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Výsluhové dôchodky vojakov budú závisieť od výšky inflácie a rastu priemernej mzdy.  
BRATISLAVA. Poslanci parlamentu schválili zmeny vo výsluhových dôchodkoch profesionálnych vojakov. Zároveň vojačky 
budú mať nárok na dlhšiu materskú dovolenku. Zmeny v sociálnom zabezpečení navrhla poslankyňa Natália Blahová 
(SaS). 
Po novom sa budú valorizovať výsluhové dôchodky vojakov rovnako ako policajtom, teda podľa inflácie a rastu 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Vzorec je jednoduchý. K prvému júlu každého roka sa percentuálne zvýšia 
výsluhové dôchodky o polovičku inflácie plus polovicu rastu priemernej mzdy na Slovensku. 
Napríklad, ak sa priemerné platy dvihnú priemerne o štyri percentá a ročná inflácia dosiahne dve percentá, tak sa 
vojenským dôchodcom od prvého júla valorizuje dôchodok o tri percentá. 
Vojaci viac ako policajti 
Doteraz sa bývalým vojakom zvyšovali výsluhové dôchodky tak, že valorizovali o rovnaké percento, ako rástla 
priemerná mzda v rezorte obrany. 
Vojenským výsluhovým dôchodcom tak rástli ich dôchodky rýchlejšie, ako napríklad policajtom, alebo hasičom. 
"Vítam, že systém výsluhových dôchodkov bude spravodlivejší a zároveň daňovým poplatníkom ušetríme ich peniaze. Že 
ide o dobrý návrh, dokazuje aj široká podpora nielen koaličných, ale aj opozičných poslancov," uviedol minister obrany SR 
Ľubomír Galko. 
Dlhšia materská 
Zmeny podporil parlament v podstate jednomyseľne. Za hlasovalo až 142 zo 144 prítomných poslancov. 
"Išlo o dobrú vec a takmer všetci poslanci sa zhodli, že budú pomáhať," uviedla poslankyňa SaS Blahová, ktorá zmeny v 
sociálnych zákonoch presadzovala. 
Jedným zo zámerov bolo predĺžiť materskú dovolenku aj vojačkám a policajtkám o šesť týždňov na rovnakú úroveň, ako 
mali právo aj ostatné matky mimo silových rezortov. 
"Som rád, že poslanci parlamentu nezabudli aj na matky v uniformách a tiež im umožnili dlhšie poberanie materského 
príspevku," uzavrel minister Galko. 

 
 

 
Pripomienky zo 7.5.2009, ktoré boli teraz legislatívnym procesom v tichosti pominuté !!! 

 
Uvedené  opatrenie  je  v priamom  rozpore  so  základným  princípom výstavby   osobitného   
systému   sociálneho   zabezpečenia,   ktorý   je   založený   na prepojení tvorby a užitia 
osobitného účtu MO SR ako zdroja financovania sociálneho zabezpečenia       profesionálnych       
vojakov.  
 
Začlenenie       nesystémového       kritéria (valorizačného  pravidla  zo  všeobecného  systému  
sociálneho  zabezpečenia)  postupne destabilizuje  homogénny  osobitný  systém  pretože  
percento  rastu  vstupov  (odvodov  z platových prostriedkov profesionálnych vojakov) bude 
odlišné od valorizačného percenta.  V zmysle  uvedeného  patrí  hodnostná  štruktúra  a  v  
konečnom  dôsledku  i chorobnosť profesionálnych vojakov k základným kritériám úrovne 
odmeňovania a teda určenia základu pre odvodovú povinnosť. Ich vyčlenenie znamená stratu 
priamej väzby v príjmoch a výdajoch osobitného účtu MO SR..  
 
Osobitný  systém  sociálneho  zabezpečenia  profesionálnych  vojakov  si  uchoval  jednotnú 
prepojenosť    hmotnej    zainteresovanosti    profesionálnych    vojakov    a vojenských 
výsluhových dôchodcov na kontinuite vo vývoji odmeňovania a má tak spoločné ciele, kým  u 
výsluhových  dôchodcov  policajtov  a ostatných  subjektov  zabezpečenia,  ktorých valorizačné  
zabezpečenie  sa  odvíja  od  všeobecného  systému  sociálneho  zabezpečenia, tento  prvok  
záujmu  neexistuje čo  má  za  následok  odtrhnutie  sa  odborne  pripravenej spoločenskej 
skupiny od aktívneho riešenia odborných úloh vnútornej bezpečnosti štátu.   
 
Opatrenie nerešpektuje skutočnosť, že odvodová povinnosť  pri tvorbe zdrojov osobitného účtu 
MO SR, je odlišná ako vo všeobecnom systéme (tzn. nie je ohraničená maximálnou sumou 
vymeriavacieho základu ako u všeobecného systému v zmysle ustanovenia § 138 ods. 11 zákona 
461/2003 o sociálnom poistení ...), čo znamená že priamo diskriminuje profesionálnych vojakov. 
 
V zmysle  uvedeného  sú  opatrenia  znižujúce dosiahnutú  úroveň  sociálneho  zabezpečenia  bez  
recipročného  vyváženého  užitia v systéme  sociálneho  zabezpečenia  v rozpore  s ustanovením  
čl.  12  Európskej sociálnej charty.  

 
Zároveň sú tieto opatrenia v rozpore s programovým vyhlásením vlády (Vláda SR zachová 
sociálny systém pre príslušníkov Ozbrojených síl SR. S cielom zabezpecit udržatelnost a 
spravodlivost tohto systému pripraví jeho zmeny, ktoré sa budú vzťahovat na nových príslušníkov 
prijatých do ozbrojených síl po nadobudnutí úcinnosti týchto zmien.) časť 4.3 Bezpečnostná politika 

a obrana 

 
 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7388159&ids=6

