1

185/2012 Z.z. ZÁKON z 20. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

328/2002 Z.z.
ZÁKON
z 29. mája 2002

o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
§ 68

(1) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké
výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného
kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka v závislosti od priemerného
medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve
Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý
predchádza príslušnému kalendárnemu roku, ktorým je rok, v ktorom sa zvýšenie týchto dávok
vykonáva; výsluhové dávky sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento určené
ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice
percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zisteného za
predchádzajúci kalendárny rok, ak v odseku 13 nie je ustanovené inak.
(2) Výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké
výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka sa zvyšujú odo dňa ich priznania v závislosti od priemerného medziročného rastu
spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky
vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza
príslušnému kalendárnemu roku, ktorým je rok, v ktorom sa zvýšenie týchto dávok vykonáva;
výsluhové dávky sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet
jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta
medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zisteného za
predchádzajúci kalendárny rok, ak v odseku 13 nie je ustanovené inak.
(3) Výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení
podľa odseku 1 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1, 7 násobku životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 1 zvyšujú od 1. júla
príslušného kalendárneho roka o 0, 05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na
nárok na takýto výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným
započítaním, a to až do času, kedy výška výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku
výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007, ak v odseku 13 nie je ustanovené inak.
(4) Invalidné výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po
zvýšení podľa odseku 1 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1, 7 násobku
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 1 zvyšujú od

1. júla príslušného kalendárneho roka o 0, 05 % za každý rok trvania služobného pomeru
zhodnoteného na nárok na takýto invalidný výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby
zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, kedy výška invalidného výsluhového
dôchodku dosiahne priemernú výšku invalidných výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31.
decembru 2007, ak v odseku 13 nie je ustanovené inak.
(5) Vdovské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po
zvýšení podľa odseku 1 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1,
7násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 1
zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0, 05 % za každý rok trvania služobného pomeru
zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa
predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovský výsluhový dôchodok
vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, kedy výška
vdovského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdovských výsluhových dôchodkov
vyplácaných k 31. decembru 2007, ak v odseku 13 nie je ustanovené inak.
(6) Vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po
zvýšení podľa odseku 1 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1, 7
násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 1
zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0, 05 % za každý rok trvania služobného pomeru
zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa
predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovecký výsluhový dôchodok
vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, kedy výška
vdoveckého výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdoveckých výsluhových dôchodkov
vyplácaných k 31. decembru 2007, ak v odseku 13 nie je ustanovené inak.
(7) Sirotské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po
zvýšení podľa odseku 1 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 40 % z 1, 7
násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, 29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 1
zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0, 05 % za každý rok trvania služobného pomeru
zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa
predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol sirotský dôchodok vymeraný,
okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, kedy výška sirotského
výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku sirotských výsluhových dôchodkov vyplácaných k
31. decembru 2007, ak v odseku 13 nie je ustanovené inak.
(8) Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového
dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odseku 1 je
rozhodujúca mesačná suma tejto dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa dávka zvyšuje.
(9) Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového
dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odsekov 3
až 7 je rozhodujúca suma tejto dávky po zvýšení podľa odseku 1.
(10) Výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký
výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ktorý sa v príslušnom kalendárnom roku
nevyplácal preto, že zanikol nárok na jeho výplatu, sa zvýši pri opätovnom vzniku nároku na jeho
výplatu za každý príslušný kalendárny rok, v ktorom sa táto dávka nevyplácala. Tieto zvýšenia patria

od opätovného vzniku nároku na výplatu tejto dávky.
(11) Vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok sa
v príslušnom kalendárnom roku nezvyšuje, ak bol vymeraný z výsluhového dôchodku a invalidného
výsluhového dôchodku zvýšeného v príslušnom kalendárnom roku.
(12) Zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového
dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku sa zlučuje s tou
dávkou, ku ktorej toto zvýšenie patrí.
(13) Dávky výsluhového zabezpečenia sa zvyšujú podľa odsekov 1 až 7 v tom kalendárnom
roku, v ktorom sa funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej
stráže, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, stupnica platových
taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, funkčné platy
colníkov alebo hodnostné platy profesionálnych vojakov zvyšujú na základe zákona o štátnom
rozpočte viac ako o 0 %. Ak sa funkčné platy, stupnica platových taríf alebo hodnostné platy
v príslušnom kalendárnom roku zvyšujú len u niektorého zo subjektov podľa predchádzajúcej
vety, dávky výsluhového zabezpečenia podľa odsekov 1 až 7 sa zvyšujú iba poberateľom, ktorí
ukončili posledný služobný pomer v zbore, štátnom orgáne alebo v ozbrojených silách, v ktorom
sa uvedené platové náležitosti zvyšujú, a pozostalým po nich.1
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