Predkladacia správa
k analýze hospodárenia osobitného účtu MO SR.

Na zasadnutí vlády SR dňa 16. 2. 2005 minister obrany SR stiahol z rokovania vlády
Návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov
a vojakov za rok 2004. V rámci rozpravy k predmetnému návrhu zákona vystúpil
podpredseda vlády SR a minister financií SR, ktorý uviedol, že osobitný (špeciálny) systém
dôchodkov

a iných

nespravodlivý

oproti

pôžitkov

v ozbrojených

systému,

pod

ktorým

silách

je

pracujú

rozpočtovo
všetci

neudržateľný,

ostatní

zamestnanci

a netransparentný a súčasne navrhol, aby bola spracovaná analýza hospodárenia
osobitných účtov príslušných ministerstiev do konca roku 2020. Vláda SR súhlasila
s návrhom podpredsedu vlády a ministra financií SR a uložila ministrovi obrany SR
a ministrovi vnútra SR predložiť do 31. marca 2005 na rokovanie vlády SR analýzu
hospodárenia osobitných účtov do roku 2020.
V zmysle uvedeného bola spracovaná Analýza hospodárenia osobitného účtu MO
SR, (viď príloha) ktorá z dostupných podkladov ministerstva financií SR, ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny SR a ministerstva obrany SR verifikovala tézy prednesené
ministrom financií SR a dospela k nasledovným zisteniam :
Rozpočtová neudržateľnosť (miera únosnosti pre Štátny rozpočet SR).
-

Rozpočtová náročnosť plynie z miery úloh postavených pred systém sociálneho
zabezpečenia vojakov – nesystémové vplyvy štátu (transformácia ozbrojených síl)
vyžadujú

nesystémové

riešenia

(rozpočtovú

sanáciu

zvýšených

nákladov).

Sanovanie zvýšených nákladov sociálneho zabezpečenia je rozvojovou investíciou
pre kvalitu regrutácie ozbrojených síl, čo zakladá rastové trendy v rozvoji štátu
a štátnosti.
-

Rozpočtové nároky majú dočasný charakter a perspektívne klesajúci trend odvíjajúci
sa od splnenia úloh transformácie ozbrojených síl, ich výstavby, participácie SR na
úlohách a projektoch NATO a EU a rozvoja vlastnej štátnosti.

-

Rozpočtová náročnosť je súčasťou obrannej politiky SR a MO SR. (Príspevok
a štátom stanovené platby sanuje rozpočtová kapitola MO SR).

Nespravodlivosť oproti systému, pod ktorým pracujú všetci ostatní zamestnanci
-

Sociálne zabezpečenie vojakov a jeho osobitosť plynie z potreby riešenia osobitých
sociálnych situácií, ktoré societa profesionálnych vojakov vynakladá na osobité
a mimoriadne úlohy štátu kladené na ozbrojené sily.

-

Princíp

výsluhovosti

zakladá

objektivitu

v posudzovaní

miery

zásluhovosti

a spravodlivosti. (V tomto je predobrazom spravodlivého sociálneho zabezpečenia,
ku ktorému smeruje všeobecný systém sociálneho poistenia).
-

Poistný princíp zakladá solidárnu participáciu tvorby a užitia zdrojov osobitným
spôsobom v osobitej societe.

-

História sociálneho zabezpečenia ozbrojených síl zaznamenáva trvalé oddelenie od
všeobecného systému prameniaceho z ich garančnej úlohy pri vzniku a rozvoji
štátnosti.

Netransparentnosť
-

Sociálne zabezpečenie vojakov je inštitucionalizované do moderného cieľovo
orientovaného systému, v rámci ktorého je možné veľmi efektívne a účinne
modelovať jeho správanie pri zachovaní plnej funkčnosti.

-

Sociálne zabezpečenie vojakov je komplexné a rieši rozhodujúce sociálne potreby
zabezpečovaného kmeňa.

-

Sociálne zabezpečenie vojakov je korporatívne, vychádza a smeruje k plneniu úloh
obrannej politiky štátu reprezentovanej rezortom MO SR.

-

Organizácia, riadenie, konanie a financovanie sociálneho zabezpečenia vojakov je
vykonávané MO SR, pri zabezpečovaní úloh plynúcich z verejnoprávneho postavenia
osobitného systému reprezentovaného Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia.

Záver
Z vypracovanej analýzy hospodárenia osobitného účtu ministerstva obrany Slovenskej
republiky plynie, že systém sociálneho zabezpečenia vojakov založený zákonom č. 114/1998
Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov, jeho nástupcom zákonom č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov zabezpečuje
úlohy výstavby a rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jeho stabilita a rozvoj je
základom pre trvalé zabezpečovanie branných úloh štátu a úloh plynúcich z medzinárodných
záväzkov v rámci koaličného zoskupenia NATO a EU. Jeho principiálne založenie je
rozhodujúcim konvergujúcim činiteľom pri harmonizácii systému so systémami sociálneho
zabezpečenia ozbrojených síl koaličných partnerov.

