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Prvýkrát od vzniku osobitného sociálneho zabezpečenia pre vojakov, policajtov, hasičov či colníkov štát
výraznejšie siahne na jeho štedrosť. Od mája vstúpi do platnosti nový zákon o sociálnom zabezpečení
príslušníkov silových zložiek. Tí sa vďaka nemu posunú bližšie k civilnému sektoru. Nielen, že na svoj
výsluhový dôchodok budú musieť dlhšie robiť, ale prídu aj o vlastný vzorec zvyšovania dôchodkov či
vysoké odchodné.
O úprave doterajšieho zákona sa hovorilo už viac ako desať rokov, no dosiaľ sa na žiadne zmeny nenašla
dostatočná politická podpora. Keďže sa však systém stával čoraz stratovejší, zmeny sú o to výraznejšie. Kým
pôvodne sa hovorilo, že akékoľvek úpravy sa dotknú až novoprijatých vojakov či policajtov, napokon sa tak
nestane.
Pracujúcich ozbrojencov sa bude týkať najmä posun odchodu do penzie. Kým dosiaľ tak mohli spraviť už po
odslúžení 15 rokov služby, po novom to už bude až po odpracovaní 25 rokov. Aby sa im však nárazovo výrazne
neoddialil odchod do penzie, podľa prijatého zákona bude platiť, že staršie ročníky pocítia zmeny miernejšie. Kým
napríklad pre policajta, ktorý je v službe od roku 1997, zostane záväzná pôvodná hranica 15 rokov a nárok na
výsluhový dôchodok bude mať od mája istý, pre policajta slúžiaceho od roku 2007 sa už hranica posunie na 25
rokov a do penzie vstúpi najskôr v roku 2032.
Ministerstvá vnútra aj obrany tvrdia, že ich cieľom je motivovať silové zložky k čo najdlhšej službe, a to tak, že
pre mladšie ročníky bude výhodnejšie slúžiť čo najdlhšie, a to až v trvaní 40 rokov. K tomu speje aj zmena
spôsobu výpočtu výsluhového dôchodku. Pre nových policajtov či vojakov bude jeho výška po 25 odslúžených
rokoch 37,5 percenta základu, pričom s pribúdajúcimi rokmi sa bude zvyšovať až do 65 percent. Zároveň dôjde k
zrušeniu osobitného systému valorizácie výsluhových, invalidných či vdovských dôchodkov, ktoré sa budú po
novom zvyšovať rovnakým spôsobom ako ostatným ľuďom.
Spolu s poklesom zvyšovania penzií sa znížia aj ich platy. Od budúceho mesiaca totiž slúžiacim ozbrojencom
stúpnu odvody. Kým z vlastného príjmu odvedú na poistnom namiesto piatich percent sedem, zamestnávateľ
namiesto terajších 17 doplatí 20 percent.
Upravuje sa aj doba služby potrebná na odchodné, ktorá sa predlžuje o osem rokov, teda na 15
odpracovaných rokov, a taktiež aj doba potrebná na poberanie výsluhového príspevku. Ten sa bude dať
nárokovať až po 10 rokoch.
Vláda, ktorá si reformu sociálneho zabezpečenia príslušníkov obrany a vnútra dala aj do programového
vyhlásenia, chce zmenami stabilizovať krachujúci systém. Osobitné účty sú dnes totiž v miliónových stratách, a to
na úrovni 8,3 milióna eur na ministerstve vnútra a 102 miliónov eur v rezorte obrany. Predložený balík zmien sa v
prípade polície podľa prepočtov rezortu vnútra prejaví do roku 2020. Vtedy by systém podľa rezortu vnútra už
nemal vyžadovať ďalšie peniaze.
Keďže sociálne zvýhodnenia boli dlhodobým lákadlom na prácu v polícii či armáde, zatiaľ nie je jasné, či o túto
prácu nebude menší záujem. „Časom uvidíme, ako zmeny verejnosť prijme. Sú to všetko opatrenia, ktoré nie sú
príjemné a ktoré znížia reálne príjmy dôchodcov, no na druhej strane sú nevyhnutné z hľadiska dlhodobej stability
sociálneho zabezpečenia a toho, aby systém zostal zachovaný aj pre budúce generácie,“ komentuje reformu
Litva. Tvrdí, že ak by došlo k poklesu záujmu mladých, bude ich zrejme potrebné motivovať aspoň vyššou mzdou.
Aj keď pôvodne sa hovorilo, že okresané výhody sociálneho zabezpečenia vykompenzujú ministerstvá svojim
príslušníkov inými sociálnymi bonusmi vo forme štedrejšieho príspevku na rekreáciu či zdravotnú starostlivosť,
opak je pravda. Plné preplácanie kúpeľov už po novom nebude možné a doplatky sa budú odvíjať od veku a
ďalších kritérií, pričom začnú pri osmine sumy poukazu. Navyše, kúpeľná starostlivosť sa pre niektoré druhy
chorôb bude poskytovať iba raz za dva roky.
Do osobitného systému patria okrem policajtov a vojakov aj colníci, horskí záchranári, hasiči, tajní agenti či
väzenskí dozorcovia. Vo výške výsluh týchto skupín sú však výrazné rozdiely. Kým priemerný dôchodok je pri
policajtoch na úrovni 619 eur, v prípade vojakov je to až 800 eur. Počet poberateľov penzií v oboch rezortoch
presahuje 33-tisíc ľudí.
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Na získanie nároku na výsluhový dôchodok budú musieť pracovať dlhšie – doba služby sa bude postupne
odďaľovať až na 25 odslúžených rokov zo súčasných 15 rokov.
zmení sa spôsob výpočtu výsluhového dôchodku progresívnym zvyšovaním percentuálnej výmery tak, aby
bolo pre mladšie ročníky výhodnejšie slúžiť čo najdlhšie, a to až v trvaní 40 rokov
pri určovaní výšky nielen výsluhového dôchodku, ale aj výsluhového príspevku či odchodného sa bude ako pri
určovaní základu pri výpočtoch vychádzať z priemerného mesačného platu za posledných desať rokov pred
ukončením služby. Dosiaľ sa pri výpočte penzie zohľadňoval priemerný plat za ten rok spomedzi desiatich rokov,
v ktorom bola mzda najvyššia
- policajti i vojaci prídu o osobitný systém valorizácie výsluhových, invalidných či vdovských dôchodkov;
zvyšovať sa im budú rovnakým spôsobom ako bežným ľuďom – do roku 2018 o pevnú sumu, neskôr opäť o
percentá. Zohľadňovať sa však bude aj počet odslúžených rokov
- postupne sa posunie aj dĺžka služby potrebná na poberanie výsluhového príspevku, a to z 5 na 10 rokov;
poberať ho budú tí, ktorých dĺžka služby nie je dostačujúca na riadny výsluhový dôchodok
- požadovaná doba služby potrebná na vznik nároku na odchodné sa zvýši z päť na 13 rokov, ale len pre
vojakov či policajtov prijatých od roku 2013. Pre túto skupinu sa zníži aj výška odchodného.
- viac si budú doplácať na poistné, a to namiesto 5 percent až 7 percent, zamestnávateľ im zase namiesto
súčasných 17 percent doplatí 20 percent
- ak sa niekto po odchode opätovne vráti k armáde či polícii, odchodné už po skončení novej služby nedostane; v
prípade výpočtu výšky penzie sa však nové roky služby pripočítajú k starým
- zmení sa spôsob financovania dávok nemocenského zabezpečenia
- zruší sa súbeh materskej a výsluhového príspevku – policajtka či vojačka bude poberať len vyššiu dávku
- kúpeľnú starostlivosť už ministerstvá nebudú vždy preplácať v plnej výške pre súčasných aj vyslúžilých
zamestnancov; tí si po novom doplatia najmä v letných mesiacoch. Nárok na preplácanie kúpeľnej starostlivosti
budú mať výsluhoví penzisti a tiež aktívni ozbrojenci až po dosiahnutí veku 55 rokov alebo odslúžení
najmenej 30 rokov.
Kedy vznikne nárok na výsluhový dôchodok súčasným vojakom a policajtom
nárok na penziu vznikne, ak ich služba trvala:
najmenej 15 rokov pred 1. májom 2013
najmenej 16 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 15 rokov, ale najmenej 14 rokov
najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov
najmenej 18 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 13 rokov, ale najmenej 12 rokov
najmenej 19 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 12 rokov, ale najmenej 11 rokov
najmenej 20 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 11 rokov, ale najmenej 10 rokov
najmenej 21 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 10 rokov, ale najmenej 9 rokov
najmenej 22 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 9 rokov, ale najmenej 8 rokov
najmenej 23 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 8 rokov, ale najmenej 7 rokov
najmenej 24 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 7 rokov, ale najmenej 6 rokov
najmenej 25 rokov v ostatných prípadoch
Nárok na výsluhový príspevok u vojakov a policajtov, ktorí pracovali už pred májom 2013, vznikne po
odchode do civilu, ak majú odslúžených:
päť skončených rokov pred 1. májom 2013
šesť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 štyri skončené roky služobného pomeru
sedem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 tri skončené roky služobného pomeru
osem skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 dva skončené roky služobného pomeru
deväť skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 jeden skončený rok služobného pomeru
desať skončených rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako jeden skončený rok služobného pomeru
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Nový zákon prináša aj obmedzenie kúpeľnej starostlivosti. Kým dosiaľ neboli pri jej poskytovaní príslušníkom
silových rezortov prakticky nijaké obmedzenia, po novom sa výrazne zúži rozsah osôb, ktoré na ňu budú mať
nárok.
Pôjde len o policajtov či vojakov, ktorí už dovŕšili 55 rokov alebo majú odpracovaných aspoň 30 rokov v
službe. Výnimkou budú poberatelia invalidného výsluhového dôchodku a osoby, ktoré zo služby odišli zo
zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania. "Súčasne sa zavádza povinnosť
úhrady 5 percent z ceny kúpeľného poukazu, ale len v období od 1. júla do 31. augusta, čiže aj týmto
osobám návrh zákona garantuje bezodplatnú kúpeľnú starostlivosť počas celého kalendárneho roka, okrem
mesiacov júl a august,“ uvádza ministerstvo vnútra.
Ministerstvá vnútra aj obrany od opatrení očakávajú výraznejšie úspory na osobitných účtoch. V prípade vojakov
išlo na tento účel len vlani takmer pol milióna eur. "V roku 2012 bola kúpeľná starostlivosť poskytnutá dvom
profesionálnym vojakom vo výške 2 005,50 eura. Náklady na kúpeľnú starostlivosť pre poberateľov výsluhových
dôchodkov predstavovali sumu 476-tisíc eur,“ uviedla hovorkyňa rezortu obrany Martina Balleková. Rezort má na
účely kúpeľnej starostlivosti zazmluvnených osem zariadení.
Ako bude vyzerať kúpeľná starostlivosť
na kúpeľnú starostlivosť budú mať nárok okrem výsluhových dôchodcov aj vojaci a policajti, ktorí dovŕšili vek 55
rokov alebo odpracovali najmenej 30 rokov
v letných mesiacoch (od 1. júla do 31. augusta) si budú zamestnanci silových zložiek preplácať 5 % z ceny
kúpeľného poukazu
kúpeľná starostlivosť indikovaná pre tú istú skupinu chorôb sa bude môcť poskytnúť len raz za dva roky
kúpeľná starostlivosť sa neposkytuje v roku, v ktorom vznikol nárok na kúpeľnú starostlivosť poskytovanú a plne
uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia
ak niekto bezdôvodne nenastúpi na poskytnutú kúpeľnú starostlivosť alebo bezdôvodne predčasne ukončí
kúpeľnú starostlivosť, v ďalších troch rokoch stratí nárok na ďalšie pobyty
dodržiavanie liečebného režimu dočasne neschopným policajtom budú môcť kontrolovať priami nadriadení
alebo vyšší nadriadení, prípadne nimi písomne poverená osoba
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