada napísal: 7. apríla 2018 v 20:08
O čo viac bude podporujúcich v tejto pre nás takej skrátenej dobe, do stredy 11.4.2018 do
polnoci, o to bude východisková pozícia p. Milana Kolena a ďalších pripomienkujúcich
silnejšia. ! !
Preto pokračujte podľa postupu, informujte známych, podporujte, musíme dosiahnuť aby
všetkým VD valorizovali tak ako v civile, ako to je v zákone 461/2003 Z.z.

Prosím aby ste aspoň jeden -- dva dni zatiaľ nepísali komentáre na tomto webe, aby sa aj
menej zdatní kolegova dostali k tomuto návodu. Dopredu upozorňujem že komentáre budem
mazať a spustím ich až v stredu večer. Ďakujem.
Webmajster
—Priatelia, ešte raz AKO NATO ?
Kliknite tu: https://www.slov-lex.sk/ezz
1. Pravdepodobne nie ste ešte zaregistrovaný na Slov-lex, takže v pravom rohu sa objaví:
„PRIHLÁSENIE“, klik naň.
2. Objaví sa nový list na ktorom je tabuľka, v nej sú 3 ponuky, Vy kliknite na tú v strede
„PRIHLÁSENIE MENOM A HESLOM“, klik nato.
3. Otvorí sa list „REGISTRÁCIA NOVÉHO POUŽÍVATELA“, vyplňte v nej údaje ktoré
požadujú okienka s hviezdičkou *. Tam pozor! niekam si zaznamenajte heslo ktoré dáte do
okienka: NOVÉ HESLO a POTVRDIŤ HESLO (dajte to takto: 3x veľké písmeno, 3x malé
písmeno, 2x číslicu). Dole klik na REGISTROVAŤ.
4.Otvorí sa ďalší list o poučení že súhlasíte s podmienkami, v dolnej časti zatrhnite okienko
SÚHLASÍM a ZAREGISTROVAŤ.
5.Na ďalšom liste Vám oznámia že aktivačná linka príde na Váš e-mail.
6. Vypnite Slov-lex. Čakajte na e-mail.
—-Podpora pripomienok:
1.Až príde oznam o zaregistrovaní, kliknite na: https://www.slov-lex.sk/legislativneprocesy/SK/LP/2018/174/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-2506999
2.Vpravo hore je už známe okienko: „Prihlásenie“, klik naň.
3.Otvorí sa list: „Prihlásenie používateľa“, vyplňte okienka svojim e-mailom a heslom.
Kliknite na „PRIHLÁSIŤ“.
4.Ak sa Vám po prihlásení nevráti späť „Detail hromadnej pripomienky“ (môže sa to stať),
tak kliknite znovu na: https://www.slov-lex.sk/legislativneprocesy/SK/LP/2018/174/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-2506999
5.Môžete pritom aj potichu nadávať, ak chcete podporiť viaceré Hromadné pripomienky“ je
tam možnosť: ← šipka a „Naspäť na pripomienkovanie“, tým sa nezruší Vaša podpora.
Rozhodne podporte pripomienku M. Kolena.
-Michrina:
Moje skúsenosti a postup ako vytvoriť verejnú pripomienku v MPK ku novelám
zákonov
alebo právnych predpisov na portáli MS-SR.
1.)Vstúpiť na portál min.spravodlivosti SR: www.slov-lex.sk
- otvorí sa stránka – vpravo hore kliknuť na „Prihlásenie“ - prípad keď som už
zaregistrovaný.
a.)prihlásiť sa – zadať email a heslo(musí mať minimálne 8 znakov a aspoň jedno veľké
písmeno
alebo číslo),po prihlásení sa otvorí sa stránka v ktorej je možné pracovať:t.j.pripomienkovať
zákony,sledovať v akom štádiu je daný leg islatívny návrh a proces a pod.BEZ ZAREG IS
TROVANIA SA DO ĎALŠÍCH PROCESOV NEDÁ DOS TAŤ. Jedine tak vyhľdávať
zákony.

b.)Urobiť si registráciu na www.slov-lex.sk ,buď ako Organizácia – náš prípad zadaním
emailovej
adresy : www.vojenskyvetba@gemail.com .
Klik hore na registráciu menom a heslom – a otvorí sa tabuľka „nového použivateľa“ ,ktorú je
potrebné vyplniť.Hlavne vyplniť kolonku organizácie,pretože portál evid uje zaregistrované ,
organizácie a občianské združenia na MV-SR.Nezabudenuť na eslo,ktoré je porebné si
poznačiť a
zapamätať.Potvrdiť heslo a klik na registrovať. A je to.
Kedykoľvek po prihlásení sa na www.slov-lex.sk stačí zadať email a heslo a môžeme
vstupovať do
legislatívnych procesov-t,j. Zadávať verejné aj hromadné pripomienky – (Hromadné zložité
získať
500 a viac podporovateľov zaregistrovaných na portáli,aby pripomnienka bola zásadná a išla
do
rozporového konania).Verejné – OZ – môže dávať zásadné pripomienky bez podporovateľov.
Podobný postup registrácie je aj pre fyzické osoby – zapamätať si heslo aj email a opačne.
Či ste správne zorientovaní pohybovať sa na portáli MS-SR uvediem príklad:
Prihláste sa po zaregistrovaní:
Otvorí sa stránka MS-SR a vpravo hore Vás osloví stránka menom – organizáciou.
Môžete vstupovať do procesov . S ledovať aktuálne vydania zákonov,sledovať medzirezortné
pripomienkovacie konania (MPK) a ďalšie procesy -. stačí zadať číslo legislatívneho procesu
a
dole v okienkach len klikať čo chcem (verejná pripomienka-naša),hromadná pripomienka
atď.)
otvoria sa okná a vyplniť ich.Na vstup d o MPK stačí klik vstrede do kolonky MPK.
Náš prípad – pridať pripomienku - vľavo klik – otvorí sa okno vytvoriť pripomienku.Zadať
číslo
MPK – nás zujíma prípad vytvoriť pripomienku -zadať číslo legislatívneho procesu a otvorí
sa
okno do ktorého napísať texty pripomienok zásadných alebo obyčajných.Klik na uložiť
pripomienku a je na portáli MS-SR.
Doporučujem tak trochu sa zorientovať po prihlásení sa na stránke MS-SR.Ak Bude niečo
potrebné
budú problémy pri zadávaní pripomienok stačí ma kontaktovať : 0902610030 a dáme to do
poriadku.Ku dnešnému dňu : 5.3.2018
15,30 hod.som bol tel.v kontakte s plk.JUDr.Ivanom Fufaľom MVSR-riaditeľ odboru
soc.zabezp.
- novela bude riadnom leg.procese (21 dní)
-zmena nastane iba v § 68 o zmene zvýšovania výsluhových dôchodkov
-v návrhu zmeny by mali byť lepšie podmienky zvýšovania výsluhových dôchodkov
- návrh novely zákona by mal byť zverejnený na portáli MS-SR - www.slov-lex.sk v piatok
9.3.2018 - máme čas 21 dní sledovať čo a kto sa ku tomu vyjadrí a až potom dať
pripomienky.
- 9.3.2018 – piatok sa mám tel spojiť s p.Fufaľom medzi 8,00-9,00 hod.
Môj názor – navrhujem vytvoriť expertnú skupinu ,ktorá bude reagovať – na návrh novely a
pripraviť a odoslať zásadné pripomienky podľa bodov ako budú formulované v návrhu
novely.
A prípadne doplniť ďalšie pozmeňujúce návrhy týkajúce sa §-fu 68 ,napr.zjednotenie
vyplácania

výsl.dôch.ako je to vo všeobecnom systéme -od 1.1. v kal.roku a pod..Vyskúšať si orientáciu
na stránke si môžete v prebiehajucom procese zmeny zákona č.461 Z.z. ku ktorému prebieha
MPK. Stačí len klik uprostred prebiehajúce procesy uprostred stránky a preklikať sa ku
zákonu.
Tieto informácie sú dôverné vzhľadom k MV.SR,preto Vás žiadam o nezverejňovanie.
Východniar a zároveň aj člen VV-BA
Janko Michrina

