I. časť

PRIPOMIENKY VEREJNOSŤ
k návrhu NOVELY zákona 328/2002 Z.z. o sociálnom poistení.

pripomienkovanie prebiehalo od 03.04.2018 do 11.04.2018
Tu uvádzam všetky pripomienky jednotlivcov, orgánov a inštitúcií.
Hromadné pripomienky, ktoré sme podporili prihlasovaním na Slov-lex sú v časti II.

Aj v pripomienkach jednotlivcov – verejnosť sa objavuje:
„Predkladateľ nezdôvodnil, prečo mení systém valorizácie dávok, ktorý bol v doterajšej úprave
realizovaný v závislosti od tzv. dôchodcovskej inflácii podľa zákona č. 461/2003 Z. z. a ktorý v
zmysle § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení upravil zvyšovanie dávok na roky 2018
až 2021. Pôvodný systém mal udržať kúpnu silu, aby sa neznižovala v dôsledku inflácie, čo nový
systém valorizácie popiera“.
Z obsahu pripomienok, rozhodovať budú asi tieto:
MF SR –na strane 1,2,3
KOZ SR –na strane 58 - zaujímavé
Ministerstvo spravodlivosti SR – na strane 66, 67 rieši problém VD - SD kompetenčné spory
MPSVR SR je na strane 72 až 74
KRRZ (Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť) - na strane 75 až 76

---------

Za povšimnutie stojí názor MO SR k návrhu novely zákona, ešte aj Ministerstvo dopravy tejto
problematike venovalo viac pozornosti:
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
K bodu 2
Odporúčame
opraviť číslovanie odsekov a značku „€“ nahradiť slovným vyjadrením. Obyčajná
pripomienka Odoslaná
10.4.2018
Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Dôvodovej správe
Osobitnej časti k článku I
odporúčame slová „K § 143ah“ nahradiť slovami „K bodu 2 (§
143ah)“
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
9.4.2018
Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bodu 2 § 143ah
odporúčame upraviť číslovanie jednotlivých odsekov
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
9.4.2018
Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Všeobecne
Zároveň žiadam,
aby sa valorizácia výsluhových dôchodkov osôb, ktorých sa návrh týka určovala podľa
platného znenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a
vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože
návrh predpokladá negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Od
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valorizácie výsluhových dôchodkov zohľadňujúcej rast miezd sa začalo upúšťať reformou z
roku 2013. Táto reforma mala za cieľ úplný prechod valorizácie výsluhových dôchodkov
podľa inflácie a zvýšenie dlhodobej udržateľnosti osobitného systému sociálneho
zabezpečenia. Upozorňujem, že dôchodkový systém vojakov má záporné saldo a návrh
navyše spomalí znižovanie záporného salda v tomto dôchodkovom systéme. Približne
polovica vyplácaných výsluhových dôchodkov musí byť dotovaná z kapitoly Ministerstva
obrany SR. Poberatelia výsluhového dôchodku v rámci osobitného systému sociálneho
zabezpečenia už v súčasnosti poberajú v priemere oveľa vyšší dôchodok (744 eur) v
porovnaní so starobnými dôchodcami vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia (439
eur). Navrhovaná valorizácia výsluhových dôchodkov tento rozdiel ešte zväčší, keďže návrh
ustanovuje zvyšovanie výsluhového dôchodku v roku 2018 v priemere o 15 eur, pričom
starobné dôchodky sa majú zvýšiť v priemere o 8,4 eur. Funkčné platy reflektujú výsluhový
dôchodok pri jeho priznávaní, nie však pri valorizácií. Udržanie reálnej výšky a
kúpyschopnosti výsluhového dôchodku v čase dostatočne reflektuje dôchodcovská inflácia,
ktorou sa majú výsluhové dôchodky valorizovať od 1. júla 2018.
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Všeobecne
V doložke
vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) žiadam a) doplniť informácie o
predpokladanom percentuálnom zvyšovaní funkčných platov osôb, ktorých sa návrh týka, a to
na horizonte rozpočtu, ako aj zdroj týchto informácií, pretože bez nich nie je možné
adekvátne posúdiť predpokladaný vplyv návrhu na rozpočet verejnej správy, b) kvantifikovať
predpokladaný vplyv percentuálneho navýšenia funkčných platov osôb dotknutých návrhom
aj na roky 2019 až 2021, keďže v doložke vplyvov sa konštatuje len predpokladaný vplyv
percentuálneho navýšenia funkčných platov za rok 2017, ktoré ovplyvňuje valorizáciu
výsluhových dôchodkov na rok 2018.
Žiadame doplniť ročné údaje o predpokladanom dlhodobom vývoji priemernej doby trvania
služobného pomeru u budúcich novopriznaných výsluhových dôchodcov v kontexte zákona č.
80/2013 Z. z., ktorým sa upravila minimálna doba pre vznik nároku na výsluhový dôchodok
na 25 rokov.
Dôvody pre zmenu valorizácie nie sú dostatočne zdôvodnené. Dôvodová správa sa odvoláva
na nutnosť upraviť valorizáciu dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia z dôvodu
zmeny valorizácie vo všeobecnom systéme v rokoch 2018 až 2021. Navrhované znenie
zákona predpokladá trvalú zmenu valorizácie v reakcii na dočasné opatrenie vo všeobecnom
penzijnom systéme.
Žiadame doplniť informáciu o predpokladanom percentuálnom náraste funkčných platov,
hodnostných platov alebo stupnice platových taríf v rokoch 2019 až 2021, ktoré majú podľa
návrhu zákona ovplyvňovať výšku valorizácie výsluhových dôchodkov. Žiadame upraviť
výpočet vplyvov na verejné financie podľa uvedených predpokladov na roky 2019 až 2021.
Nový spôsob valorizácie nie je dostatočne zdôvodnený. Priemerný výsluhový dôchodok sa už
v súčasnosti pohybuje vysoko nad úrovňou priemerného starobného dôchodku vo
všeobecnom penzijnom systéme. Vychádzajúc z údajov o raste priemerného služobného
platu, je pravdepodobné, že v prípade prijatia návrhu zákona bude tempo rastu výsluhových
dôchodkov vyššie ako vo všeobecnom systéme a rozdiel v priemernom dôchodku sa bude
ďalej prehlbovať. Navrhovaný spôsob valorizácie navyše vychádza zo súčasnej priemernej
služobnej doby 25 rokov. Keďže po uplynutí prechodného obdobia bude minimálna služobná
doba pre vznik nároku 25 rokov, bude koeficient zohľadňujúci služobnú dobu v dlhom období
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úroveň valorizácie zvyšovať nad rámec 0,4 násobku percentuálneho nárastu funkčných
platov. Navyše, na rozdiel od všeobecného penzijného systému nezohľadňuje systém
výsluhového zabezpečenia predlžujúcu sa dĺžku dožitia, ktorá bude v dlhom období zvyšovať
výdavky na výsluhové dávky z dôvodu predlžujúceho sa obdobia poberania výsluhového
dôchodku.
Žiadame doplniť vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Doložka neuvádza, že
návrh zákona má negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Výsluhový
penzijný systém MO SR už v súčasnosti hospodári s výrazným deficitom, pričom viac ako
polovica výdavkov na dôchodkové dávky výsluhového zabezpečenia musí byť hradená z
príspevku MO SR, teda zo štátneho rozpočtu. Prijatie návrhu zákona by znamenalo
spomalenie postupného znižovania deficitu v tomto systéme. Výsluhový penzijný systém MV
SR v súčasnosti hospodári s malým prebytkom (približne 1 mil. eur v roku 2017), avšak
podľa projekcií sa, z dôvodu odchodu početnejších populačných ročníkov do výsluhového
dôchodku počas najbližších rokov, dostane opäť do deficitu, ktorý sa bude v dlhom horizonte
(približne 20 rokov) ďalej prehlbovať. V prípade prijatia navrhovaného opatrenia by sa
výsluhový systém MV SR dostal do deficitu už v roku 2018. Súčasťou novely zákona č.
328/2002 Z.z. z roku 2013 (zákon č. 80/2013 Z.z.), ktorá mala za cieľ zníženie výdavkov na
systém výsluhového zabezpečenia, bola aj úprava zvyšovania výsluhových dávok. Nová
úprava reagovala aj na negatívnu skúsenosť s naviazaním valorizácie na rast služobných
platov, ktoré vygenerovalo prudký rast výsluhových dôchodkov (o viac ako 10% v roku 2006
a o viac ako 20% v roku 2007) vo výsluhovom systéme vojakov. Ako konštatovala RRZ v
Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v apríli 2014, prijatím novely došlo k
výraznému zlepšeniu udržateľnosti výsluhových penzijných systémov a naviazanie
valorizácie na vývoj dôchodcovskej inflácie bolo v tomto kontexte jedným z najdôležitejších
opatrení.

Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č.328.2002 Z.z.
Autor: Podmanický
Jaroslav Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne
pripomienky k návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015
Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu,
ktorého predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002
Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia
namietaných nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne
ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu
výsluhových dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine
výsluhových dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002
Z.z. podľa dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej
(ďalej len „starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový
dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda
rovnako, ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o
zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v
nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne
podporujem predložený návrh, ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok
výsluhového zabezpečenia. Zásadne však nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až
2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii
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výsluhových dôchodkov v budúcich rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1.
marcu 2020, 1. januáru 2021 a v ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov
výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli
valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že
dávky výsluhového zabezpečenia priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané
podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti.
Výšky dávok v oboch prípadoch sú závisle od doby služby (zamestnania) a výšky
dosiahnutých hrubých služobných platov (zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky
podľa oboch zákonov vzniká nárok po uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny
zároveň platia poistné. Policajti a profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie,
konkrétne na výsluhový dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba
poistného zamestnanca na starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné
poistenie je 3% z vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej
len „Ústavný zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3
zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
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obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Jaroslav Podmanický Autor: Podmanický Jaroslav Pripomienka k: celému zákonu
Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k návrhu novely zákona č.
328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o
Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávam
zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého predmetom sú konkrétne
výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov
navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných
termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových dôchodkov k
1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových dôchodcov,
ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa dovtedy
platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
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nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
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31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Jaroslav Podmanický
Obyčajná

MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu
2
Odporúčame v čl. I bode 2 v § 143ah ods. 2 až 4 vypustiť slovo „pevnú“ a označenie
„€“ nahradiť slovom „eur“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Keďže v §
143ah nie je ustanovený spôsob výpočtu zvýšenia dávky výsluhového dôchodku, a nejde teda
o variabilnú sumu zvýšenia, považujeme slovo „pevnú“ za nadbytočné. Obyčajná
pripomienka Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu
1
Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68 ods. 9 odstrániť vecný rozpor s § 63 ods. 2 vo
vzťahu k výške výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku vyplácaných po
opätovnom vzniku nároku na ich výplatu. Odôvodnenie: Podľa § 63 ods. 2 sa v prípade
výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku výplata dávky obnovuje v
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naposledy vyplácanej výške, ak je to pre policajta alebo profesionálneho vojaka výhodnejšie.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu
1
Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68 ods. 11 explicitne uviesť - suma zvýšenia ktorých
dávok výsluhového zabezpečenia sa má ustanoviť opatrením. Zároveň odporúčame upraviť
znenie odseku 11 tak, aby bolo zrejmé, že časť vety „ktorým ustanoví ...“ sa viaže k opatreniu
a nie ku kalendárnemu roku. Odôvodnenie: Spresnenie textu. Nakoľko ide o splnomocňovacie
ustanovenie, odporúčame presne uviesť, ktorých dávok výsluhového zabezpečenia sa má
opatrenie týkať.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu
1
Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68 vypustiť odsek 6 z dôvodu jeho nadbytočnosti.
Odôvodnenie: Návrhom zákona sa ustanovuje nový mechanizmus zvyšovania dávok
výsluhového zabezpečenia, a to na základe pevnej sumy. Na určenie pevnej sumy je (okrem
iného) rozhodujúca priemerná mesačná suma výsluhového dôchodku zistená k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka. Z dôvodovej správy vyplýva, že táto priemerná suma sa
bude určovať na základe dát poskytnutých útvarmi sociálneho zabezpečenia a Vojenským
úradom sociálneho zabezpečenia. Výška pevnej sumy zvýšenia príslušnej dávky výsluhového
zabezpečenia sa ustanoví opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Táto suma sa
zlúči s príslušnou vyplácanou dávkou výsluhového zabezpečenia. Na určenie pevnej sumy tak
nie je rozhodujúca mesačná suma dávky výsluhového zabezpečenia vyplácanej ku dňu, od
ktorého sa dávka zvyšuje. Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu
1
Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68 ods. 10 prvej vete slová „Dávky výsluhového
zabezpečenia“ nahradiť slovami „Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok,
vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový
dôchodok“; obdobnú úpravu odporúčame použiť aj v druhej vete. Odporúčame v čl. I bode 1
v § 68 ods. 10 prvej vete vypustiť slová „viac ako o 0%“. Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68
ods. 10 druhej vete slová „ktorí ukončili posledný služobný pomer“ nahradiť slovami
„ktorých posledný ukončený služobný pomer bol“. Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68 ods. 10
druhej vete slová „v ktorom sa uvedené platové náležitosti“ nahradiť slovami „kde sa funkčné
platy, hodnostné platy alebo stupnice platových taríf“. Odôvodnenie: Spresnenie textu.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.2002 Z.z.
Autor: Jozef Čelko
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
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„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
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o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Jozef Čelko
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
11.4.2018

Verejnosť (Verejnosť)
k zmene a doplneniu zák.č.328.2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov
Organizácia: Verejnosť (Verejnosť) Autor: JUDr. Jaroslav Baran
Pripomienka k: "novele zákona č. 328.2002Z.z." Dátum vytvorenia: 07.04.2018 Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná Pripomienka: Autor: JUDr.Jaroslav Baran Pripomienka k: celému
zákonu; Dátum vytvorenia: 07. 04.2018; Vec: Zásadne pripomienky k návrhu novely zákona
č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o
Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávam
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zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého predmetom sú konkrétne
výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov
navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných
termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových dôchodkov k
1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových dôchodcov,
ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa dovtedy
platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: V službách príslušníkov ozbrojených zborov SR
som pracoval (VZS 26 mesiacov, v Policajnom zbore SR som bol nepretržite od 1.11.1968 do
31.8.1997, spolu 31 rokov. V rokoch 2018 až 2021 budú starobné dôchodky valorizované
podľa dôchodcovskej inflácie, to je percentuálne. Ak dôchodcovská inflácia bude nízka
valorizovať sa bude o garantovanú minimálnu sumu, to je pevnou sumou, aby boli
akceptované dôchodcovskou verejnosťou. Na základe výšky poberaného starobného
dôchodku valorizovať sa bude percentuálne, alebo pevnou sumou. V rockoch 2018 až 2021 sa
výsluhové dôchodky bez rozdielu poberanej výšky budú valorizovať len percentuálne, to je
bez garantovania minimálnej sumy valorizácie. Žiadam Vás o zavedenie garantovanej
minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v rokoch 2018 až 2021 v zákone č.
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s účinnosťou do 30. júna 2018.
Z uvedených dôvodov zároveň navrhujem aj posunutie termínu valorizácie výsluhových
dôchodkov od 1. 1. príslušného kalendárneho roka, resp. postupné posúvanie termínu
valorizácie v dvojmesačných intervaloch (každoročne) počnúc rokom 2019. Pre nás,
poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné a nelogické, aby naše výsluhové
dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z .z. o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“)
Pociťujeme to ako ničím neodôvodnenú krivdu, diskrimináciu a finančnú ujmu. Čím sa
odlišujeme od ostatných občanov ? V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z. z.
rieši aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok staro dôchodcov v ustanoveniach
účinných od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém staro dôchodcov ozbrojených
zborov však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z. z. Poberatelia starobných
dôchodkov, invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských
dôchodkov, sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č.
328//2002 Z.z. priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od
1.7.1964, zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č.
100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v
podstate za takých istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal
od 1.7.2002 v nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo
by nespravodlivé, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané obdobne ako to ustanovuje
novela zákona 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o prepočítaní sumy
starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa rozhodne najneskôr do 31. októbra 2018. Je
otázne, prečo navrhovateľ s touto úpravou nepočíta, čím spôsobí ďalšiu finančnú ujmu svojim
bývalým kolegom. Osobne sa domnievam, že sa týmto zámerne vyhýba prepočtu skupiny
staro dôchodcov, ktorých dôchodky majú v súčasnosti názov „výsluhový dôchodok.“ Tým, že
zákon č. 328/2002 Z. z. nepriznal výsluhovým príspevkom, ktoré boli týmto zákonom
označené, že sa považujú za výsluhové dôchodky, rovnaké právne postavenie,
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(plnohodnotného výsluhového dôchodku) ako výsluhovým dôchodkom priznaným podľa
tohto zákona, vo svojej podstate vlastne len predĺžil možnosť „zákonného“ poberania
výsluhového príspevku pod názvom „výsluhový dôchodok“ aj po dovŕšení 60 rokov veku!
Poberateľom takto označených „výsluhových dôchodkov“ nepriznal výhodnejšie úpravy v
náležitostiach, ktoré z tohto zákona vyplývali pre nasledujúcich poberateľov výsluhových
dôchodkov, napr.: • zákon č. 328/2002 zrušil hornú hranicu pre priznanie výsluhového
príspevku a pre jeho výpočet stanovil v ustanovení §-u 31 za každý rok trvania služobného
pomeru 2 % z priemerného služobného platu v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom
roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov pred dňom skončenia
služobného pomeru, • tiež pre priznanie výsluhového dôchodku zákon č. 328/2002 v
ustanovení §-u 39 upravil podmienky pre výpočet výsluhového dôchodku apod. Takto sú
vytvorené dve skupiny poberateľov výsluhových dôchodkov: - poberatelia plnohodnotného
výsluhového dôchodku, - poberatelia tzv. „výsluhového dôchodku“, ktorý sa iba považuje za
výsluhový dôchodok. Teda vo výsluhovom zabezpečení „existuje“ viac skupín výsluhových
dôchodkov, napr. aj skupina dôchodcov, ktorých dávky výsluhového zabezpečenia sú stále
iba náhradnou dávkou za starobné dôchodky a za výsluhové sa „len“ považujú (preto, že sú
vyplácané napr. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky). Na jednej strane zákon č.
328/2002 Z. z. vo svojej podstate vlastne len predĺžil možnosť „zákonného“ poberania
výsluhového príspevku pod názvom „výsluhový dôchodok“ aj po dovŕšení 60 rokov veku. Na
druhej strane však obral poberateľov výsluhových príspevkov o možnosť zákonnej voľby
rozhodnutia sa pre poberanie výsluhového dôchodku, alebo starobného dôchodku po dovŕšení
60 rokov veku, resp. priznaním plnohodnotného starobného dôchodku dovŕšením 55 rokov
veku , kde by mali v priznanom starobnom dôchodku započítané všetky doby poistenia a
osobných vymeriavacích základov dosiahnutých počas výkonu služby v osobitnom systéme,
ako aj vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia. A stanovisko MV SR k úprave
výsluhových príspevkov označených, že sa považujú za výsluhové dôchodky (tzv. staro
výsluhových dôchodcov): Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na rozporovom konaní
uviedlo, že účel navrhovanej právnej úpravy bol pri výsluhových staro dôchodcoch naplnený
mimoriadnymi valorizáciami, preto nepovažuje za potrebné upravovať výsluhové dôchodky
osobitnou právnou úpravou?! Ak sa nenavrhne nový systémový valorizačný model
výsluhových dávok, odporúčam predložiť legislatívnu úpravu na zavedenie garantovanej
minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v rokoch 2018 až 2021 s účinnosťou od
1. júla 2018. Je nepochopiteľné, prečo gestor zákona č. 328/2002 Z.z. nenavrhuje novelu
zákona tak, aby boli konečne odstránené všetky skrivodlivosti k oprávnenej spokojnosti
poberateľov výsluhových dôchodkov. Mal na to dostatok času a zároveň je tu aj
neopakovateľná príležitosť. To, že sa na tejto novele zákona začalo pracovať niekoľko minút
po dvanástej, nesvedčí o systematickej koncepčnej práci gestora. Mám opodstatnené obavy,
že táto novela si neosvojí oprávnené pripomienky, nakoľko už nie je na to dostatočný časový
priestor. Je málo pravdepodobné, že gestor zákona zohľadní nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to „dorovnaním“ ich oprávnených nárokov a vyvinie patričné
úsilie spolu so zainteresovanými ministrami na ich presadenie do novely zákona č. 328/2002
Z.z. s účinnosťou od 1. 7. 2018. Podľa môjho názoru neobstojí zamietnutie týchto
pripomienok z dôvodu dlhodobej udržateľnosti osobitného účtu! Vláda SR by mala dbať a
zabezpečiť, aby ozbrojené zložky a ich bývalí príslušníci mali zabezpečené minimálne také
práva, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. S pozdravom : JUDr. Jaroslav Baran
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
7.4.2018
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č.328.2002 Z.z.
Pripomienka k: novele
zákona č. 328.2002 Z.z. Dátum vytvorenia: 10.04.2018 Zásadná: Nie Stav: Nespracovaná
Pripomienka: Autor: Štefan Viglaský st. Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia:
12

06.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10
ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou
odôvodneného návrhu, ktorého predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu
novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002
Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné
pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových
dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet
výsluhových dôchodkov skupine výsluhových dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok
pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. (a zákona č. 114/1998) podľa dovtedy platných
predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len „starodôchodcovia“).
4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok nielen za dobu služby,
ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako, ako všetkým ostatným
poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie garantovanej minimálnej sumy
valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018.
Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh, ktorého cieľom je zmena
spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však nesúhlasím s termínmi
valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich rokoch nasledovne a to k 1.
júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v ďalších rokoch vždy k 1. januáru.
Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové
dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je
nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia priznané podľa zákona č. 328/2002
Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú rovnaký charakter. Kryjú rovnaké
sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú závisle od doby služby (zamestnania) a
výšky dosiahnutých hrubých služobných platov (zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na
dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny
zároveň platia poistné. Policajti a profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie,
konkrétne na výsluhový dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba
poistného zamestnanca na starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné
poistenie je 3% z vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej
len „Ústavný zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3
zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
13

jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, zákona č. 114/1998 účinný od 1.5.1998, mali
dôchodky priznané v podstate za takých istých podmienok ako civilní občania. Zákon č.
328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako
výsluhových dôchodcov. Bolo by nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli
dôchodky prepočítané rovnako ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa §
293du zákona č. 461/2003 Z.z. o prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa,
293dt sa tak rozhodne najneskôr do 31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj
odstránenia diskriminácie, je nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002
Z.z. s vecne rovnakým obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003
Z.z. To čo bolo uvedené v bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a
antidiskriminačný zákon) platí aj v tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj
invalidní a čiastočne invalidní dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa
predchádzajúcich predpisov a ktorí boli po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod)
podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného
zákona valorizovaný výsluhový dôchodok len podľa rokov odslúžených v ozbrojených
zložkách. Doba zamestnania v civilnom zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je.
Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte
môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr. starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu
zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem odstrániť tento rozdiel tak, aby sa
starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania
mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv. „zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou
zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako ostatným občanom. K bodu 5/:
Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018 zvyšované aj niekoľko rokov,
resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v mnou navrhovaných
termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej mesačnej sumy
výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka
zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ novely zákona, ale
aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo výsluhových
dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto dôjde k
zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia
s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V opačnom
prípade by toto bol historicky prvý legislatívny akt kompetentných orgánov smerujúci k
odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových dôchodkov. Bolo by
to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora. Navrhnutý model
bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite akceptovateľný poberateľmi
výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi ozbrojených zborov a aktívnymi
profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil diskrimináciu. Uvedené pripomienky
považujem za zásadné.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
7.4.2018
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Verejnosť (Verejnosť)
" novele zákona č.328.2002 Z.z." Autor: Vojtech Vaszily
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
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hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
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podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Vojtech Vaszily Obyčajná pripomienka
Odoslaná
6.4.2018

Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.2002 Z.z.
Autor: Jaroslav Benařík
RNDr. Ing. Pripomienka k: novele zákona č. 328.2002 Z.z. Dátum vytvorenia: 06.04.2018
Zásadná: Nie Stav: Nespracovaná Pripomienka: Autor: RNDr.Ing. Jaroslav Bednařík
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 06.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. (a
zákona č. 114/1998) podľa dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový
dôchodok i naďalej (ďalej len „starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom
valorizovaný výsluhový dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo
ozbrojených zložiek, teda rovnako, ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na
Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových
dôchodkov v nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/:
Osobne podporujem predložený návrh, ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok
výsluhového zabezpečenia. Zásadne však nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až
2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii
výsluhových dôchodkov v budúcich rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1.
marcu 2020, 1. januáru 2021 a v ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov
výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli
valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že
dávky výsluhového zabezpečenia priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané
podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti.
Výšky dávok v oboch prípadoch sú závisle od doby služby (zamestnania) a výšky
dosiahnutých hrubých služobných platov (zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky
podľa oboch zákonov vzniká nárok po uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny
zároveň platia poistné. Policajti a profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie,
konkrétne na výsluhový dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba
poistného zamestnanca na starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné
poistenie je 3% z vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej
len „Ústavný zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3
zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
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oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, zákona č. 114/1998 účinný od 1.5.1998, mali
dôchodky priznané v podstate za takých istých podmienok ako civilní občania. Zákon č.
328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako
výsluhových dôchodcov. Bolo by nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli
dôchodky prepočítané rovnako ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa §
293du zákona č. 461/2003 Z.z. o prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa,
293dt sa tak rozhodne najneskôr do 31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj
odstránenia diskriminácie, je nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002
Z.z. s vecne rovnakým obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003
Z.z. To čo bolo uvedené v bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a
antidiskriminačný zákon) platí aj v tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj
invalidní a čiastočne invalidní dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa
predchádzajúcich predpisov a ktorí boli po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod)
podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného
zákona valorizovaný výsluhový dôchodok len podľa rokov odslúžených v ozbrojených
zložkách. Doba zamestnania v civilnom zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je.
Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte
môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr. starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu
zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem odstrániť tento rozdiel tak, aby sa
starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania
mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv. „zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou
zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako ostatným občanom. K bodu 5/:
Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018 zvyšované aj niekoľko rokov,
resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v mnou navrhovaných
termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej mesačnej sumy
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výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka
zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ novely zákona, ale
aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo výsluhových
dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto dôjde k
zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia
s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V opačnom
prípade by toto bol historicky prvý legislatívny akt kompetentných orgánov smerujúci k
odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových dôchodkov. Bolo by
to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora. Navrhnutý model
bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite akceptovateľný poberateľmi
výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi ozbrojených zborov a aktívnymi
profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil diskrimináciu. Uvedené pripomienky
považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky podporí viac ako 500
podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne
pozvaný splnomocnený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409, E-mail:
f.boldis@gmail.com S pozdravom RNDr.Ing. Jaroslav Bednařík Obyčajná pripomienka
Odoslaná
6.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.2002 Z.z.
Autor: Bc. Peter Maslák
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 06.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
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dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
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služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocnený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409, E-mail:
f.boldis@gmail.com S pozdravom Bc. Peter Maslák, petermas@centrum.sk
Obyčajná
pripomienka Odoslaná
6.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Ing. Štefan Ušiak- Pripomienka k: celému
zákonu Dátum vytvorenia: 06.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k návrhu novely zákona č.
328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o
Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávam
zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého predmetom sú konkrétne
výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov
navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných
termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových dôchodkov k
1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových dôchodcov,
ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa dovtedy
platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
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rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
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len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocnený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409, E-mail:
f.boldis@gmail.com. S pozdravom Ing. Štefan Ušiak, Študentská 2121/22, Zvolen
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
6.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
"novele zákona č. 328.2002 Z.z. Autor: PharmDr. Fábry
Marian Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne
pripomienky k návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015
Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu,
ktorého predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002
Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia
namietaných nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne
ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu
výsluhových dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine
výsluhových dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002
Z.z. podľa dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej
(ďalej len „starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový
dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda
rovnako, ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o
zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v
nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne
podporujem predložený návrh, ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok
výsluhového zabezpečenia. Zásadne však nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až
2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii
výsluhových dôchodkov v budúcich rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1.
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marcu 2020, 1. januáru 2021 a v ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov
výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli
valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že
dávky výsluhového zabezpečenia priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané
podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti.
Výšky dávok v oboch prípadoch sú závisle od doby služby (zamestnania) a výšky
dosiahnutých hrubých služobných platov (zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky
podľa oboch zákonov vzniká nárok po uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny
zároveň platia poistné. Policajti a profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie,
konkrétne na výsluhový dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba
poistného zamestnanca na starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné
poistenie je 3% z vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej
len „Ústavný zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3
zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
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bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom PharmDr. Fábry Marian Obyčajná pripomienka
Odoslaná
5.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.2002 Z.z.
Autor: Ing. Gabriel
Czímer Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 05.04.2018 Vec: Zásadne
pripomienky k návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015
Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu,
ktorého predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002
Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia
namietaných nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne
ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu
výsluhových dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine
výsluhových dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002
Z.z. podľa dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej
(ďalej len „starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový
dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda
rovnako, ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o
zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v
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nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne
podporujem predložený návrh, ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok
výsluhového zabezpečenia. Zásadne však nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až
2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii
výsluhových dôchodkov v budúcich rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1.
marcu 2020, 1. januáru 2021 a v ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov
výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli
valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že
dávky výsluhového zabezpečenia priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané
podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti.
Výšky dávok v oboch prípadoch sú závisle od doby služby (zamestnania) a výšky
dosiahnutých hrubých služobných platov (zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky
podľa oboch zákonov vzniká nárok po uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny
zároveň platia poistné. Policajti a profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie,
konkrétne na výsluhový dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba
poistného zamestnanca na starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné
poistenie je 3% z vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej
len „Ústavný zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3
zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
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ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocnený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409, E-mail:
f.boldis@gmail.com S pozdravom Ing. Gabriel Czímer
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
5.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.2002 Z.z.
Autor: Občianske
združenie SENIOR KLUB 2012 - Dubnica nad Váhom Pripomienka k: celému zákonu
Dátum vytvorenia: 06.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k návrhu novely zákona č.
328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o
Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávam
zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého predmetom sú konkrétne
výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov
navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadame o taxatívne ustanovenie pevných
termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadame o úpravu výsluhových dôchodkov k
1.7.2018. 3/ Žiadame o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových dôchodcov,
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ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa dovtedy
platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadame, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadame o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Všetci členovia podporujeme
predložený návrh, ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového
zabezpečenia. Zásadne však nesúhlasíme s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na
nasledujúce roky. Žiadame o taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii
výsluhových dôchodkov v budúcich rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1.
marcu 2020, 1. januáru 2021 a v ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov
výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli
valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že
dávky výsluhového zabezpečenia priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané
podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti.
Výšky dávok v oboch prípadoch sú závisle od doby služby (zamestnania) a výšky
dosiahnutých hrubých služobných platov (zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky
podľa oboch zákonov vzniká nárok po uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny
zároveň platia poistné. Policajti a profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie,
konkrétne na výsluhový dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba
poistného zamestnanca na starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné
poistenie je 3% z vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej
len „Ústavný zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3
zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadame gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
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Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
nami navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že naše pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadame o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom JUDr. Ján Osrman – predseda SENUIOR KLUBU – 2012, ktorý združuje
bývalých príslušníkov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom poberateľov výsluhových dôchodkov. Zaslanie týchto pripomienok je úloha uložená v
uznesení výročnej členskej schôdze v roku 2018. Obyčajná pripomienka
Odoslaná
5.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
"novele zákona č. 328.2002Z.z." Autor: Ladislav Vajda;
Pripomienka k: celému zákonu; Dátum vytvorenia: 05.04.2018; Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
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právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: V službách príslušníkov ozbrojených zborov SR
som pracoval (VZS 26 mesiacov, v Policajnom zbore SR som bol nepretržite od 1.11.1968 do
31.8.1997, spolu 31 rokov. V rokoch 2018 až 2021 budú starobné dôchodky valorizované
podľa dôchodcovskej inflácie, to je percentuálne. Ak dôchodcovská inflácia bude nízka
valorizovať sa bude o garantovanú minimálnu sumu, to je pevnou sumou, aby boli
akceptované dôchodcovskou verejnosťou. Na základe výšky poberaného starobného
dôchodku valorizovať sa bude percentuálne, alebo pevnou sumou. V rockoch 2018 až 2021 sa
výsluhové dôchodky bez rozdielu poberanej výšky budú valorizovať len percentuálne, to je
bez garantovania minimálnej sumy valorizácie. Žiadam Vás o zavedenie garantovanej
minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v rokoch 2018 až 2021 v zákone č.
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s účinnosťou do 30. júna 2018.
Z uvedených dôvodov zároveň navrhujem aj posunutie termínu valorizácie výsluhových
dôchodkov od 1. 1. príslušného kalendárneho roka, resp. postupné posúvanie termínu
valorizácie napríklad k: 1.7.2018, 1.5.2019, 1.3.2020, 1.1.2021 a naďalej. Pre nás,
poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky
boli valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z .z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“) Pociťujeme to ako
ničím neodôvodnenú krivdu, diskrimináciu a finančnú ujmu. Čím sa odlišujeme od civilných
občanov a prečo máme na rozdiel od nich pociťovať túto neospravedlniteľnú skrivodlivosť? V
súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z. z. rieši aj kompenzáciu (prepočet)
dôchodkových dávok staro dôchodcov v ustanoveniach účinných od 1.1.2018 a to podľa
dátumu ich priznania. Problém staro dôchodcov ozbrojených zborov však nerieši navrhovaná
novela zákona č. 328/2002 Z. z. Poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov,
čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov, sirotských dôchodkov
priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002 Z.z. priznaných podľa
zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964, zákona č. 121/1975 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom
zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých istých
podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v nezmenenej
výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by nespravodlivé, aby
tejto skupine neboli dôchodky prepočítané obdobne ako to ustanovuje novela zákona
461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o prepočítaní sumy starobného
dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa rozhodne najneskôr do 31. októbra 2018. Je otázne, prečo
navrhovateľ s touto úpravou nepočíta, čím poškodzuje a spôsobí ďalšiu finančnú ujmu svojim
bývalým kolegom. Osobne sa domnievam, že sa týmto zámerne vyhýba pracnému prepočtu
skupiny staro dôchodcov, ktorých dôchodky majú v súčasnosti názov „výsluhový dôchodok.“
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Tým, že zákon č. 328/2002 Z. z. nepriznal výsluhovým príspevkom, ktoré boli týmto
zákonom označené, že sa považujú za výsluhové dôchodky, rovnaké právne postavenie,
(plnohodnotného výsluhového dôchodku) ako výsluhovým dôchodkom priznaným podľa
tohto zákona, vo svojej podstate vlastne len predĺžil možnosť „zákonného“ poberania
výsluhového príspevku pod názvom „výsluhový dôchodok“ aj po dovŕšení 60 rokov veku!
Poberateľom takto označených „výsluhových dôchodkov“ nepriznal výhodnejšie úpravy v
náležitostiach, ktoré z tohto zákona vyplývali pre nasledujúcich poberateľov výsluhových
dôchodkov, napr.: • zákon č. 328/2002 zrušil hornú hranicu pre priznanie výsluhového
príspevku a pre jeho výpočet stanovil v ustanovení §-u 31 za každý rok trvania služobného
pomeru 2 % z priemerného služobného platu v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom
roku v období posledných desiatich ukončených kalendárnych rokov pred dňom skončenia
služobného pomeru, • tiež pre priznanie výsluhového dôchodku zákon č. 328/2002 v
ustanovení §-u 39 upravil podmienky pre výpočet výsluhového dôchodku apod. Takto sú
vytvorené dve skupiny poberateľov výsluhových dôchodkov: - poberatelia plnohodnotného
výsluhového dôchodku, - poberatelia „výsluhového dôchodku“, ktorý sa len považuje za
výsluhový dôchodok. Teda vo výsluhovom zabezpečení „existuje“ viac skupín výsluhových
dôchodkov, napr. aj skupina dôchodcov, ktorých dávky výsluhového zabezpečenia sú stále
iba náhradnou dávkou za starobné dôchodky a za výsluhové sa „len“ považujú (preto, že sú
vyplácané napr. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky). Na jednej strane zákon č.
328/2002 Z. z. vo svojej podstate vlastne len predĺžil možnosť „zákonného“ poberania
výsluhového príspevku pod názvom „výsluhový dôchodok“ aj po dovŕšení 60 rokov veku. Na
druhej strane však obral poberateľov výsluhových príspevkov o možnosť zákonnej voľby
rozhodnutia sa pre poberanie výsluhového dôchodku, alebo starobného dôchodku po dovŕšení
60 rokov veku, resp. priznaním plnohodnotného starobného dôchodku dovŕšením 55 rokov
veku , kde by mali v priznanom starobnom dôchodku započítané všetky doby poistenia a
osobných vymeriavacích základov dosiahnutých počas výkonu služby v osobitnom systéme,
ako aj vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia. A stanovisko MV SR k úprave
výsluhových príspevkov označených, že sa považujú za výsluhové dôchodky (tzv.
starovýsluhových dôchodcov): Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na rozporovom
konaní uviedlo, že účel navrhovanej právnej úpravy bol pri výsluhových starodôchodcoch
naplnený mimoriadnymi valorizáciami, preto nepovažuje za potrebné upravovať výsluhové
dôchodky osobitnou právnou úpravou?! Skutočnosť – áno, boli tri (3) mimoriadné valorizácie
týchto tzv. výsluhových dôchodkov, ktoré v celkovej hodnote v mojom prípade činili doteraz
len ¼ zo sumy, o ktorú by som mal vyšší výsluhový dôchodok, keby mi bol tento priznaný
podľa zákona č. 328/2002 Z. z.!? Ak sa nenavrhne nový systémový valorizačný model
výsluhových dávok, odporúčam predložiť legislatívnu úpravu na zavedenie garantovanej
minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v rokoch 2018 až 2021 s účinnosťou od
1. júla 2018. Je pre mňa nepochopiteľné, prečo gestor zákona č. 328/2002 Z.z. nenavrhuje
novelu zákona tak, aby boli konečne odstránené všetky skrivodlivosti k oprávnenej
spokojnosti poberateľov výsluhových dôchodkov. Mal na to dostatok času a zároveň je tu aj
neopakovateľná príležitosť. To, že sa na tejto novele zákona začalo pracovať niekoľko minút
po dvanástej, nesvedčí o systematickej koncepčnej práci gestora. Mám opodstatnené obavy,
že táto novela si neosvojí oprávnené pripomienky, nakoľko už nie je na to dostatočný časový
priestor. Je málo pravdepodobné, že gestor zákona zohľadní nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to „dorovnaním“ ich oprávnených nárokov a vyvinie patričné
úsilie spolu so zainteresovanými ministrami na ich presadenie do novely zákona č. 328/2002
Z.z. s účinnosťou od 1. 7. 2018. Podľa môjho názoru neobstojí zamietnutie týchto
pripomienok z dôvodu dlhodobej udržateľnosti osobitného účtu! Vláda SR by mala dbať a
zabezpečiť, aby ozbrojené zložky a ich bývalí príslušníci mali zabezpečené minimálne také
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práva, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. S pozdravom Ladislav Vajda v.r. Obyčajná
pripomienka Odoslaná
5.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona 328. 2002 Z.z
Autor: Ing.Eduard
Kereszteši. Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne
pripomienky k návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015
Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu,
ktorého predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002
Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia
namietaných nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne
ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu
výsluhových dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine
výsluhových dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002
Z.z. podľa dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej
(ďalej len „starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový
dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda
rovnako, ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o
zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v
nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne
podporujem predložený návrh, ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok
výsluhového zabezpečenia. Zásadne však nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až
2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii
výsluhových dôchodkov v budúcich rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1.
marcu 2020, 1. januáru 2021 a v ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov
výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli
valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že
dávky výsluhového zabezpečenia priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané
podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti.
Výšky dávok v oboch prípadoch sú závisle od doby služby (zamestnania) a výšky
dosiahnutých hrubých služobných platov (zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky
podľa oboch zákonov vzniká nárok po uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny
zároveň platia poistné. Policajti a profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie,
konkrétne na výsluhový dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba
poistného zamestnanca na starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné
poistenie je 3% z vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej
len „Ústavný zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3
zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
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akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
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akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Ing.Eduard Kereszteši Obyčajná
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
5.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona 328.2002 Z.z Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
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právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
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opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Ing .Eduard Kereszteši Obyčajná pripomienka
Odoslaná
5.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
LP.2018.174 Detail pripomienky Organizácia: Verejnosť
(Verejnosť) Autor: Palfi Miroslav Pripomienka k: novele zákona č. 328.2002 Z.z. Dátum
vytvorenia: 05.04.2018 Zásadná: Nie Stav: Nespracovaná Pripomienka: Autor: Miroslav Palfi
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 05.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
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zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
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mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocnený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409, E-mail:
f.boldis@gmail.com S pozdravom Miroslav Palfi Obyčajná pripomienka
Odoslaná
5.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.2002 Z.z
Autor: Stanislav Milan
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 05.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
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profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
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odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocnený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409, E-mail:
f.boldis@gmail.com S pozdravom Stanislav Milan, stanomilan007@gmail.com Obyčajná
pripomienka Odoslaná
5.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
K novele zákona č. 328.2002 Z.z. Autor: Boldiš, František
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
40

priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
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dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
budem písomne pozvaný. Moja adresa: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom František Boldiš Obyčajná

Verejnosť (Verejnosť)
LP.2018.174 Autor: Boldiš, František Pripomienka k: celému
zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k návrhu novely zákona č.
328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o
Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávam
zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého predmetom sú konkrétne
výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov
navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných
termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových dôchodkov k
1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových dôchodcov,
ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa dovtedy
platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
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ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
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prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
budem písomne pozvaný. Moja adresa: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom František Boldiš Obyčajná pripomienka
Odoslaná
4.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.Z.z. Autor: Miroslava Golianová
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
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„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
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o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Miroslava Golianová
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
4.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.2002 Z.z.
Autor: Ing. Pavol BADA
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
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nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
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však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocnený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409, E-mail:
f.boldis@gmail.com S pozdravom Ing. Pavol BADA, qmbada@stonline.sk
Obyčajná
pripomienka Odoslaná
4.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.2002 Z.z.
Autor: Ing. Marian
JOBEK Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne
pripomienky k návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015
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Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu,
ktorého predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002
Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia
namietaných nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne
ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu
výsluhových dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine
výsluhových dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002
Z.z. podľa dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej
(ďalej len „starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový
dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda
rovnako, ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o
zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v
nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne
podporujem predložený návrh, ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok
výsluhového zabezpečenia. Zásadne však nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až
2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii
výsluhových dôchodkov v budúcich rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1.
marcu 2020, 1. januáru 2021 a v ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov
výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli
valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že
dávky výsluhového zabezpečenia priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané
podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti.
Výšky dávok v oboch prípadoch sú závisle od doby služby (zamestnania) a výšky
dosiahnutých hrubých služobných platov (zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky
podľa oboch zákonov vzniká nárok po uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny
zároveň platia poistné. Policajti a profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie,
konkrétne na výsluhový dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba
poistného zamestnanca na starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné
poistenie je 3% z vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej
len „Ústavný zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3
zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
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funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
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pozdravom Ing. Marian JOBEK
Detail

Obyčajná pripomienka

Odoslaná

4.4.2018

Verejnosť (Verejnosť)
K novele zákona č.328.2002 Z.z. Autor: Milan Hric
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
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akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
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akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Milan Hric
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
4.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
Novel zákona 328.2002
Dátum vytvorenia: 04.04.2018
Vec: Zásadne pripomienky k návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3
zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou
odôvodneného návrhu, ktorého predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu
novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002
Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné
pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových
dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet
výsluhových dôchodkov skupine výsluhových dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok
pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa dovtedy platných predpisov a ktorým sa
vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len „starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol
starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu
zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako, ako všetkým ostatným poberateľom
dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie
výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie:
K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh, ktorého cieľom je zmena spôsobu
valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však nesúhlasím s termínmi
valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich rokoch nasledovne a to k 1.
júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v ďalších rokoch vždy k 1. januáru.
Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové
dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o
sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je
nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia priznané podľa zákona č. 328/2002
Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú rovnaký charakter. Kryjú rovnaké
sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú závisle od doby služby (zamestnania) a
výšky dosiahnutých hrubých služobných platov (zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na
dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny
zároveň platia poistné. Policajti a profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie,
konkrétne na výsluhový dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba
poistného zamestnanca na starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné
poistenie je 3% z vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej
len „Ústavný zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3
zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
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právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
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opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
budem písomne pozvaný.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
4.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Vlasta Bérešová Pripomienka k: celému zákonu
Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k návrhu novely zákona č.
328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o
Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávam
zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého predmetom sú konkrétne
výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov
navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných
termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových dôchodkov k
1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových dôchodcov,
ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa dovtedy
platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
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„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
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novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné.
Obyčajná pripomienka
Verejnosť (Verejnosť)
čl.1 znenie §68 bod.1 Vypustiť koeficient 0,4. Nové znenie:(1)
Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa
zvyšuje od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od pevnej sumy, ktorá sa zistí
ako súčin násobku percentuálneho zvýšenia funkčných platov, hodnostných platov alebo
stupnice platových taríf a priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu
decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor a
následne sa vydelí číslom 25.... Odôvodnenie: V dôvodovej správe 6-osobitná časť nie je
žiadna zmienka predkladateľa, ako prišiel na tento koefient. Ostatné premenné súčinu sú
zdôvodnené. Kľudne to môže byť i koeficient napr. 3,14 so zdôvodnením, že je to všeobecne
známa matematická konštanta "Pí". Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
Zákonu ako celku
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 z á s a d
n ú p r i p o m i e n k u 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: zvazvoj@gmail.com
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
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ZV SR Verejnosť (Verejnosť)
Návrhu 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 podáva podľa § 10 ods. 3 zákona o tvorbe právnych predpisov z á s a d
n ú p r i p o m i e n k u 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: zvazvoj@gmail.com
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail

Verejnosť (Verejnosť)
§ 68 (10)
uplatnením druhej vety bodu (10) bude dochádzať
k diskriminácii poberateľov dávky v prípade, že sa budú zvyšovať platy len u niektorých zo
subjektov bez zohľadnenia inflácie a bez garancie zvyšovania platov. Môže nastať situácia, že
sirota, invalidný dôchodca, vdova...jedného subjektu nebude mať valorizovanú dávku i
niekoľko rokov na rozdiel od siroty, vdovy, invalidného dôchodcu...iného subjektu.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
11.4.2018
Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)
k Bodu 2
Navrhnutý § 143ah, odseky 2 až 4 – KOZ SR navrhuje zjednotiť zvýšenie uvedených
výsluhových dôchodkov o pevnú sumu v rovnakej výške 15,00 euro. Odôvodnenie: Keďže
ide o jednorazové zvýšenie uvedených výsluhových dôchodkov, KOZ SR predpokladá, že ich
zvýšenie o jednotnú sumu nezaťaží neúmerne osobitné účty sociálneho zabezpečenia, ale
sociálny dopad takéhoto zvýšenia bude jednoznačne pozitívny. Zásadná pripomienka
Odoslaná
11.4.2018
Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)
k Bodu 1
KOZ
SR navrhuje upraviť navrhnuté znenie § 68 ods. 1 tak, aby bola zabezpečená valorizácia
všetkých výsluhových dôchodkov na určitej minimálnej úrovni aj v prípade, že nebudú
zvýšené funkčné platy, hodnostné platy alebo stupnice platových taríf, obdobne, ako je
zabezpečená minimálna valorizácia dôchodkov do roku 2021 v zákone č. 461/2003 Z. z.
Odôvodnenie: KOZ SR zastáva názor, že na základe platnej legislatívy valorizácie dôchodkov
podľa zákona č. 461/2003 Z. z., by prijatím navrhnutého systému valorizácie výsluhových
dôchodkov došlo k nerovnakému zaobchádzaniu s rôznymi skupinami občanov v
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postproduktívnom veku.
Detail

Obyčajná pripomienka

Odoslaná

11.4.2018

KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)
k predloženému
návrhu zákona
Konfederácia odborových zväzov SR hodnotí pozitívne predložený
Návrh 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.
KOZ SR podporuje navrhnutú novelizáciu zákona č. 328/2002 Z. z., nakoľko jej prijatím
bude zabezpečená valorizácia výsluhových dôchodkov policajtov, vojakov a príslušníkov
ďalších záchranných a ozbrojených zložiek ustanovených príslušnými zákonmi, na rozdiel od
súčasného stavu, keď sa pri zvyšovaní výsluhových dôchodkov postupuje v zmysle zákona č.
461/2003 Z. z. Podľa názoru KOZ SR by však predložený Návrh zákona mal zabezpečiť
valorizáciu všetkých výsluhových dôchodkov na určitej úrovni, bez ohľadu na to, či došlo k
zvýšeniu funkčných platov, hodnostných platov alebo stupnice platových taríf, obdobne, ako
je minimálna valorizácia dôchodkov zabezpečená v zákone č. 461/2003 Z. z. do roku 2021.
KOZ SR súčasne považuje za potrebné, nad rámec predloženého návrhu zákona, požadovať
zmeny v nárokoch zákonom určených osôb na kúpeľnú starostlivosť. Nad rámec zákona:
KOZ SR v § 70 zákona č. 328/2002 Z. z. navrhuje vypustiť odseky 3 a 4 a doterajšie odseky 5
až 9 označiť ako 3 až 7. Odôvodnenie: Zmeny obsiahnuté v ustanoveniach odsekov 3 a 4,
ktoré boli prijaté zákonom č. 80/2013 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 328/2002 Z. z.,
nepriniesli žiadny významný finančný efekt, ale nútia príslušníkov polície a vojakov
fabulovať diagnózy, aby mohli absolvovať kúpeľnú starostlivosť každoročne, keďže reálne
trpia chorobou, na ktorú je potrebná kúpeľná starostlivosť každoročne a nie raz za dva roky,
ako to ustanovuje súčasne platné znenie zákona. Zásadná pripomienka
Odoslaná
11.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
LP.2018.174 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 Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018

Verejnosť (Verejnosť)
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 Návrh novely zákona diskriminuje vojakov valorizáciou podľa
koeficientu dvakrát. Výška výsluhového dôchodku je stanovená v závislosti od dĺžky služby,
nevidím proto dôvod, aby aj po valorizácii boli výsluhové dôchodky valorizované v závislosti
od dĺžky služby. Ďalej nie je riešená otázka výsluhových "starodôchodcov" ktorým boli
priznané dôchodky pred 1.1.2004 podľa tzv. redukovaného služobného príjmu Obyčajná
pripomienka Odoslaná
9.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
"novele zákona č.328.2002 Z.z." Autor: Berec Štefan,
JUDr. Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 09.04.2018 Vec: Zásadne
pripomienky k návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015
Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a
doplnení niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu,
ktorého predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002
Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia
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namietaných nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne
ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu
výsluhových dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine
výsluhových dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002
Z.z. podľa dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej
(ďalej len „starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový
dôchodok nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda
rovnako, ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o
zavedenie garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v
nasledujúcich rokoch s účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne
podporujem predložený návrh, ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok
výsluhového zabezpečenia. Zásadne však nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až
2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii
výsluhových dôchodkov v budúcich rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1.
marcu 2020, 1. januáru 2021 a v ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov
výsluhových dôchodkov, je naďalej neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli
valorizované v iných termínoch, ako ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že
dávky výsluhového zabezpečenia priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané
podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti.
Výšky dávok v oboch prípadoch sú závisle od doby služby (zamestnania) a výšky
dosiahnutých hrubých služobných platov (zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky
podľa oboch zákonov vzniká nárok po uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny
zároveň platia poistné. Policajti a profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie,
konkrétne na výsluhový dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba
poistného zamestnanca na starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné
poistenie je 3% z vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej
len „Ústavný zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3
zákona č. 365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
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však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Berec Štefan, JUDr.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
9.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
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 1.) Nesúhlasím s návrhom § 68 ods.(1), tak ako je predložený a to v
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tom, že sa opätovne zavádza valorizácia, ktorá je diskriminačná, lebo valorizuje dôchodky na
základe odslúžených rokov. Doba služby bola predsa započítaná pri priznávaní dôchodkov,
takže zásluhovosť bola zachovaná. Výsluhoví dôchodcovia už do systému neprispievajú a
"žalúdky" máme rovnaké, tak nevidím dôvod na to, aby sa "nožnice" medzi dôchodkami
naďalej otvárali. Budujeme tu "Sociálny štát", tak by bolo spravodlivé, keby sa dôchodky
valorizovali o pevnú sumu rovnako každému. 2.) Taktiež navrhujem, aby bol zjednotený
dátum valorizácie dôchodkov z valorizáciou starobných dôchodkov vyplácaných Sociálnou
poisťovňou a to vždy od 1. januára. 3.) Navrhujem, aby sa dávky výsluhového zabezpečenia (
podobne ako u starobných dôchodkov) zvyšovali najmenej o pevnú sumu určenú 2 %
priemernej mesačnej sumy výsluhového dôchodku subjektov podľa § 68 ods. 10 zistenej ku
dňu 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom
nahor. Obyčajná pripomienka
Odoslaná
9.4.2018
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.2002 Z.z.
Autor: Ing. Adrian Berec
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 09.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
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365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
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mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Ing. Adrian Berec
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
9.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.2002 Z.z.
Autor: Zabák Ľudovít
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
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dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
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služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Ľudovít Zabák Obyčajná prip
Verejnosť (Verejnosť)
LP.2018.174 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.328.2002
Zásadne nesúhlasím! Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Nad rámec návrhu zákona
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
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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.
Zásadná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
K čl. I bod 2 Odporúčame
predkladateľov nadpis pred a pod § 143ah zlúčiť do jedného nadpisu v súlade s bodom 21.3.
legislatívno-technických pokynov. Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Obyčajná
pripomienka Odoslaná
10.4.2018
Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
K celému materiálu
Odporúčame predkladateľovi opraviť v materiáli označenie predkladateľa, najmä v
návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky a na obale materiálu, nakoľko ako predkladateľ
je označený minister zdravotníctva Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Nad rámec návrhu zákona
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
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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.
Zásadná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
K doložke vybraných
vplyvov (bod 6 Vykonávacie predpisy)
V doložke vybraných vplyvov predkladateľ
uvádza, že prijatie predloženého návrhu zákona predpokladá prijatie vykonávacích predpisov,
avšak neuvádza akých. Na základe uvedeného odporúčame predkladateľovi upraviť doložku
vybraných vplyvov v súlade s čl. 20 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej
republiky v spojení s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, t. j. uviesť
vykonávacie predpisy, ktorých sa zmena týka, resp. popísať oblasti alebo problémy, ktoré by
mal vykonávací predpis upraviť. Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Obyčajná
pripomienka Odoslaná
10.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zák.328.2002 Z.z.
Autor: Marta Pupáková
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
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(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
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ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Marta Pupáková Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I k bodu 2 a) nadpis nad §143ah odporúčame
umiestniť pod §143ah, b) pri uvádzaní peňažných súm v eurách je potrebné v § 143ah ako aj
v celom návrhu zákona minimalizovať používanie grafického symbolu „€“ a namiesto neho
treba v návrhu zákona používať ustanovený oficiálny názov meny euro, teda štandardne
skloňované slovo „euro“, napríklad 0, 60 eura, 10,50 eura, 9,00 eur a 15,00 eur. Obyčajná
pripomienka Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
obalu materiálu
Žiadame o úpravu predkladateľa na obale materiálu, konkrétne
odporúčame nahradiť slová "minister zdravotníctva" slovami "minister vnútra". Obyčajná
pripomienka Odoslaná
10.4.2018
Detail
Verejnosť (Verejnosť)
novele zákona č. 328.2002 Z.z
Autor: Stehura Igor
Pripomienka k: celému zákonu Dátum vytvorenia: 04.04.2018 Vec: Zásadne pripomienky k
návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z. Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe
právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov podávam zásadné pripomienky formou odôvodneného návrhu, ktorého
predmetom sú konkrétne výhrady k navrhovanému textu novely zákona č. 328/2002 Z.z. o
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z.z“.) a spôsob odstránenia namietaných
nedostatkov navrhovaného textu. Zásadné pripomienky: 1/ Žiadam o taxatívne ustanovenie
pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov. 2/ Žiadam o úpravu výsluhových
dôchodkov k 1.7.2018. 3/ Žiadam o prepočet výsluhových dôchodkov skupine výsluhových
dôchodcov, ktorým bol priznaný dôchodok pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. podľa
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dovtedy platných predpisov a ktorým sa vypláca výsluhový dôchodok i naďalej (ďalej len
„starodôchodcovia“). 4/ Žiadam, aby bol starodôchodcom valorizovaný výsluhový dôchodok
nielen za dobu služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek, teda rovnako,
ako všetkým ostatným poberateľom dôchodkov na Slovensku. 5/ Žiadam o zavedenie
garantovanej minimálnej sumy valorizácie výsluhových dôchodkov v nasledujúcich rokoch s
účinnosťou od 1. júla 2018. Odôvodnenie: K bodu l/: Osobne podporujem predložený návrh,
ktorého cieľom je zmena spôsobu valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Zásadne však
nesúhlasím s termínmi valorizácie na roky 2019 až 2021 a na nasledujúce roky. Žiadam o
taxatívne ustanovenie pevných termínov valorizácii výsluhových dôchodkov v budúcich
rokoch nasledovne a to k 1. júlu 2018, 1. máju 2019, 1. marcu 2020, 1. januáru 2021 a v
ďalších rokoch vždy k 1. januáru. Pre nás, poberateľov výsluhových dôchodkov, je naďalej
neprijateľné, aby naše výsluhové dôchodky boli valorizované v iných termínoch, ako
ustanovuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 461/2003 Z. z.“). Je nespochybniteľné, že dávky výsluhového zabezpečenia
priznané podľa zákona č. 328/2002 Z.z. a dávky priznané podľa zákona č. 461/2003 Z.z. majú
rovnaký charakter. Kryjú rovnaké sociálne udalosti. Výšky dávok v oboch prípadoch sú
závisle od doby služby (zamestnania) a výšky dosiahnutých hrubých služobných platov
(zárobkov) za určité rozhodné obdobie. Na dávky podľa oboch zákonov vzniká nárok po
uplynutí stanovenej čakacej doby. Obe skupiny zároveň platia poistné. Policajti a
profesionálni vojaci platia poistné na sociálne zabezpečenie, konkrétne na výsluhový
dôchodok, vo výške 7 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného zamestnanca na
starobné poistenie, je 4 % z vymeriavacieho základu a na invalidné poistenie je 3% z
vymeriavacieho základu, t.j. spolu 7 %. Podľa čl. 12 ods. 1 ÚSTAVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústavný
zákon“) ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach . Podľa § 2a ods. 3 zákona č.
365/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„antidiskriminačný zákon“) je nepriama diskriminácia navonok neutrálny predpis,
rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu
(skupinu) v porovnaní s inou osobou (skupinou). Podľa § 3 ods. 1 je každý povinný
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných
právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a
služieb a vo vzdelávaní. Táto zásada je ustanovená taktiež v § 5 a § 9 ods. 1. Toto právo je
vymáhateľné prostredníctvom súdu a poškodený môže sa domáhať aj náhrady škody.
Uvedené predložené dôvody sú relevantné, a preto žiadam gestora novely zákona o
akceptovanie tejto zásadnej pripomienky uvedenej v bode l/, ako spôsobu odstránenia
diskriminácie a nedostatkov nim navrhovaného textu. K bodu 2/: Nakoľko sa mení spôsob
valorizácie je potrebné zistiť, o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 hrubé funkčné a
hodnostné platy a o koľko percent boli zvýšené od 1.7.2002 výsluhové dôchodky. Po
porovnaní a zistení, že výsluhové dôchodky sú nižšie ako by mali byť, bude treba
jednorázovo upraviť výsluhové dôchodky k 1.7.2018 tak, aby boli úmerné zvýšeniu
funkčných a hodnostných platov. Len tak sa dosiahne, aby úroveň výšky výsluhových
dôchodkov sledovala úroveň výšky funkčných a hodnostných platov, čo je podľa mňa aj
navrhovateľov zámer. K bodu 3/: V súčasnej dobe novelizovaný zákon č. 461/2003 Z.z. rieši
aj kompenzáciu (prepočet) dôchodkových dávok starodôchodcov v ustanoveniach účinných
od 1.1.2018 a to podľa dátumu ich priznania. Problém starodôchodcov ozbrojených zborov
však nerieši navrhovaná novela zákona č. 328/2002 Z.z. Poberatelia starobných dôchodkov,
invalidných dôchodkov, čiastočných invalidných dôchodkov, vdovských dôchodkov,
sirotských dôchodkov priznaných pred 1.7.2002, teda pred účinnosťou zákona č. 328//2002
Z.z., priznaných podľa zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.7.1964,
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zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení účinný od 1.1.1976, zákona č. 100/1988 Zb.
o sociálnom zabezpečení účinný od 1.10.1988, mali dôchodky priznané v podstate za takých
istých podmienok ako civilní občania. Zákon č. 328/2002 Z.z. ich prevzal od 1.7.2002 v
nezmenenej výške už so zmeneným názvom ako výsluhových dôchodcov. Bolo by
nespravodlivé a diskriminačné, aby tejto skupine neboli dôchodky prepočítané rovnako ako to
ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z.. Podľa § 293du zákona č. 461/2003 Z.z. o
prepočítaní sumy starobného dôchodku podľa § 293dsa, 293dt sa tak rozhodne najneskôr do
31. októbra 2018. V záujme dodržania ústavy, ako aj odstránenia diskriminácie, je
nevyhnutné túto úpravu prevziať do novely zákona č. 328/2002 Z.z. s vecne rovnakým
obsahom a termínmi, ako to ustanovuje novela zákona č. 461/2003 Z.z. To čo bolo uvedené v
bode 1/ odôvodnenia (odvolanie sa na Ústavný zákon a antidiskriminačný zákon) platí aj v
tomto 2/ bode. K bodu 4/: Starodôchodcovia (ako aj invalidní a čiastočne invalidní
dôchodcovia), ktorým boli priznané dôchodky podľa predchádzajúcich predpisov a ktorí boli
po 1.7.2002 prevzatí (pozri predchádzajúci bod) podľa zákona č. 328/2002 Z.z. ako výsluhoví
dôchodcovia, majú podľa § 68 ods. 3 uvedeného zákona valorizovaný výsluhový dôchodok
len podľa rokov odslúžených v ozbrojených zložkách. Doba zamestnania v civilnom
zamestnaní im pri valorizácii zohľadnená nie je. Poberatelia dávok výsluhového dôchodku, na
ktorý vznikol nárok po 1.7.2002 však ešte môžu, resp. mohli požiadať o priznanie napr.
starobného dôchodku, ktorý im zhodnotil dobu zamestnania v civilnom povolaní. Navrhujem
odstrániť tento rozdiel tak, aby sa starodôchodcom valorizoval dôchodok nielen za dobu
služby, ale aj za dobu zamestnania mimo ozbrojených zložiek. Na túto nezhodnotenú tzv.
„zvyšnú“ dobu sa pred účinnosťou zákona č. 328/2002 Z.z. vzťahovali rovnaké zákony, ako
ostatným občanom. K bodu 5/: Vzhľadom k tomu, že služobné platy nemusia byť po 1.7.2018
zvyšované aj niekoľko rokov, resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia, treba zabezpečiť, aby sa v
mnou navrhovaných termínoch valorizovali dávky aspoň o pevnú sumu 2 % priemernej
mesačnej sumy výsluhového dôchodku zistenej ku dňu 31. decembra predchádzajúceho
kalendárneho roka zaokrúhlenej na celé euro smerom nahor. Dúfam, že gestor a prekladateľ
novely zákona, ale aj ostatné pripomienkujúce strany zohľadnia nespochybniteľné právo
výsluhových dôchodcov, a to akceptovaním predložených zásadných pripomienok. Len takto
dôjde k zosúladeniu, dorovnaniu oprávnených nárokov poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia s nárokmi civilných občanov uvedenými v novele zákona č. 461/2002 Z.z. V
opačnom prípade by toto bol prvý historický legislatívny akt kompetentných orgánov
smerujúci k odopretiu oprávnených a zákonných nárokov poberateľov výsluhových
dôchodkov. Bolo by to zarážajúce v tom, že ide o bývalých, resp. súčasných kolegov gestora.
Navrhnutý model bez aplikovania týchto zásadných pripomienok nebude určite
akceptovateľný poberateľmi výsluhových dôchodkov a taktiež aktívnymi príslušníkmi
ozbrojených zborov a aktívnymi profesionálnymi vojakmi, pretože by neodstránil
diskrimináciu. Uvedené pripomienky považujem za zásadné. V prípade, že moje pripomienky
podporí viac ako 500 podporovateľov, žiadam o uskutočnenie rozporového konania, na ktoré
bude písomne pozvaný splnomocený: František Boldiš, 976 39 Donovaly č. 409. S
pozdravom Igor Stehura
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
K
analýze sociálnych vplyvov V analýze sociálnych vplyvov časti kvantifikácia je potrebné
upraviť nesprávne informácie týkajúce sa súčasného právneho stavu: „Za súčasného právneho
stavu by sa zvýšenie všetkých dávok výsluhového zabezpečenia realizovalo v závislosti od
tzv. dôchodcovskej inflácie, ktorá je na rok 2018 stanovená na 0,8 %, čo znamená, že
poberatelia s vyššími sumami by mali dávky zvýšené o vyššiu pevnú sumu ako poberatelia s
nižšími sumami.“. Odôvodnenie: Ustanovenie § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
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poistení upravuje zvyšovanie dôchodkov pevnou sumou najmenej o 2 % z priemernej
mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vyplácanej Sociálnou poisťovňou k 30. 6.
predchádzajúceho kalendárneho roka.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
K
analýze sociálnych vplyvov V analýze sociálnych vplyvov, časti kvantifikácia je potrebné
odstrániť informáciu o zásluhovosti: „Z uvedeného vyplýva, že návrhom zákona sa výška
zvýšenia (valorizácie) napr. u poberateľa výsluhového dôchodku viaže na princíp
zásluhovosti, ktorý sa prejaví u tých poberateľov výsluhového dôchodku, ktorých služobný
pomer trval viac ako 15 rokov, pretože za každý ďalší skončený rok doby trvania služobného
pomeru sa pevná suma zvyšuje. U ostatných poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia sa
stanovuje fixná pevná suma zvýšenia, ktorá bude rovnaká pre danú skupinu poberateľov.“.
Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že rovnaký princíp je už v aktuálnom znení zákona
premietnutý zvyšovaním koeficientu (§ 68 ods. 3) za ďalšie roky trvania služobného pomeru
po 15 rokoch je uvedený text nadbytočný. Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
K
analýze sociálnych vplyvov V analýze sociálnych vplyvov, časti kvantifikácia nebola
zapracovaná pripomienka vznesená v rámci predbežného pripomienkového konania – doplniť
aj modelové príklady vplyvu na hospodárenie dotknutých poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia podľa špecifikovaných ovplyvnených skupín (oba výpočty uvedené príkladom
sa vzťahujú na poberateľa s dobou trvania služobného pomeru 15 rokov). Modelové príklady
je potrebné rozšíriť aj pre iné doby trvania služobného pomeru (reprezentatívne vzhľadom na
skupinu poberateľov dávok) a ďalšie kalendárne roky (s využitím predpokladov požívaných
pre výpočet finančných vplyvov), doplniť k nim priemernú výšku dávky a pridať porovnanie,
ako by boli dávky valorizované podľa aktuálne platnej legislatívy (aby bola zrejmá veľkosť
pozitívneho vplyvu na rôzne dotknuté skupiny). Odôvodnenie: Jednotná metodika na
posudzovanie vybraných vplyvov, metodický postup pre analýzu sociálnych vplyvov.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
K čl.
I bodu 2
Odporúčame v čl. I bode 2 v § 143ah ods. 2 až 4 vypustiť slovo „pevnú“ a
označenie „€“ nahradiť slovom „eur“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.
Keďže v § 143ah nie je ustanovený spôsob výpočtu zvýšenia dávky výsluhového dôchodku, a
nejde teda o variabilnú sumu zvýšenia, považujeme slovo „pevnú“ za nadbytočné.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
K čl.
I bodu 1
Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68 ods. 9 odstrániť vecný rozpor s § 63 ods. 2
vo vzťahu k výške výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku vyplácaných
po opätovnom vzniku nároku na ich výplatu. Odôvodnenie: Podľa § 63 ods. 2 sa v prípade
výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku výplata dávky obnovuje v
naposledy vyplácanej výške, ak je to pre policajta alebo profesionálneho vojaka výhodnejšie.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
K čl.
I bodu 1
Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68 ods. 11 explicitne uviesť - suma zvýšenia
ktorých dávok výsluhového zabezpečenia sa má ustanoviť opatrením. Zároveň odporúčame
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upraviť znenie odseku 11 tak, aby bolo zrejmé, že časť vety „ktorým ustanoví ...“ sa viaže k
opatreniu a nie ku kalendárnemu roku. Odôvodnenie: Spresnenie textu. Nakoľko ide o
splnomocňovacie ustanovenie, odporúčame presne uviesť, ktorých dávok výsluhového
zabezpečenia sa má opatrenie týkať.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
K čl.
I bodu 1
Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68 vypustiť odsek 6 z dôvodu jeho
nadbytočnosti. Odôvodnenie: Návrhom zákona sa ustanovuje nový mechanizmus zvyšovania
dávok výsluhového zabezpečenia, a to na základe pevnej sumy. Na určenie pevnej sumy je
(okrem iného) rozhodujúca priemerná mesačná suma výsluhového dôchodku zistená k 31.
decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Z dôvodovej správy vyplýva, že táto
priemerná suma sa bude určovať na základe dát poskytnutých útvarmi sociálneho
zabezpečenia a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia. Výška pevnej sumy zvýšenia
príslušnej dávky výsluhového zabezpečenia sa ustanoví opatrením Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Táto suma sa zlúči s príslušnou vyplácanou dávkou výsluhového
zabezpečenia. Na určenie pevnej sumy tak nie je rozhodujúca mesačná suma dávky
výsluhového zabezpečenia vyplácanej ku dňu, od ktorého sa dávka zvyšuje.
Obyčajná
pripomienka Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
K čl.
I bodu 1
Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68 ods. 10 prvej vete slová „Dávky výsluhového
zabezpečenia“ nahradiť slovami „Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok,
vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový
dôchodok“; obdobnú úpravu odporúčame použiť aj v druhej vete. Odporúčame v čl. I bode 1
v § 68 ods. 10 prvej vete vypustiť slová „viac ako o 0%“. Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68
ods. 10 druhej vete slová „ktorí ukončili posledný služobný pomer“ nahradiť slovami
„ktorých posledný ukončený služobný pomer bol“. Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68 ods. 10
druhej vete slová „v ktorom sa uvedené platové náležitosti“ nahradiť slovami „kde sa funkčné
platy, hodnostné platy alebo stupnice platových taríf“. Odôvodnenie: Spresnenie textu.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
K čl.
I bodu 2
Odporúčame v čl. I bode 2 vypustiť nadpis nad paragrafom a nadpis § 143ah
nahradiť nadpisom „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. júna 2018“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.
Obyčajná pripomienka
Odoslaná
10.4.2018
Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
K čl.
I bodu 1
Odporúčame v čl. I bode 1 v § 68 vypustiť odsek 2, text odseku 2 uviesť ako
poslednú vetu odseku 1 a slová „a podľa postupu uvedeného v odseku 1“ nahradiť slovami „o
sumu podľa prvej vety“. Nasledujúce odseky odporúčame primerane prečíslovať.
Odôvodnenie: Za účelom sprehľadnenia textu a zosúladenia s nasledujúcimi odsekmi
odporúčame vypustiť odsek 2 a text odseku 2 uviesť ako poslednú vetu odseku 1.
Obyčajná pripomienka
Organizácia: KRRZ (Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť)
Pripomienka k:
Doložka vplyvov na rozpočet
Dátum vytvorenia: 11.04.2018
Zásadná:
Áno
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Stav: Nespracovaná
Pripomienka:

Žiadame doplniť vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Doložka neuvádza, že
návrh zákona má negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Výsluhový
penzijný systém MO SR už v súčasnosti hospodári s výrazným deficitom, pričom viac ako
polovica výdavkov na dôchodkové dávky výsluhového zabezpečenia musí byť hradená z
príspevku MO SR, teda zo štátneho rozpočtu. Prijatie návrhu zákona by znamenalo
spomalenie postupného znižovania deficitu v tomto systéme. Výsluhový penzijný systém MV
SR v súčasnosti hospodári s malým prebytkom (približne 1 mil. eur v roku 2017), avšak
podľa projekcií sa, z dôvodu odchodu početnejších populačných ročníkov do výsluhového
dôchodku počas najbližších rokov, dostane opäť do deficitu, ktorý sa bude v dlhom horizonte
(približne 20 rokov) ďalej prehlbovať. V prípade prijatia navrhovaného opatrenia by sa
výsluhový systém MV SR dostal do deficitu už v roku 2018.
Súčasťou novely zákona č. 328/2002 Z.z. z roku 2013 (zákon č. 80/2013 Z.z.), ktorá mala za
cieľ zníženie výdavkov na systém výsluhového zabezpečenia, bola aj úprava zvyšovania
výsluhových dávok. Nová úprava reagovala aj na negatívnu skúsenosť s naviazaním
valorizácie na rast služobných platov, ktoré vygenerovalo prudký rast výsluhových
dôchodkov (o viac ako 10% v roku 2006 a o viac ako 20% v roku 2007) vo výsluhovom
systéme vojakov.
Ako konštatovala RRZ v Správe o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v apríli 2014,
prijatím novely došlo k výraznému zlepšeniu udržateľnosti výsluhových penzijných systémov
a naviazanie valorizácie na vývoj dôchodcovskej inflácie bolo v tomto kontexte jedným z
najdôležitejších opatrení.
Organizácia: KRRZ (Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť)
Pripomienka k:
Dôvodová správa
Dátum vytvorenia: 11.04.2018
Zásadná:
Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Nový spôsob valorizácie nie je dostatočne zdôvodnený. Priemerný výsluhový dôchodok sa už
v súčasnosti pohybuje vysoko nad úrovňou priemerného starobného dôchodku vo
všeobecnom penzijnom systéme. Vychádzajúc z údajov o raste priemerného služobného
platu, je pravdepodobné, že v prípade prijatia návrhu zákona bude tempo rastu výsluhových
dôchodkov vyššie ako vo všeobecnom systéme a rozdiel v priemernom dôchodku sa bude
ďalej prehlbovať. Navrhovaný spôsob valorizácie navyše vychádza zo súčasnej priemernej
služobnej doby 25 rokov. Keďže po uplynutí prechodného obdobia bude minimálna služobná
doba pre vznik nároku 25 rokov, bude koeficient zohľadňujúci služobnú dobu v dlhom období
úroveň valorizácie zvyšovať nad rámec 0,4 násobku percentuálneho nárastu funkčných
platov.
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Navyše, na rozdiel od všeobecného penzijného systému nezohľadňuje systém výsluhového
zabezpečenia predlžujúcu sa dĺžku dožitia, ktorá bude v dlhom období zvyšovať výdavky na
výsluhové dávky z dôvodu predlžujúceho sa obdobia poberania výsluhového dôchodku.
Organizácia: KRRZ (Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť)
Pripomienka k:
Doložka vplyvov na rozpočet
Dátum vytvorenia: 11.04.2018
Zásadná:
Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť informáciu o predpokladanom percentuálnom náraste funkčných platov,
hodnostných platov alebo stupnice platových taríf v rokoch 2019 až 2021, ktoré majú podľa
návrhu zákona ovplyvňovať výšku valorizácie výsluhových dôchodkov. Žiadame upraviť
výpočet vplyvov na verejné financie podľa uvedených predpokladov na roky 2019 až 2021.

Organizácia: KRRZ (Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť)
Pripomienka k:
Dôvodová správa
Dátum vytvorenia: 11.04.2018
Zásadná:
Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Dôvody pre zmenu valorizácie nie sú dostatočne zdôvodnené. Dôvodová správa sa odvoláva
na nutnosť upraviť valorizáciu dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia z dôvodu
zmeny valorizácie vo všeobecnom systéme v rokoch 2018 až 2021. Navrhované znenie
zákona predpokladá trvalú zmenu valorizácie v reakcii na dočasné opatrenie vo všeobecnom
penzijnom systéme.
Organizácia: KRRZ (Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť)
Pripomienka k:
Doložka vplyvov na rozpočet
Dátum vytvorenia: 11.04.2018
Zásadná:
Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame doplniť ročné údaje o predpokladanom dlhodobom vývoji priemernej doby trvania
služobného pomeru u budúcich novopriznaných výsluhových dôchodcov v kontexte zákona č.
80/2013 Z. z., ktorým sa upravila minimálna doba pre vznik nároku na výsluhový dôchodok
na 25 rokov.
Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor:
Kisel, Imrich, Ing.
Pripomienka k:
Predkladacej správe a 5-dôvodovej správe-všeobecná časť
Dátum vytvorenia: 11.04.2018
Zásadná:
Nie
Stav: Nespracovaná
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Pripomienka:
Predkladateľ nezdôvodnil, prečo mení systém valorizácie dávok, ktorý bol v doterajšej úprave
realizovaný v závislosti od tzv. dôchodcovskej inflácii podľa zákona č. 461/2003 Z. z. a ktorý
v zmysle § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení upravil zvyšovanie dávok na
roky 2018 až 2021. Pôvodný systém mal udržať kúpnu silu, aby sa neznižovala v dôsledku
inflácie, čo nový systém valorizácie popiera.
-----------------Mimo pripomienkovania bol na webe bezpzlozky.eu uverejnený názor:

Ivo Feltovič napísal:
Dnes som podporil pripomienku pána Kolena.
Po opätovnom zamyslení sa nad tým, čo sa to v tomto Kocúrkove opäť deje a čo to podsúvajú za
návrh, svoj predchádzajúci príspevok prehodnocujem a som ešte razantnejšie proti „bulharským“
koeficientom a proti zavádzaniu násobkov podľa odslúžených rokov. Prečo som proti
diskriminačnému zavádzaniu násobkov za odslúžené roky? Lebo výpočet výsluhového
dôchodku už toto v sebe má a tým raz a navždy bol tento parameter použitý. Kto viac odslúžil, tak ten
z rovnakého platu má vyšší výsluhový dôchodok ako ten, kto odslúžil menej. Raz a navždy je to
vybavené. To tu chce niekto „trestať“ tých čo odslúžili menej? Alebo sa tu chce zvýhodňovať
konkrétna cieľová skupina, ktorá sa s nami hrá ako mačka s myšou?
Ak prichádza niekto z návrhom zmeny zákona, zavádza nové pravidlá, ale už v prvom roku použitia
nových pravidiel tieto pravidlá nepoužije, nie je to čudné? Pri takomto postoji a skúsenosti, ak
nestrácame pamäť, je možné očakávať, že ani tieto pravidlá nebudú platiť a príde všetkého schopný
človek s návrhom do parlamentu a napríklad do zákona „o petržlenovej vňati“ presadí nevídanú zmenu
výsluhových dôchodkov, tak ako to bolo urobené naposledy s nulovou valorizáciou.
Radšej komentár týmto smerom ukončím, lebo som nasrdený.
Ak ste si, poberatelia výsluhových dôchodkov, porovnali, čo Vám „odniesla kríza“ (žasnem nad tým, že
jediný rok 2009 bol tým, kedy v SR klesol hrubý domáci produkt, ale „kríza“ sa tu voči občanom
„živila“ dlhé roky), tak mne odniesla 11% výšky výsluhového dôchodku. A to je skoro 1,5 mesačnej
výmery môjho výsluhového dôchodku!!! Je to k s spôsobu valorizácie podľa doteraz platného znenia
zákona. Roky neštandardnej valorizácie (6 rokov) mi prinieslo 1,7 %. Za celých 6 rokov!!! Geniálne (či
genitálne?!) vymyslené.
Som naklonený valorizovať na základe údajov uverejňovaných Slovenským štatistickým úradom.
Celospoločenských ukazovateľov. Neselektovať sa ako sa to snažia v návrhu zákona.
Doterajší spôsob (ktorý „dočasne“ stopli) by pre valorizáciu od 1.7.2018 znamenal valorizáciu o 2,95
% (1/2 inflácie 1,3 % a 1/2 rastu miezd 4,6 %). Táto valorizácia sa označovala ako „švajčiarska“. A tu
ostanem u Švajčiarska. Všimli ste si, že rast miezd, životnej úrovne, na Slovenku je v súčasnosti taký,
že naše smerovanie k prosperite a približovaniu sa k ekonomickej úrovni vyspelých západných krajín je
taký, že Švajčiarsko nedobehneme nikdy! S Čechmi sme boli nie tak dávno skoro zarovno, veď sa tým
pýšili aj v médiách. A teraz? V Čechách je o 23% vyššia priemerná mzda. A veľa ďalších príkladov by
sa dalo uviesť ako ekonomický rast SR porovnateľný s vyspelými krajinami nekorešponduje s rastom
ekonomickej úrovne obyvateľstva SR.
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A dôchodcovská valorizácia? 2%? A čo ak prídu roky, keď táto dôchodcovská inflácia bude podstatne
vyššia ako doterajšie valorizácie? To príde opäť „stop stav“?
A všimli ste si rast minimálnej mzdy? Od roku 2009 vzrástla o 47%. Takže kam smerujú naše
dôchodky?! Úprava minimálnej mzdy podľa zákona o minimálnej mzde sa vykonáva najmä podľa
vývoja spotrebiteľských cien, zamestnanosti, priemerných mesačných miezd v hospodárstve SR
a podľa životného minima. Myslím, že toto životné minimum by malo byť nezanedbateľným
parametrom pre sledovanie vývoja dôchodkov, keby sa tu náhodou vývoj dôchodkov zvŕtol.
Ešte k téme „nožnice“, ktoré sa valorizáciou „otvárajú“. Ak by sa to chcelo riešiť a bolo to témou dňa,
lebo dnes ide principiálne o zabránenie degradácie výsluhových dôchodkov a zabránenie
diskriminačného zavádzania parametru odslúžených rokov, tak mám návrh. Čo ak by sa valorizačné
percento násobilo koeficientami. Na princípe, že čím vyšší dôchodok, tým by sa % znižovalo, ale
nominálny rast by bol stále vyšší ako u nižších dôchodkov. Zároveň by sa mohol stanoviť strop, od
ktorého by sa už nevalorizovalo. Použili by sa násobky minimálnej mzdy, z môjho pohľadu vhodný
parameter. Ku dňu valorizácie by bol vždy tento údaj známy a je to zákonom pevne stanovená suma.
Výsluhové dôchodky do výšky minimálnej mzdy by sa valorizovali napr. dôchodcovskou valorizáciou
vynásobenou koeficientom 1,2. Vyššie VD by sa valorizovali do výšky 1-násobku minimálnej mzdy
rovnakým koeficientom 1,2 a suma nad tento 1-násobok až do 2-násobku koeficientom 0,8. Takže
výsledná valorizácia VD do výšky 2-násobku by bola rovnaká ako výška dôchodcovskej valorizácie.
Takto by bola väčšina VD valorizovaná rovnako alebo čiastočne výhodnejšie ako bez koeficientov. Ak
by prekračoval VD 2-násobok minimálne mzdy až do 3-násobku minimálnej mzdy, tak táto časť VD by
sa valorizovala dôchodcovskou valorizáciou násobenou koeficientom 0,4 (a teraz už aj ja som prišiel s
„bulharským“ koeficientom, Cha!). VD nad 3-násobok minimálnej mzdy do 4-násobku by bol koeficient
0,1 a výška VD nad 4-násobok minimálnej mzdy by sa už nevalorizovala. Nominálne by však stále
poberateľ takéhoto dôchodku mal viac ako dvojnásobné zvýšenie VD ako poberateľ VD vo výške 1násobku minimálnej mzdy.
Pre názornosť prikladám tabuľku:

do 1 násobku minimálnej mzdy
nad 1 násobok a do 2 násobku minim. mzdy
nad 2 násobok a do 3 násobku minim. mzdy
nad 3 násobok a do 4 násobku minim. mzdy
nad 4 násobok minimálnej mzdy
VD vo výške
VD vo výške
VD vo výške
VD vo výške
VD vo výške

výška
minimálnej
mzdy

valorizačné
%

koeficient
antinožnic

výsledné %
valorizácie

výška
valorizácie

stav po
valorizácii

výsledné %
valorizácie

480
480
480
480
480
480
960
1440
1920
2400

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,2
0,8
0,4
0,1
0
1,2
2
2,4
2,5
2,5

2,4
1,6
0,8
0,2
0
2,4
4
4,8
5
5

11,52
7,68
3,84
0,96
0
11,52
19,2
23,04
24
24

491,52
487,68
483,84
480,96
480
491,52
979,2
1463,04
1944
2424

2,4
1,6
0,8
0,2
0
2,4
2
1,6
1,25
1

Prajem nám, aby sme so cťou tento boj o základné princípy obstáli a aby sme o ďalších pár rokov
nemuseli opäť konštatovať, že nám bolo odobratých niekoľko mesačných dôchodkov a naša staroba
nebola o žobraní.

Ďakujem!
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S pozdravom Ing. Ivo FELTOVIČ vedúci referent Pracovisko personálneho manažmentu
Úrad hlavného lekára Ružomberok ul. gen. M. Vesela 21034 01 Ružomberok
 0960 504 108 ivo.feltovic@mil.sk www.uhl.mil.sk
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