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Sociálne istoty vojakov sa návrhom novely zákona o soc. 
zabezpečení v žiadnom prípade nemenia 
 

Dňa 30.4.2009 sa uskutočnilo 4. rokovanie Kolégia ministra 
obrany Slovenskej republiky k materiálu: Návrh zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Vzhľadom k tomu, že sa medzi profesionálnymi vojakmi na 
rôznom stupni velenia šíria rôzne dezinformácie o snahe 
znížiť sociálne istoty profesionálnym vojakom uvádzame, že 
návrh novely predmetného zákona v žiadnom prípade tieto 
istoty neovplyvní. Doba výsluhy, resp. sociálne istoty v oblasti 
najviac diskutovaného výsluhového dôchodku zostávajú 
zachované a v žiadnom prípade nie je snaha o ich zrušenie, 

alebo obmedzenie.  
 
Návrh zákona bol predložený na základe poznatkov a skúseností z aplikačnej praxe. Cieľom predložených 
zmien je priblížiť zákonnú normu civilnému sektoru. Jedinými zmenami zákona sú: 
a) mení poskytovanie služobného platu počas prvých 10 dní dočasnej neschopnosti zo súčasných 100 % na 
70 % služobného platu, 
b) mení poskytovanie náhrady služobného platu od 11. do 30. dňa dočasnej neschopnosti zo súčasných 100 
% čistého denného služobného platu za predchádzajúci kalendárny rok na 80 %, 
c) navrhuje, v prípade, že profesionálny vojak poruší liečebný režim, aby odo dňa porušenia liečebného 
režimu do skončenia dočasnej neschopnosti, najdlhšie 30 dní, nemal nárok na služobný plat alebo dávky 
nemocenského zabezpečenia.  
 
Ak bude profesionálny vojak dočasne neschopný výkonu služby v dôsledku služobného úrazu 
alebo choroby z povolania, platná právna úprava sa nemení. 
 
Taxatívne sa vymedzuje, že profesionálnemu vojakovi sa prvých 30 dní dočasnej neschopnosti nebude krátiť 
služobný plat počas 
a) vyvedenia vojsk do výcvikového priestoru,  
b) vojenského cvičenia,  
c) vykonávania záchranných prác po vyhlásení mimoriadnej udalosti alebo keď hrozí, že bude alebo už bola 
vyhlásená krízová situácia,  
d) vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci, vojenského 
cvičenia, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej 
zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu. 
Vojenský výcvik sa vykonáva v zložitých terénnych, klimatických a časových podmienkach. Preto sa navrhuje, 
ako kompenzáciu za zvýšené riziko ohrozenia zdravia vojaka počas týchto činností, aby takýmto 
profesionálnym vojakom patril služobný plat vo výške 100 % a následne prípadná náhrada služobného platu 
vo výške 100 %.  
 
Výnimky navrhované v zákone sú koncipované tak, že zohľadňujú činnosť profesionálnych vojakov a nie 
príslušnosť k druhu vojska alebo služby. 
Návrhom zákona sa mení aj systém valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Navrhuje sa, aby systém 
valorizácie bol rovnaký ako majú policajti, ktorý zohľadňuje rast spotrebiteľských cien a rast miezd v 
hospodárstve Slovenskej republiky. V prípade záujmu o vysvetlenie ďalších prípadných dezinformácií, nás 
môžete kontaktovať na e - mailovej adrese: tlacove@mod.gov.sk. Reakciu zverejníme na web stránke a 
intranete Ministerstva obrany SR. 
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