
Nedostatky v realizácii úloh sociálnej politiky MO SR  
v rokoch 2002-2005 

 

 
Nevalorizovanie výsluhových dôchodkov v rokoch 2004-2005 

1.     Neplnenie povinností v zmysle ustanovenia čl. 38 ods. 1 a 39 písm. b) ods. 1 
Organizačného poriadku MO SR č. p. 1/36-163 z 26.6.2002 – Včasné 
neriešenie zabezpečenia „valorizácie“ dôchodkov v r. 2004 (§ 68 ods. 3 zákona 
328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších 
predpisov – ďalej 328/2002 Z. z.) a k 1.7.2005.(§ 68 ods. 1 zákona 328/2002 Z. 
z.) nestanovenie metodiky výpočtu príslušného percenta rastu priemerného 
služobného príjmu. 

 
Obmedzovanie hmotných práv 

2.     Neplnenie povinností v zmysle ustanovenia čl. 38 ods. 1 Organizačného 
poriadku MO SR č. p. 1/36-163 z 26.6.2002 - Vypracovanie novely zákona 
328/2002 Z. z. (zákon 732/2004 Z. z. pri nerešpektovaní pripomienok 
Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia (ďalej VÚSZ) bez rozporového 
konania s reštrikčnými a nehospodárnymi následkami, znižujúcimi úroveň 
sociálneho zabezpečenia vojakov  – viď. č. p. VUSZ-3/1-1/1347 z 26.12.2004 
(príl. 1 - Negatívne dôsledky zákona č. 732/2004 Z. z. na výkon sociálneho 
zabezpečenia vojakov). 

 
Znemožňovanie legálneho výkonu sociálneho zabezpečenia 

3.     Neplnenie povinností v zmysle ustanovenia čl. 38 ods. 1 Organizačného 
poriadku MO SR č. p. 1/36-163 z 26.6.2002 – Neskoré normatívne vykonávanie 
zákonných odkazov – niektoré až dva roky po účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. 
z 1.7.2002, čo znemožňovalo resp. obmedzovalo výkon sociálneho zabezpečenia 
viď.  
§ 27 - Podrobnosti o  jednorazovom  mimoriadnom odškodnení ... Smernica č.  

3/10.2.2005,  
§ 59 - Zvýhodnený zápočet ... rozkaz ministra obrany SR (ďalej RMOSR) 

10/10.2.2003,  
§ 62 ods. 2 - Základné funkcie prof. vojakov na ktoré sa vojaci prípravnej služby 

pripravujú výcvikom ... RMOSR 16/25.2.2003,  
§ 69 ods. 6 - Spôsob výberu účastníkov rekreačného zabezpečenia ... Smernice 

13/26.11.2003,  
§ 70 ods. 4 - Podrobnosti o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti ... Smernica 

6/25.7.2003-26.7.2004 a 28.4.2005 
§ 87 ods. 4 - O zriadení lekárskych komisií ...  RMOSR 48/12.12.2002 
§ 100 ods. 1 - O forme a výplate dávok sociálneho zabezpečenia ... RMOSR 

50/11.8.2003 
 

Znemožňovanie reálneho výkonu sociálneho zabezpečenia 
4.     Neplnenie povinností v zmysle ustanovenia čl. 38 ods. 3 a 6 Organizačného 

poriadku MO SR č. p. 1/36-163 z 26.6.2002 - Neriešenie organizačných 
požiadaviek výkonného orgánu (VÚSZ) pri navyšovaní zákonných povinností, (o  
agendu úrazového zabezpečenia, agendu dani z príjmov, úloh transformácie OS 
SR, prevod sociálneho zabezpečenia vojsk ministerstva vnútra k VÚSZ) viď. 
návrhy predložené  3. júna 2002 č. p. VÚSZ-3/1-1/1068, 26.03.2003 č. p. VÚSZ-
3/1-1/1146,  23. 4. 2003 VÚSZ - 3/1-1/1156,  29.9.2003 pod č. p. VÚSZ-3/1-
1/1195,  21. 4. 2004 VÚSZ - 3/1-4/1264, 14.1.2005 pod č. p. VÚSZ – 16/18-219, 
7. 2. 2005 č. p. VÚSZ-3/1-1/1358 s upozornením, že trvalé neriešenie potrieb 
úradu v organizačnej oblasti znemožňuje jeho ďalšie efektívne fungovanie. 

 



5.     Neplnenie povinností v zmysle ustanovenia čl. 39 písm. a) ods. 6 a g) ods. 1 
Organizačného poriadku MO SR č. p. 1/36-163 z 26.6.2002 – Nesystémového 
riadenia VÚSZ (Nevydávanie plánov a dlhodobých usmernení). Nesystémového 
metodického riadenia (nevykonávanie odborných školení, neorganizovanie 
odborných zhromaždení, nevydávanie zjednocujúcich výkladov k realizácii noriem 
v oblasti sociálneho zabezpečenia) v rozpore s ustanovením § 79 zákona č. 
328/2002 Z. z. 

 
6.     Neplnenie povinností v zmysle ustanovenia čl. 38 ods. 6 Organizačného 

poriadku MO SR č. p. 1/36-163 z 26.6.2002 - Neplnenie povinností zriaďovateľa 
k VÚSZ neschválením rozpočtu osobitného účtu MO SR na rok 2005 v rozpore 
s ustanovením § 96 ods. 2 zákona 328/2002 Z. z. viď. č. p. VÚSZ-32/43-
167/2004-DPO zo 4.6.2004 a č. p. VÚSZ-32/43-188/2004-DPO z 20.7.2004 
vyžiadaného  č. p. VÚSZ – 597-18/2005-DPO z 8.4.2005. 

 
7.     Neplnenie povinností v zmysle ustanovenia čl. 39 písm. c) ods. 2 

Organizačného poriadku MO SR č. p. 1/36-163 z 26.6.2002 – o uzatváraní 
zmlúv o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, ktorých predmetom je 
poskytovanie termínovanej kúpeľnej starostlivosti profesionálnym vojakom a 
poberateľom dôchodku zo sociálneho zabezpečenia vojakov, a preventívnej 
rehabilitácie s kúpeľným režimom profesionálnym vojakom ozbrojených síl na rok 
2005 a neriešenia normatívneho prevodu kompetencií viď. č. p. VÚSZ - 3/1-
1/1359 zo 7.2.2005. 

 
Protizákonné riadenie 

8.     Neplnenie povinností v zmysle ustanovenia čl. 39 písm. d) a g) 
Organizačného poriadku MO SR č. p. 1/36-163 z 26.6.2002 – Rozhodovanie 
v odvolacom konaní v rozpore s vlastnými metodickými usmerneniami 
(vytvorenie úplného zmätku v aplikačnej činnosti, keď v odôvodnení rozhodnutia  
o odvolaní vyhlásil pochybenie VÚSZ v tom, že rešpektoval metodické 
usmernenie odvolacieho orgánu) v prípadoch:  

 
-                        odôvodneniach vydaných rozhodnutí o odvolaní v predmetnej veci 

č.p. SEĽUZ-4-2/2005 z 15.2.2005, SEĽUZ-4-8/2005 zo 17.2.2005, 
SEĽUZ-12-1/2005 a SEĽUZ-12-2/2005 z 17.2.2005, SEĽUZ-12-
13/2005 a SEĽUZ-12-14/2005 zo 17.2.2005, SEĽUZ-12-15/2005 a 
SEĽUZ-12-16/2005 zo 17.2.2005, SEĽUZ-12-17/2005 a SEĽUZ-12-
18/2005 zo 17.2.2005, SEĽUZ-4-7/2005 z 21.2.2005, SEĽUZ-12-
30/2005 a SEĽUZ-12-31/2005 z 22.2.2005, SEĽUZ-12-19/2005 z 
22.2.2005, SEĽUZ-12-24/2005 z 22.2.2005, (od 14.9.2004 – 
platnosti úlohového listu MO SR č. p. ŠbPeM-32-7/2004 zo 
14.9.2004) orgány SEĽUZ zámerne prekrútili objektívnu 
skutočnosť, keď konštatovali, že pri „rozhodovaní VÚSZ pochybil“ 
(pričom VÚSZ rešpektoval právny názor MO SR, keď judikoval 
rozhodnutie určené v  úlohovom liste ministra obrany SR č. p. 
ŠbPeM-32-7/2004 zo 14.9.2004 – podľa ustanovenia § 59 ods. 3 
zákona 71/67 Zb. SP). 

-                        Obdobne v odôvodnení rozhodnutia o odvolaní SEĽUZ-12-33/2005 
zo 17.2.2005, SEĽUZ-12-4/2005 zo 22.2.2005 v rozpore 
s objektívnou skutočnosťou konštatovali, že pri „rozhodovaní 
VÚSZ pochybil v tom, že neinterpretoval správne zákonný pojem 
odôvodnené prípady“ (pričom VÚSZ pri rozhodovaní rešpektoval 
metodický pokyn SEĽUZ č. p. SEĽUZ-883-22/2003 – podľa 
ustanovenia § 59 ods. 3 zákona 71/67 Zb. SP, odôvodnenie 
nevychádzalo zo schválenej IS MO SR č. p. SEĽUZ-46-77/2004 



z 26.11.2004, ktorá bola rozhodujúca pre stanovenie pomerov 
v danom prípade).  

 
9.     Vyžadovanie realizácie odborného usmernenia č. p. SEĽUZ/K-31/3-132/2003 

z 15.1.2003 viď č. p. SEĽUZ/K-24/9-24/2003 z 20.3.2003 vo väzbe 
s rozhodnutím o odvolaní č. p. SEĽUZ-754-180/2002, o stanovení základu 
pre výpočet výsluhových dávok pri zohľadnení služobného príjmu za 
nevyčerpanú dovolenku mimo zákon č. 328/2002 Z. z., pri znalosti jej 
negatívnych dôsledkov viď. č. p. VÚSZ-3/1-1/1122 zo 16.12.2002, VÚSZ-3/1-
1/1141 z 3.3.2003, č. p. VÚSZ-3/1-1/1243 z 24.3.2004, VÚSZ-3/1-1/1258 
z 15.4.2004. a nezákonnej formy nápravy jej dôsledkov úlohovými listami č. 
p. SEĽUZ-10-16/2005 z 1.3.2005 a SEĽUZ-550-11/2005 z 8.4.2005 v rozpore so 
závermi odbornej porady č. p. SEĽUZ-23-1/2005 zo 14.1.2005 v 
znení stanoviska riaditeľa VÚSZ k porade č. p. VÚSZ-3/1-1/1351 zo 17.1.2005 
a informácie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a práva MO SR (ďalej 
SELP) č. p. SELP/K-4/3-108/2005 z 9.2.2005. 

 
 
 
Príloha 1 

 
Negatívne dôsledky zákona 732/2004 Z. z. na výkon sociálneho zabezpečenia vojakov 

(ďalej len zákona). 
 
 
A. Dvojaké posudzovanie doby trvania služobného pomeru: 
 

1.      § 58 zákona – výsluhové dávky 
2.      § 70 ods. 1 písm. d) zákona – kúpeľná liečba 
3.      § 97 ods. 4 a 5 zákona - poistné na výsluhový príspevok 
 

podľa § 8 zák. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe ... 
 
B. Dvojaké posudzovanie rozhodnej doby pre vymeranie odchodného : 
 

1.      § 143c zákona - výška odchodného k 31.12.2004 - 10 rokov dozadu tzn. 31.12.1994 
2.      § 60 ods. 1 zákona - 10 rokov od skončenia služobného pomeru 

 
C. Dvojaké posudzovanie dovodov krátenia VP : 
 

1.      § 31 ods. 4 zákona  
 (4) Profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončil prepustením z dôvodu právoplatného 
odsúdenia pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo  právoplatného odsúdenia 
pre úmyselný trestný čin sa výsluhový príspevok vypočítaný podľa odseku 2 znižuje o jednu polovicu. 
 

2.      § 143 c ods. 9 zákona 
(9) Profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer skončí do 31. decembra 2007 prepustením z 
dôvodu 
 
a) závažného porušenia niektorej základnej povinnosti vojaka alebo porušenia niektorého zákazu 
ustanoveného osobitným predpisom,31d) 
b) právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin, 
c) právoplatného rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania v konaní o 
úmyselnom trestnom čine, sa výsluhový príspevok znižuje o jednu polovicu.". 
 
 
D. Ostatné zmeny s negatívnymi dôsledkami pre výkon zákona : 
 



- bod 24. - par. 31 a par. 32 účinné od 1.1.2008 nerealizovateľné sledovanie vedenia poberateľa 
výsluhového príspevku na úrade práce - po dobu (najviac 6 mesiacov) náleží až 50% základu, ak nie 
je vedený na úrade práce iba 2% za každý ukončený rok služby.  
 
- bod 25 – vo väzbe na bod 109 riešenie odchodného, par. 143c  ods. 2 je nesystémové. Po roku 
2005 realizácia vedie k znevýhodneniu vojakov, ktorí k 31.12.2004 odslúžili viac ako 30 rokov. 
Výpočet odchodného v týchto prípadoch po roku 2005 je iný ako je filozofia zákona.  
- bod 26, 27, 28, 31 sprísnené podmienky pre nárok a výšku výsluhových  dávok 
- bod 39 prepočítavanie vdovských, vdoveckých a sirotských výsluhových dôchodkov v prípadoch 
zániku nároku na výplatu spoločne posudzovaných dôchodkov, ktoré sa spoločne posudzovali s 
nárokom na výplatu vdovského alebo vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotských výsluhových 
dôchodkov 
 
Pri každom zániku nároku na výplatu spoločne posudzovaných dôchodkov bude potrebné vykonať 
prepočet ďalej vyplácaných dôchodkov  
 
- bod 41 nevalorizovanie výsluhových príspevkov, 
- bod 58 doručovanie rozhodnutí o priznaní do vlastných rúk, nárast nákladovosti a prácnosti bez 
potreby meniť doterajšiu úpravu,  
- bod 107 a 108 - výplata výsluhových dávok profesionálnych vojakov vojsk MV - prebratie agendy od 
MV SR - nárast výsluhových dávok cca 9 mil. Sk mesačne. 
  
- bod 109 par. 143c ods.9 v písm. b) chýba dôvod zníženia výsluhového príspevku na polovicu - 
neúmyselný trestný čin v prípade nepodmienečného odsúdenia na výkon trestu, sledovanie iba časti 
par. 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 370/1997 Z. z. 

 


