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Na policajtoch a vojakoch štát bude šetriť oveľa viac 
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Rozsiahlym sociálnym výhodám policajtov či vojakov je koniec. Od apríla by sa im 
totiž mala väčšina zoškrtať, a to dokonca v ešte väčšom rozsahu, ako pôvodne 

rezorty vnútra a obrany avizovali. Vyrovnávanie sociálneho systému ozbrojených zložiek s 
pravidlami platnými pre ostatných pracovníkov pritom môže znamenať poloprázdny Policajný 
zbor či nefunkčnú armádu. Odborári tvrdia, že ekonomická stránka dostala v tomto prípade 
prednosť pred spoločenskou. 
  
Podľa materiálu, ktorý má Pravda k dispozícii, sa v novej podobe sociálneho systému ráta so 

zásadnejšími zmenami, ako boli ohlásené napríklad pri odchode do dôchodku či výpočte 
odchodného. 
  

Výrazne sa totiž predlžuje počet odslúžených rokov potrebných na vznik výsluhového 
dôchodku. Namiesto avizovaných piatich sa má zvýšiť až o desať, a teda na 25 rokov 
služby, pričom zmeniť sa má aj spôsob výpočtu jeho výšky. To sa dotkne najmä vojakov, 
keďže pri jeho určovaní už nebudú mať zohľadnený príjmovo najlepší rok. 

  
"Sprísnenie podmienok oproti pôvodnému návrhu z jari tohto roka je výsledkom rokovaní," 
povedala Natália Hattalová z tlačového odboru ministerstva vnútra. Priznala, že cieľom zmien 
je ušetriť peniaze. Rezort si od nich sľubuje aj to, že zníži odchodovosť skupiny policajtov od 30 
do 45 rokov. 
  
Policajný odborár Miroslav Litva hovorí, že v tomto prípade, ako aj v mnohých iných 

opatreniach, ide o kompromis na hrane. " Podarilo sa nám vyjednať, že do zákona sa napokon 
nedostane aj veková hranica, ktorú je nutné splniť na poberanie výsluhového dôchodku. Takto 
zásadné predĺženie odslúžených rokov však, samozrejme, naznačuje, že doba nebude 
jednoduchá," hovorí. 

  
Definitívnu podobu novely o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov by mali predložiť 

ministerstvá vnútra a obrany do pripomienkového konania v najbližších dňoch. 
  
Nárok na výsluhový dôchodok chce rezort úplne odoprieť policajtom, ktorí majú za 
sebou 17 až 22 rokov služby. Namiesto neho budú dva roky dostávať výsluhový 
príspevok. Ak za sebou budú mať 22 až 25 rokov služby, poberať ho budú o rok 
dlhšie.  
 

Zmení sa aj valorizácia dôchodkov, ktorá sa dnes počíta osobitným vzorcom. Kým v 
tomto roku to policajtom a vojakom prinieslo zvýšenie penzií o 2,1 percenta, po 
novom budú ich dôchodky rásť rovnako ako vo všeobecnom systéme. V ňom šli tento 
rok hore len o 1,8 percenta. 
  
Hoci pôvodný prísľub, že všetky zmeny sa budú týkať len novoprijatých vojakov, celkovo platí, 

v zákone je aj výnimka, a to pri zvyšovaní penzií vojakov, ktorí ich získali do konca roku 

2010. Percento valorizácie sa im bude znižovať na polovicu, až kým sa nevyrovnajú 
úrovni valorizácie policajtov, ktorí ju donedávna mali nižšiu. Na otázku Pravdy, či to nie je v 
rozpore s predošlými výrokmi, ministerstvo obrany, rovnako ako na ďalšie otázky, 
neodpovedalo. 
  
To, či sa tieto a rad ďalších zmien ministerstvám osvedčia, je podľa ekonóma i odborárov zatiaľ 

len otázne. " Na svoju budúcnosť je každý citlivý a tieto zmeny budú znamenať pomerne 
výrazný zásah do finančného zabezpečenia dotknutých. Možno preto očakávať isté turbulencie 
v rezortoch, čo by sa odrazilo aj na ich fungovaní," hovorí ekonomický analytik Pavol Kárász. 
  
Litva pripúšťa, že zmeny môžu výrazne ovplyvniť aj záujem o prácu v polícii či armáde. " Ak by 
sme sa vrátili k časom, keď sme namiesto výberu robili nábory, bolo by to jednoznačne veľkou 
stratou a krokom späť. Ako však na nové podmienky zareaguje verejnosť, ukáže len čas," 

dodal. 
  
Problém s vysokou odchodovosťou má polícia aj v súčasnosti. Len v prvý 
septembrový týždeň totiž podalo žiadosť o odchod do dôchodku až 207 ľudí. Za týmto 



vysokým číslom sú podľa odborárov práve obavy policajtov o budúcnosť. 

 
Navrhované zmeny v sociálnom systéme policajtov a vojakov 
  
* nárok na výsluhový dôchodok by mal vzniknúť po 25 odslúžených rokoch, nie 15 ako 
doteraz 
* mení sa aj výpočet výšky výsluhového dôchodku, ktorý už nebude tvoriť 30% základu 

plus prídavky za každý navyše odslúžený rok, ale 50% základu, ten sa však bude počítať 
novým spôsob, ktorý nezohľadňuje príjmovo najlepší rok ako dosiaľ 
* policajti i vojaci prídu o osobitný systém valorizácie penzií, zvyšovať sa im budú 
rovnakým spôsobom ako bežným ľuďom 
* policajti, ktorí odslúžia 17 až 22 rokov, by namiesto trvalo vyplácaného výsluhového 
dôchodku mali dva roky dostávať výsluhový príspevok 

* ak niekto odslúži 22 až 25 rokov, výsluhový príspevok bude poberať tri roky 
* požadovaná doba služby potrebná na vznik nároku na odchodné sa zvýši z päť na 13 

rokov 
* výška odchodného po 13 odslúžených rokoch bude na úrovni polovice základu, zvyšovať sa 
bude za každý odslúžený rok 
* ak sa niekto po odchode opätovne vráti k armáde či polícii, odchodné či výsluhový 
dôchodok sa mu budú rátať len od doby jeho novej služby 

* ruší sa súbeh materskej a výsluhového príspevku 
* menia sa podmienky rekreačnej činnosti, rodinní príslušníci vojakov či policajtov si 
pobyty budú musieť platiť najmenej do polovice ich ceny, nie štvrtiny ako dosiaľ  
* kúpeľnú starostlivosť nebudú ministerstvá uhrádzať všetkým výsluhovým dôchodcom, ale 
len tým, ktorí presiahnu vek 50 rokov, alebo ktorí slúžili aspoň 25 rokov 
 
Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/na-policajtoch-a-vojakoch-stat-bude-setrit-ovela-viac-pc7-

/sk_domace.asp?c=A111007_143736_sk_domace_p29#ixzz1a7AIk27f 
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Prípadné zmeny vo výsluhovom zabezpečení policajtov a vojakov by sa mali dotýkať 

len tých, ktorí budú do služobného pomeru prijatí až po dni účinnosti zmien – k 
takému záveru dospeli v analýze sociálneho systému ozbrojených zložiek rezorty vnútra a 
obrany. Na súčasných policajtov a vojakov by sa tak balíček úprav výsluhového zabezpečenia 
nevzťahoval. Podľa analýzy by sa na všetkých vojakov a policajtov, teda aj tých, čo už sú v 
uniforme, mohli vzťahovať len prípadné zmeny v nemocenskom zabezpečení a v 
zabezpečení službami sociálneho zabezpečenia. Autori dokumentu ďalej navrhujú, aby sa 
zmeny vôbec nerobili v úrazovom zabezpečení. 

 
V systéme výsluhového zabezpečenia navrhujú zvýšiť minimálnu požadovanú dobu služby 
potrebnú pre vznik nároku na odchodné z doterajších päť na 10 rokov služby. Zároveň 
by sa malo ustanoviť, že za 10 rokov by patril dvojnásobok základu - kvalifikovaného 
služobného platu (dnes patrí triapolnásobok) a maximálna výmera by predstavovala trinásť a 

polnásobok základu za 33 a viac rokov výkonu služby (dnes patrí trinásť a polnásobok za 30 

rokov služby).  
 
Ďalšie sprísnenie sa má vzťahovať na podmienky nároku na výsluhový príspevok a na 
výsluhový dôchodok. U tých, ktorí majú odslúžených 15 až 19 rokov, by sa mal doterajší 
trvalo poskytovaný výsluhový dôchodok nahradiť výsluhovým príspevkom, poskytovaným 
štyri roky. Keďže by sa zmena vzťahovala najmä na policajtov a vojakov vo veku 35 až 40 
rokov, autori analýzy si od toho sľubujú "personálnu stabilizáciu vo výkone služby u policajtov 

a vojakov vo veku predpokladanej plnej fyzickej a duševnej výkonnosti, dobrom zdravotnom 
stave a možnosti zhodnotenia skúseností, získaných z doterajšieho výkonu služby."  
 
Minimálna požadovaná doba služby potrebná pre vznik nároku na výsluhový dôchodok sa má 
zvýšiť z doterajších 15 na 20 rokov služby. Táto úprava by znamenala, že nárok na 
výsluhový dôchodok bude vznikať väčšinou až po dosiahnutí 40 rokov veku, keď už podľa 
autorov analýzy nemožno predpokladať plnohodnotnú rekvalifikáciu na výkon ďalšieho 

(civilného) zamestnania pre výrazné vekové znevýhodnene.  
 
Výsluhový príspevok by chceli v budúcnosti vyplácať po skončení služobného pomeru 
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jednorazovo v súhrnnej sume, aká by bola policajtovi alebo vojakovi vyplatená pri 

mesačných splátkach za obdobie, za ktoré by mu patrila podľa súčasných a doplnených 
pravidiel. „Pri tejto zmene dôjde k významnej úspore finančných prostriedkov za nerealizovanie 
každoročnej valorizácie, ako aj k úspore administratívnych nákladov spojených s 
každomesačným vyplácaním dávky,“ zdôvodňuje sa v materiáli. Okrem toho by sa mali 
sprísniť podmienky nároku na odchodné pri opätovnom prijatí do služobného 
pomeru. 

 

Výsluhová penzia má prísť neskôr 
štvrtok 21. 4. 2011 12:35 | Jozef Čavojec 

 
Silové ministerstvá dolaďujú analýzu sociálneho zabezpečenia ľudí v službe. Vláda 
rozhodne, ktoré odporúčania sa premietnu do legislatívnych návrhov. Istý však nie je 
ani termín účinnosti. 
 

BRATISLAVA. Budúci policajti, vojaci, hasiči, colníci nezažijú časy, keď na odchodné stačilo päť 
rokov služby a na výsluhový dôchodok pätnásť. Vláda tento mesiac rozhodne o analýze 

sociálneho systému ozbrojených zložiek, ktorú jej predloží minister vnútra Daniel Lipšic (KDH). 
Posledné rozporové konanie medzi jeho ľuďmi a tímom ministra financií Ivana Mikloša (SDKÚ) 
malo byť v stredu, ale nebolo. Odložili ho. „Rokovania stále prebiehajú. Vyhodnotenie 
pripomienok ešte nie je ukončené,“ tvrdí Natália Hattalová z komunikačného odboru na vnútre. 
Na návrh ďalšieho silového rezortu – obrany – by nárok na výsluhový dôchodok 
vznikol až po 20 rokoch a na odchodné po 10 rokoch služby. Súčasní príslušníci sa 
však nemusia obávať. 

„V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že na ich sociálne náležitosti nesiahneme. 
Tento záväzok platí nielen pre vedenie rezortu, ale pre celú koalíciu,“ vyjadril sa Lipšic. 
Ministri sa dohodli, že zmeny v sociálnom zabezpečení sa budú týkať až tých, čo vstúpia do 
zboru po novom. Len sa nevie, kedy to bude – či 1. júla 2012 alebo už 1. januára. 
Rozdiely sú veľké 
Sociálne zabezpečenie je jedným z pilierov služby v polícii či armáde. Dopĺňa spôsob 

odmeňovania. 
Predseda Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany Marián Lacko tvrdí, že 
priemerná mzda ľudí, ktorých zastupuje, je 650 eur. To je menej ako priemerný výsluhový 
dôchodok v tomto rezorte – 792,45 eura. 
Policajná a vojenská služba nie je celoživotné zamestnanie. Nejde len o zdravotný stav, 
výkonnosť, psychickú odolnosť, „bráni tomu tiež organizačná štruktúra vrátane nutnosti 
uplatňovania kariérneho princípu“, píše sa v analýze. 

„Považujem za dôležité, aby zmeny zachovali motivačný prvok na vstup občanov do 
ozbrojených zložiek a že nebudú negatívne zasahovať do garantovaných podmienok 
služby súčasných profesionálnych vojakov a života výsluhových dôchodcov,“ hovorí 
prezident Zväzu vojakov Slovenskej republiky Michal Bohunický. 
Šetrenie neobíde ani služby ako rekreačná a kúpeľná starostlivosť. V zboroch vládne neistota. 
Ministerstvo vnútra píše, že zmeny by nenarušili vzniknuté nároky a neohrozili by stabilitu 
polície. 

„Budú znamenať zníženie nákladov a podporia personálnu stabilitu vekovej skupiny policajtov 

od 30 do 40 rokov, keď sa dá efektívne zhodnotiť získaná kvalifikácia a skúsenosti.“ 
Šetrenie sa už začalo 
Vojaci vo výslužbe pocítia úsporný režim už v júli. Preč sú časy, keď sa im dôchodky 
valorizovali o desať, osem alebo aspoň šesť percent. Teraz to bude o 2,10 percenta. 
Od tohto roku majú rovnaký valorizačný mechanizmus ako policajti a ostatní. 

Bohunický tvrdí, že to je v rozpore so základným princípom osobitného systému 
sociálneho zabezpečenia. 
„Zmena valorizácie sa dotýka nielen súčasných dôchodcov, ale aj vojakov pred odchodom do 
dôchodku.“ 
Policajti a vojaci odvádzajú peniaze do osobitných fondov, z ktorých sa priebežne financujú 
dôchodky. Na solventnosť účtov majú značný vplyv odchodové vlny. 
Majú istotu, že po ukončení služby neostanú bez príjmu 

Civili ťažko nesú výsluhové dôchodky. Na tie svoje musia pracovať dlhšie. 
BRATISLAVA. Policajti, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej 
služby, Národného bezpečnostného úradu, profesionálni vojaci, hasiči, záchranári a colníci – tí 

všetci majú osobitný dôchodkový systém. Vďaka nemu sa im nemôže stať, že po odchode zo 
služby zostanú bez príjmu. 
Je na to aj termín – predčasná profesijná staroba. 

http://www.sme.sk/autor_info.asp?id=52
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8114696&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8114697&ids=5


Možnosť uplatnenia policajnej alebo vojenskej praxe v civilnom zamestnaní je nízka a s dĺžkou 

služby sa ešte znižuje. Bývalý policajt alebo vojak sa často môže ocitnúť bez práce. 
To je aj hlavný dôvod, prečo nie sú vo všeobecnom dôchodkovom systéme. Ak by boli, 
absencia príjmu po skončení služby by sa negatívne premietla do ich starobného dôchodku. 
Civilisti závidia a cítia sa diskriminovaní. Na dôchodok musia pracovať do 62 rokov života, na 
predčasný dôchodok aspoň do šesťdesiatky. Muži si penziu užijú priemerne čosi vyše 16 rokov. 
„Vojaci sú ľudia, ktorým štátna služba upiera niektoré občianske a ľudské práva 

využívané všetkými ostatnými občanmi,“ hovorí prezident Zväzu vojakov Slovenskej 
republiky Michal Bohunický. 
Vojaci, ale aj policajti, hasiči či záchranári musia byť k dispozícii bez ohľadu na vlastné záujmy 
a ide aj o ich rodiny. 
Priemerná dĺžka výsluhového dôchodku v rezorte vnútra je 19 rokov a tri mesiace, v rezorte 
obrany 17 a pol roka. 

Valorizácia sa už zmenila 
Vojakom sa výsluhové dôchodky valorizovali inak ako policajtom. Tento rok sa zvýšia 

všetkým rovnako. 
BRATISLAVA. Výsluhové dôchodky sa v lete zvýšia o 2,10 percenta. Prvý raz sa to týka 
všetkých poberateľov bez rozdielu, teda aj bývalých vojakov. 
Do minulého roka mali iný valorizačný mechanizmus ako policajti vo výslužbe. Záležalo len na 
tom, ako sa zvýšil priemerný plat v armáde. Zákon však už tento spôsob nepozná. 

Vlani si penzionovaní vojaci polepšili o 6,732 percenta. 
Policajtom, colníkom a ostatným príslušníkom sa dôchodky zvyšujú v závislosti od rastu cien a 
miezd za predchádzajúci kalendárny rok. 
Vlani ceny stúpli o jedno percento a priemerná mzda o 3,2 percenta. Priemer týchto hodnôt 
predstavuje 2,10 percenta. 
Výsluhové, invalidné výsluhové, vdovské, vdovecké a sirotské výsluhové dôchodky vyplácané 
do 30. júna sa zvýšia od 1. júla. Momentálne sa to týka 16 697 osôb. 

Rekreácia môže stáť viac 
K sociálnemu zabezpečeniu policajtov a vojakov patrí aj rekreačná a kúpeľná 
starostlivosť. Šetrenie neobíde ani tieto služby. 

BRATISLAVA. Policajt, vojak, poberateľ výsluhového dôchodku, manželka a nezaopatrené deti 
– tí všetci sa môžu rekreovať za čiastočnú úhradu. Táto možnosť im ostane, ale mali by platiť 
viac. 

Dnes v podstate každý rekreant uhrádza najmenej tretinu ceny. Ministerstvá sa však dohodli 
na návrhu zvýšiť minimálnu spoluúčasť na 40 percent, ak ide o ľudí mladších ako 50 rokov. 
Ďalšou zmenou má byť sprísnenie nároku na bezplatnú kúpeľnú starostlivosť. S rovnakou 
diagnózou by policajt alebo vojak mohol ísť do kúpeľov najskôr po dvoch rokoch od 
predchádzajúcej návštevy a vo výslužbe až po päťdesiatke. Výnimku by mal iba ten, kto skončil 
v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania. 
Čo sa určite nezmení, je zabezpečenie pohrebu na štátne trovy. Ide o historicky najstarší 

inštitút sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. 
O čom sa hovorí 
Nemocenské zabezpečenie 

 náhrada služobného platu počas dočasnej neschopnosti, 

 nemocenské, 

 vyrovnávacia dávka, 

 materské. 
Možné zmeny 
Úroveň nemocenského zabezpečenia by sa nemala zmeniť. Zatiaľ do úvahy prichádza iba jedna 
výnimka - za dočasnú zdravotnú neschopnosť v dôsledku požitia alkoholu, drog, 

samopoškodenia alebo úmyselného trestného činu by nepatrilo žiadne nemocenské 
zabezpečenie. 
Úrazové zabezpečenie 

 náhrada za stratu na služobnom plate, 

 náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, 

 náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s liečením, 

 jednorazové mimoriadne odškodnenie. 
Možné zmeny 

 Ministerstvá vnútra a obrany navrhli nevykonávať žiadne zmeny s cieľom zníženia nákladov, 

pretože to by znamenalo redukciu dávok pre poškodených a pozostalých. 
Výsluhové zabezpečenie  

 výsluhový príspevok, 



 odchodné, úmrtné, 

 výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, 

 vdovský a vdovecký výsluhový dôchodok, 

 sirotský výsluhový dôchodok. 

Možné zmeny 
Tu majú byť najväčšie zmeny. Predovšetkým sa má predĺžiť dolná hranica služby ako jedna zo 
základných podmienok nároku na dávky. Dokonca sa môže stať, že nárok na výsluhový 
dôchodok bude podmienený určitým vekom. Ďalej sa zvažuje úprava základu na výpočet dávok 
- priemerný plat by sa namiesto najlepšieho kalendárneho roka zistil z troch takýchto rokov. 
Ministerstvo financií žiada aj zákaz súbehu výsluhového dôchodku a zamestnania. 

Služby sociálneho zabezpečenia 

 rekreačná starostlivosť, 

 kúpeľná starostlivosť, 

 zabezpečenie pohrebu. 
Možné zmeny 

 Má sa zvýšiť minimálna finančná spoluúčasť za rekreáciu a sprísniť nárok na opätovnú kúpeľnú 

starostlivosť. 
štvrtok 21. 4. 2011 12:35 | Jozef Čavojec 
Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní SME. (Predplaťte si SME cez internet.) 
© 2011 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská 

licencia vyhradená. 
 

Vládne škrty môžu zasiahnuť aj súčasných policajtov a vojakov  
Peter Kováč | 25. marca 2011 15:00  
Medzi vojakmi a policajtmi rastie nervozita, na ich sociálne výhody sa možno siahne 
razantnejšie, než sa doteraz hovorilo. Podľa najnovšieho návrhu rezortu financií by sa totiž 
škrty mohli dotknúť už súčasných príslušníkov, nielen tých, ktorí si uniformy oblečú po zmene 

zákona. Ministerstvo s tým prišlo napriek tomu, že v programovom vyhlásení prisľúbila vláda 
opak. 

 
Minister financií Ivan Mikloš 

Autor: Robert Hüttner, Pravda 

Doteraz sa v súvislosti s vojakmi a policajtmi hovorilo najmä o 

zvyšovaní minimálneho počtu odslúžených rokov potrebných na 
poberanie výsluhového dôchodku či odchodného. Nedávno však už 
premiérka Iveta Radičová (SDKÚ) a minister práce Jozef 

Mihál (SaS) avizovali, že do budúcnosti sú za úplné zjednotenie systému, čím by 
vojaci aj policajti o výsluhové dôchodky úplne prišli.  

Minister financií Ivan Mikloš (SDKÚ) na začiatok navrhuje škrty, ktoré by pocítili 
ozbrojené zložky už od budúceho roka, a to bez obmedzení. "Žiadame, aby sa 
navrhované zmeny týkali nie novoprijatých príslušníkov, ale novopriznaných dávok," 

uvádza vo svojich pripomienkach k novele o sociálnom zabezpečení. Navrhuje aj viac 
ako polovičné zníženie odchodného či zákaz pracovať pre poberateľov výsluhového 
dôchodku. Zaviesť chce tiež minimálny vek 50 rokov pre nárok na výsluhový 
dôchodok, ktorý dnes môžu dostať príslušníci silových rezortov po pätnástich rokoch.  

Ministerstvo obrany považuje úplné rušenie výhod za nereálne. "Ľudia, ktorí vstupujú do 
armády, si musia byť vedomí, že za také riziko budú adekvátne odmenení. Zároveň štát týchto 

ľudí na zabezpečenie ochrany všetkých občanov jednoducho potrebuje a musí ich nejako 
motivovať," tvrdí minister obrany Ľubomír Galko (SaS). 

Galko preto zatiaľ presadzuje svoju miernejšiu úpravu škrtov výhod. Teda aby mali 
vojaci a policajti nárok na výsluhových dôchodok až po dvadsiatich rokoch služby, na 
odchodné, navyše znížené, by mali mať nárok až po desiatich rokoch v službe 
namiesto piatich. Po opakovanom vstupe do ozbrojených síl sa navyše podľa Galka 
budú odslúžené roky počítať odznova. Galko zatiaľ trvá na tom, že zmeny sa majú 
týkať až tých, ktorí do služby vstúpia po platnosti zákona. 

O tom, koho škrty naozaj zasiahnu, sa bude ešte rokovať. "Ministerstvo financií bude rokovať s 
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tvorcom dokumentu o našich pripomienkach," reagovala Patrícia Malecová Šepitková z rezortu 

financií na otázku, či snahou o škrtanie výhod už slúžiacim vojakom a policajtom nejde o 
porušenie záväzku voči voličom.  

K zásadnejším zásahom sa prikláňa aj ministerstvo práce. "Som zástancom toho, aby silové 
zložky nemali osobitný sociálny systém. Ich príslušníkov zvýhodniť síce treba, ale 
inak," povedal minister práce Jozef Mihál (SaS). V minulosti navrhoval, aby štát ako 
kompenzáciu vojakom i policajtom prispieval do tretieho dôchodkového piliera či na 
nadštandardné úrazové poistenie.  

Rovnaký názor ako minister má aj premiérka Radičová, ktorá uviedla, že "o úplnom 
zrovnoprávnení premýšľa". Podobné zmeny v súčasnosti zavádza aj Maďarsko, ako 
premiérka uviedla, o problematike sa preto rozprávala aj s maďarským kolegom Viktorom 
Orbánom. 

Poslanci sú zatiaľ opatrnejší. "Uvedomujem si rôzne tlaky na zmenu systému, no treba o nej 

diskutovať. Som totiž presvedčený, že vojaci majú ťažké povolanie, ktoré si vyžaduje 
primeranú motiváciu a vlastnosti na jeho vykonávanie. Zaslúžia si teda aj osobitné 
zabezpečenie, čo by zmena mala rešpektovať," myslí si bývalý minister obrany a predseda 
brannobezpečnostného výboru Martin Fedor (SDKÚ). 

Podobný názor má aj ďalší člen výboru Martin Fronc (KDH). "Pokiaľ má ísť o dlhodobú víziu, dá 
sa o tom diskutovať, hoci úplné zrušenie výhod by asi nebolo celkom správne riešenie," hovorí. 
Ako však dodáva, súčasné podmienky sociálnych dávok príslušníkov silových rezortov považuje 
za príliš štedré. "K zmene by mohlo dôjsť v kategorizácii sociálnych výhod," tvrdí. 

Proti rušeniu výhod vystúpili aj opoziční exministri obrany a vnútra. Zatiaľ čo Jaroslav Baška 
(Smer) označil podobnú víziu za ohrozenie bezpečnosti, Robert Kaliňák (Smer) ho považuje za 
prejav neodbornosti. "Je to jeden zo základných motivačných faktorov, ktorý má svoju históriu. 

Len vďaka nemu sa nám podarilo zvrátiť trend robenia náborov na súčasný stav, keď môže 
dochádzať k výberu zo záujemcov o toto povolanie," tvrdí Kaliňák. Ako dodáva, nepozná žiadny 
argument, ktorý by tieto kroky vysvetľoval. "Systém je samonosný. Policajti majú vyššie 
dôchodky preto, lebo platia vyššie odvody," zdôrazňuje. 

Prezident Zväzu vojakov Michal Bohunický označil podobné návrhy za scestné. 
"Súčasný systém je funkčný vyše dvesto rokov a takéto snahy demoralizujú 
príslušníkov ozbrojených síl aj ďalších obyvateľov. Suverenitu štátu a poriadok v 
ňom predsa môžu zabezpečiť iba vojaci a policajti," hovorí. 

Ministerstvo financií sa pri argumentácii potreby rušenia výhod odvoláva na štátny rozpočet. 
Príslušníci silových rezortov totiž namiesto Sociálnej poisťovne odvádzajú dávky na osobitné 
účty, ktorých stav hodnotí ako neudržateľný. Ministerstvo obrany bude svoj účet len v tomto 
roku dotovať sumou 95,5 milióna eur. Naopak, účet policajtov, ktorý spadá pod ministerstvo 

vnútra, je vo vyše 18,5-miliónovom pluse.  

Prvý zásah do výsluhových penzií už koalícia urobila. Od tohto roku sa dôchodky 

vojakov budú valorizovať rovnakým spôsobom ako policajtom, a teda o polovicu 
inflácie plus polovicu rastu priemernej mzdy na Slovensku. To skreše ich valorizáciu 
približne o polovicu 

Sociálne výhody sa vojakom možno škrtať nebudú 
Peter Kováč - Pravda| 5. novembra 2010  6:06  

Nezáujem o prácu v armáde núti jej predstaviteľov prehodnocovať zamýšľané škrty v sociálnom 
zabezpečení vojakov. Kým pred voľbami koaličné strany naznačovali, že príslušníci silových 
zložiek prídu o viaceré výhody, dnes silnejú tlaky, aby sa sociálny systém menil čo najmenej, 
prípadne vôbec.  
 
Minister obrany Ľubomír Galko (SaS) podrobnosti o pripravovaných zmenách zatiaľ nehovorí, už 
dnes však neplatia jeho nedávne slová o rušení výsluhových dôchodkov pre novoprichádzajúcich 
vojakov. 
 
"Rezort obrany zatiaľ nepočíta s variantom úplného zrušenia výsluhových dôchodkov," potvrdzuje 
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zmenu taktiky Henriette Geierová z komunikačného odboru ministerstva. Vláda napokon nesiaha 
ani na odstupné vojakov, avizované zmeny v ich daňovom zaťažení sa napokon do vládneho 
balíčka úsporných opatrení nedostali. 
 
Nový systém sociálneho zabezpečenia vojakov i policajtov by mal platiť do konca roka 2012, jeho 
podoba je však zatiaľ neurčitá. Rezorty vnútra a obrany by mali do konca februára budúceho roka 
predložiť vláde analýzu súčasného systému. Podľa informácií Pravdy sa uvažuje len o zmenách 
vo valorizačnom systéme dôchodkov vojakov či policajtov. Tie sa podľa platných zákonov zvyšujú 
každoročne od júla o príslušné percento rastu priemerného služobného platu zisteného za 
predchádzajúci rok. Tohtoročná výška valorizácie dosiahla 6,73 percenta, pričom dôchodky 
zvyšného obyvateľstva narástli len o 3,05 percenta. 
 
Odborníci sa k prípadným zásadným zmenám stavajú skepticky. Rektor vojenskej akadémie 
Miroslav Kelemen tvrdí, že optimálne by bolo, keby k zmenám pravidiel vôbec nedošlo. "Ak máme 
vychovávať kvalitný personál, musíme poskytovať profesionálnu prípravu, no štát musí zároveň 
ponúkať určitý balík pozorností," povedal. 
 
Určité zachované výhody sú nevyhnutné aj podľa analytika Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku Iva Samsona. "Práca v armáde má množstvo nevýhod a noví vojaci si zrátajú, či sa im 
oplatí. Ak náročnosť tohto povolania nebude primerane kompenzovaná, stratí svoju atraktivitu," 
tvrdí. Práve finančné výhody sú jedným z hlavných lákadiel pre prácu v silových zložkách. Podľa 
Samsona však len vyrovnávajú obmedzovania občianskych práv vojakov a policajtov. 
 
Ozbrojené zložky majú problémy pri obsadzovaní niektorých pozícií už dnes. "Spravidla sa nám 
hlásia záujemcovia na pozície, ktoré máme obsadené. Naopak, nedostatkové pozície je problém 
naplniť," tvrdí hovorca ozbrojených síl Milan Vanga. Riziko poddimenzovaného stavu personálu si 
uvedomuje aj vedenie rezortu, hovorí o podpore personálnej politiky. 
Hlavným podnetom pre pripravované zmeny je stav osobitného účtu rezortu obrany, z ktorého sú 
vyplácané sociálne dávky vojakom. Už niekoľko rokov je v mínuse, len tento rok ho muselo 
ministerstvo dodatočne dotovať sumou 91,4 milióna eur. Podľa záverov odbornej diskusie, ktorú 
otvoril Zväz vojakov, je však zadlženosť účtu dôsledkom nesprávnych opatrení rezortu. Dnešní 
vojenskí dôchodcovia totiž v minulosti platili odvody do univerzálneho systému Sociálnej 
poisťovne, dôchodky im však dnes vyplácajú z osobitného účtu pre zabezpečenie vojakov.  
 
V ozbrojených silách dnes pracuje 13 350 ľudí a výsluhový dôchodok poberá 13 700 ľudí, pričom 
jeho priemerná výška je 745 eur. Ako vláda zabezpečí udržateľný systém, naďalej nie je jasné. 
Ministerstvo obrany však odmieta osobitné podmienky pre úradníckych zamestnancov armády, o 
ktorých sa hovorilo v minulosti.  
 
Výsluhové penzie vojakov či policajtov sú problém pre rozpočet.  

 
Vláda chystá útok na vysoké dôchodky 
František Kvarda 3/11/2010 HN 

Škrtanie vo verejnej správe pocítia aj policajti, vojaci či hasiči. Kabinet Ivety Radičovej (SDKÚ-
DS) totiž plánuje siahnuť na výsluhové dôchodky. HN to potvrdil zdroj z prostredia vlády. 
47682120 
Zmeny v systéme by mali prísť v roku 2012. Na tento termín vláda naplánovala aj novinky  
pre bežných dôchodcov - systém zvyšovania penzií sa spomalí.  
 
Iba v kancelárii  
Penzie priemerne dvakrát vyššie ako tie starobné i desaťťisícové odchodné po 15 rokoch služby  
dnes poberajú všetci zamestnanci armády, Policajného zboru i tajnej služby. Po novom by 
výhody mali byť zachované iba pre "ľudí v teréne“. "Nie je normálne  
, že výhody tých, ktorí zachraňujú životy, majú napríklad aj počítačoví technici,“ súhlasí Michal 
Páleník z Inštitútu zamestnanosti. "Ministerstvo financií si uvedomuje negatívny vývoj 
financovania systému a jeho dopady na štátny rozpočet,“ pripúšťa zlý stav  
v oblasti výsluhových penzií hovorca Martin Jaroš.  
 
Novinky sa pripravujú  
To, že k zmenám má, respektíve musí dôjsť, potvrdzuje aj ministerstvo vnútra. "V súčasnosti sa 



vo viacerých rezortoch začala diskusia o reforme systému výsluhových dôchodkov,“ tvrdí Natália 
Hattalová z tlačového oddelenia. A súčasťou zmien má byť, dodáva Ivan Rudolf z rezortu 
obrany, i posúdenie valorizačného princípu. Akékoľvek zmeny by sa však mali dotknúť iba 
budúcich príslušníkov zborov. Súčasní výsluhoví dôchodcovia o peniaze neprídu.  

 
nadpriemerné dôchodky či odchodné zrejme prídu administratívni pracovníci v polícii či vo vojsku.  

 
Opasok si utiahnu aj vojaci a policajti 
František Kvarda 3/11/2010 HN 

47681960 
Penzia pred štyridsiatkou, mnohotisícové odchodné a dôchodok dvoj- i viacnásobne vyšší ako ten 
priemerný starobný. Také výhody majú „výsluhoví“ dôchodcovia – policajti, vojaci, hasiči, 
colníci či tajní agenti. Štátna kasa túto záťaž v zlých časoch nesie ťažko. Podľa zistení HN sa 
vláda chystá tento systém priškrtiť.  
 
Dvojnásobný dôchodok  
Zdroje z prostredia vlády HN potvrdili, že šetrenie na výsluhových dôchodcoch príde. Odchodné, 
často v desiatkach tisícov eur, dnes dostávajú aj administratívni zamestnanci vojska alebo 
polície. Práve pre nich sa majú podmienky sprísniť. „Do tohtoročného rozpočtu sa to však 
pravdepodobne nedostane,“ tvrdí zdroj HN. Reálne teda umieračik pre penzijný systém 
kancelárskym pracovníkom v armáde či hasičskom zbore môže zazvoniť v roku 2012. Potvrdzuje 
to aj rezort obrany, podľa ktorého vláda pripravuje návrh opatrení na zlepšenie stavu  
verejných financií. V rámci neho majú rezorty vnútra a obrany predložiť analýzu sociálneho 
systému ozbrojených zložiek. Má sa tak stať do konca februára 2011. „Súčasťou materiálu bude 
aj posúdenie valorizačného mechanizmu dávok výsluhového zabezpečenia vojakov,“ priznáva 
Ivan Rudolf z tlačového oddelenia ministerstva.  
 
„Ministerstvo financií si uvedomuje negatívny vývoj financovania systému a jeho dosahy na 
štátny rozpočet,“ pripúšťa hovorca rezortu Martin Jaroš. „V súčasnosti sa vo viacerých 
rezortoch začala diskusia o reforme systému výsluhových dôchodkov,“ dopĺňa Natália Hattalová 
za rezort vnútra. Akékoľvek zmeny by sa podľa nej mali dotknúť iba budúcich príslušníkov 
zborov. Výsluhové dôchodky sa dnes zvyšujú podľa iných vzorcov ako klasické starobné. Podobne 
je to, dôvodí Hattalová, aj v iných krajinách EÚ a NATO.  
 
Policajtom sa u nás tento rok penzie zvýšili o 2,3 percenta, vojakom o 6,7 percenta. Priemerná 
penzia vojakov vo výslužbe je 745 eur, policajti berú  
priemerne 608 eur. Priemerní dôchodcovia sa musia uspokojiť s 352 eurami mesačne. „Policajti, 
hasiči a horskí záchranári majú po piatich rokoch služby nárok na odchodné. Odchodné v 
súčasnosti v priemere predstavuje 15 904 eur,“ hovorí Hattalová. Vojak i policajt môžu odísť do 
penzie aj v tridsaťpäťke, stačí, ak odpracujú 15 rokov. „Nepovažujem to za spravodlivé,“ 
priznal v rozhovore pre hnonline.sk pred časom aj minister práce Jozef Mihál (SaS).  
 
Treba transparentnosť  
Analytik Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník upozorňuje, že vysokými dôchodkami a 
odchodným sa výrazne zvyšujú mzdové náklady v rezortoch, kam títo štátni zamestnanci patria. 
Avšak prejavia sa až o mnoho rokov, keď začnú poberať dôchodky. „Toto je potrebné 
stransparentniť,“ tvrdí Páleník. Navrhuje pritom nasledovný model : zamestnanci štátu, ktorí v 
budúcnosti získajú výsluhové dôchodky, by mali mať vyššie platy. Z tých by platili špeciálne 
odvody a následne by im vznikol nárok na nadštandardnú penziu. V súčasnosti nadštandardné 
podmienky pri odchode do dôchodku, ako aj iné osobitné výdavky, financujú špeciálne účty 
jednotlivých rezortov. Ministerstvo vnútra má napríklad v tomto roku takto k dispozícii viac ako 
132 miliónov eur.  
Výsluhové dôchodky ministerstvo vnútra k prvému septembru vyplácalo 13 400 ľuďom. Ďalšie 
desaťtisíce – medzi nimi tajní agenti, vojaci, colníci či členovia väzenskej stráže – spadajú pod 
rezorty spravodlivosti, obrany a Slovenskej informačnej služby. Hrozilo by, že po prípadných 
škrtoch o prácu pre štát by malo záujem menej ľudí? „Nemyslím si. Všetko je v tejto situácii 
hypotetické,“ tvrdí Ľubomír Svorad, prezident Asociácie policajtov vo výslužbe.  

 
Mikloš pre SME: !!! 
sobota 9. 10. 2010 | Marianna Onuferová, Ivan Štulajter 



 

Na budúcoročný rozpočet bolo málo času, ale ten ďalší bude o systémových zmenách. Sľubuje 
minister financií IVAN MIKLOŠ (SDKÚ). Prehodnotia sa mýto, letiská, výsluhové dôchodky, 
odpredá sa prebytočný majetok. Ministri sa vraj na to tešia. 
 

Tak poďme k výsluhovým dôchodkom ozbrojených zložiek. Pochybujete, či je 

ich špeciálny sociálny systém spravodlivý. V čom je podľa vás problém? 

„To, že problém existuje, uznáva každý, dokonca aj tí, ktorí výsluhové dôchodky 

poberajú. Povedali sme jasne, že chceme zmeniť systém, pretože je nespravodlivý, 

neudržateľný, drahý. Ale zároveň sme povedali, že to chceme urobiť takým 

spôsobom, aby sme retroaktívne nemenili podmienky pre tých, ktorí už do systému 

vstúpili.“ 

V čom je systém výsluhových dôchodkov nespravodlivý? 

„Prvá nespravodlivosť je v tom, že ponúka nadštandard aj tým, ktorí by naňho nemali 

mať nárok. Nadštandard by mal byť ponúkaný tým, ktorých zdravie je z dôvodu práce 

ohrozené, ktorí nasadzujú životy.“ 

Narážate na výhody aj  policajných úradníkov? 

„Áno, napríklad. Druhá nespravodlivosť je v miere, v akej sa poskytuje aj tým, ktorí 

na to nárok majú. Treba to porovnať s inými ľuďmi, ktorí pracujú v bežných 

povolaniach.“ 
 
Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/5585520/miklos-preco-fico-nesetril-ked-

mal.html#ixzz11q5yO5Fg 
sobota 9. 10. 2010 | Marianna Onuferová, Ivan Štulajter 
Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní SME. 
 

Vláda sa pozrie na penzie ľudí v uniformách 
štvrtok 7. 10. 2010 13:43 | Marianna Onuferová 
Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní SME 

 
Špeciálne úlohy 

Vláda sa chce pozrieť aj na špeciálny sociálny systém ozbrojených zložiek. Nebude to 

jednoduché, na reformu výsluhových dôchodkov nebola doteraz dostatočná politická 

vôľa. 
 
Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/5582974/vlada-sa-pozrie-na-penzie-ludi-v-
uniformach.html#ixzz11hCGqIFX 
 
Čo plánuje vláda robiť 

 Rozhodnúť o dlhodobo udržateľnej podobe armády. Definovať aj počty vojakov.  

 Analyzovať špeciálny sociálny systém ozbrojených zložiek. Nastaviť ho tak, aby reflektoval ich 
špecifiká, ale bol spravodlivý.  
Vybrané opatrenia 
 
Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/5582974/vlada-sa-pozrie-na-penzie-ludi-v-
uniformach.html#ixzz11hBcg5OT 

 

BAŠKA: Rušenie výsluhových dôchodkov bude problém 
05. augusta 2010 SITA 
Rušenie výsluhových dôchodkov ozbrojených zložiek podľa poslanca za Smer-SD Jaroslava 
Bašku spôsobí v budúcnosti problém s regrutáciou nových ... 
 
BRATISLAVA 5. augusta (WEBNOVINY) - Rušenie výsluhových dôchodkov ozbrojených zložiek 
podľa poslanca za Smer-SD Jaroslava Bašku spôsobí v budúcnosti problém s regrutáciou nových 
zamestnancov, určitým spôsobom ide o hazardovanie s bezpečnosťou Slovenska. 
 
Exminister obrany v rozprave k programovému vyhláseniu vlády pripomenul, že sociálne 
zabezpečenie predstavuje jednu z najväčších motivácií pracovať v armáde. Zrušenie 
nadštandardného dôchodkového zabezpečenia uniformovaných zložiek považuje za 
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nezodpovedné, aj vzhľadom na to, že je bežné vo väčšine západných demokratických krajín. 
Zdôraznil, že v ostatných rokoch sa zvýšil percentuálny príspevok silových zložiek na osobitný 
sociálny účet, vojaci i policajti podľa neho odvádzajú na svoje dôchodky viac ako civilní 
zamestnanci.  
 
Baška zároveň novému ministrovi obrany Ľubomírovi Galkovi odkázal, že zmenou sa nič neušetrí. 
„Voči komu je nespravodlivý sociálny systém zabezpečenia uniformovaných zložiek?“ spýtal sa s 
tým, že systém je udržateľný. Galkovi zároveň odporúča bojovať o prostriedky zo štátneho 
rozpočtu, inak v horizonte dvoch rokov môžu mať ozbrojené sily problémy s peniazmi na 
prevádzku a zahraničné misie.  
 
Nové vedenie chce podľa Galka spravodlivejšie odmeňovať prácu vojakov. Zdôraznil, že 
výsluhové dôchodky vojakom, ktorí ich poberajú, zostanú. Zmeny sa budú týkať až nových 
príslušníkov. 
 

Radičová zmení výsluhové dôchodky 
Zdroj: Plus JEDEN DEŇ/IVAN ŠUPLATA 28. august 2010, 08:11  
Zdroj: JÁN ŠPERKA Bude horšie: Hasiči, policajti aj vojaci zrejme prídu o časť svojich výhod.  

Po parlamentných voľbách zavládla v bezpečnostných zložkách neistota. Objavili sa 
informácie o zmenách pri nároku na výsluhové dôchodky policajtov či vojakov. Tí reagovali 
masívnym odchodom do civilu. Šéfka vlády Iveta Radičová priznala, že sa jej niektoré 
výhody nepáčia a chce ich meniť. 
 
Ešte pred nástupom nového vedenia rezortu vnútra sa začalo hovoriť o zmenách pri odchode 
policajtov do civilu. Sprísnili by sa podmienky pri nároku na odchodné a výsluhové dôchodky. 
Špekulovalo sa o viacerých možnostiach. Aj keď terajší minister vnútra Daniel Lipšic tieto zmeny 
zatiaľ nechystá, dobrovoľne vyzlieklo uniformu za posledné mesiace niekoľkonásobne viac 
policajtov ako vlani. 
Kým v júni v roku 2009 opustilo policajný zbor 61 príslušníkov, tento rok to bolo až 254. V júli 
odišlo do civilu 233 policajtov, vlani v rovnakom mesiaci len 39. Tento rok pritom odchádzali do 
civilu najmä služobne starší policajti. Za august nemá ešte ministerstvo vnútra kompletnú 
štatistiku, možno však predpokladať, že to bude iste viac ako minuloročných 60 odchádzajúcich 
policajtov. 
 
Radičová plánuje zmeny 
V diskusnej relácii televízie JOJ Plus Lampa sa množstvo divákov pýtalo práve na výhody 
bezpečnostných zložiek. „Výsluhové dôchodky sú citlivá téma, najviac ma na nich zarážajú tri 
veci,“ povedala premiérka Iveta Radičová. Nepáči sa jej napríklad, že sa do času výkonu služby 
započítava aj škola či spôsob výpočtu výšky penzie. Radičová si myslí, že žiadna vláda nemala 
odvahu na zmenu. „Ja som na to pripravená,“ povedala premiérka. 
 
Koho sa týka výsluhový dôchodok: 
Policajti  
Vojaci  
Hasiči  
Colníci  
Väzenská stráž  
Agenti tajnej služby 
Výsluhové dôchodky vojakov má zachrániť prepúšťanie  
Vanda Vavrová | 19. júla 2010  7:01  
Armádni experti radia novému ministrovi obrany Ľudovítovi Galkovi (SaS) rýchlejšie prepúšťanie 
nielen vojakov a nižších poddôstojníkov, ale aj poručíkov a nadporučíkov. Pri týchto hodnostiach 
by sa mala stanoviť aj maximálna doba služby do 12 rokov. Vo väčšej miere treba tiež využívať 
kontrakty do päť rokov vojenskej služby, pri ktorých sa osobitný účet nezaťažuje žiadnymi 
výdavkami. 
 
Ak chce mať Slovensko bojaschopnú profesionálnu armádu, ktorú možno nasadiť v zahraničných 
misiách, cestou k tomu je najmä sociálne zabezpečenie vojakov a motivujúci plat, zhodujú sa 
armádni experti.  
Nad päť rokov by si armáda mala nechávať len perspektívnych vojakov. Podľa expertov sa jedine 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


týmito opatreniami dá zabrániť, aby vojaci neprišli o výsluhové dôchodky, na ktoré majú nárok po 
15 rokoch služby. Práve penzie vyťahujú z rozpočtu ozbrojených zložiek každý rok desiatky 
miliónov eur.  
Nová vláda pôvodne chcela, aby nárok na výsluhový dôchodok nemali novonastúpení vojaci, 
policajti, hasiči a aby bol priznávaný až po päťdesiatom piatom roku života a nie po 15 
odslúžených rokoch. Experti však navrhujú, aby doterajší dôchodkový systém zostal zachovaný a 
týkal sa nielen tých, ktorí už v armáde slúžia, ale aj nových záujemcov o profesionálnu vojenskú 
kariéru. Minister s ich koncepciou podľa informácií Pravdy súhlasí.  
"Vojenská služba má svoje špecifiká a obmedzenia, ktoré je nutné vyvažovať sociálnymi 
výhodami, a preto príslušníkom ozbrojených síl výsluhový dôchodok prináleží. Akákoľvek 
prípadná zmena sa môže týkať len úplne nových vojakov, ktorí do armády nastúpia po schválení 
príslušnej legislatívy," odkázal Galko po hovorcovi armády Milanovi Vangovi.  
Armáda odporúča vedeniu rezortu aj ďalšie kroky na udržanie osobitného sociálneho systému. 
Ozbrojené sily by mali každoročne prijať okolo 550 - 600 nováčikov priamou regrutáciou a 60 - 70 
profesionálov z radov absolventov civilných vysokých škôl v potrebných odbornostiach. Experti 
ministrovi navrhli, aby vojakom plat rástol priebežne po rokoch až do dosiahnutia vekovej hranice 
55 rokov.  
Materiál vedenie rezortu upozorňuje, že ak chce mať Slovensko bojaschopnú profesionálnu 
armádu, ktorú možno nasadiť v zahraničných misiách, výrazným motivačným nástrojom je práve 
sociálne zabezpečenie a plat. Hovoria o tom výsledky výskumu medzi stredoškolskou mládežou.  
V nich až 48,9 percenta opýtaných, ktorí by vstúpili do armády, potvrdilo, že profesionálnym 
vojakom sa chcú stať práve pre lepšie sociálne a dôchodkové zabezpečenie po skončení aktívnej 
vojenskej služby, ako je to v civilnom zamestnaní.  
Podľa armády sú informácie, že po 15 rokoch služby – v tridsiatich piatich rokoch veku, 
odchádzajú vojaci do dôchodku so 697 eurami, zavádzajúce. "Ich dôchodok sa odvíja od platu – 
teda dosiahnutej hodnosti a funkcie, ktorú vykonával, a od dĺžky trvania služby. Ak niekto 
odchádza po 15 rokoch služby, nedosiahol ešte spravidla nijakú vysokú funkciu a jeho dôchodok 
sa pohybuje okolo hranice 300 eur mesačne," píše sa v expertnej analýze.  
Vojaci tvrdia, že keďže štát ani rezort obrany prepusteným vojakom nepomáhajú nájsť si 
zamestnanie, nie je morálne považovať výsluhový dôchodok za nezaslúžený nadštandard. Ide 
najmä o sociálnu dávku na ochranu pred prepadom na sociálne dno.  
"Takmer 70 percent vojenských dôchodcov sa výškou príjmu pohybuje okolo priemernej mesačnej 
mzdy na Slovensku, teda okolo 630 eur. Tridsať percent dosahuje príjem nad 663 eur a iba 10 
percent zo všetkých vojenských dôchodcov má súhrn dôchodku a mesačného príjmu nad 1 000 
eur," hovorí štatistika armády.  
Sociálny fond vojakov je v hlbokom mínuse, tento rok ho muselo ministerstvo obrany dotovať 92 
miliónmi eur. Galko hovorí, že vedenie rezortu od jeho nástupu do funkcie preveruje možnosti, 
ako zabezpečiť dostatok peňazí do tohto systému. "Jednou z ciest je zefektívnenie verejného 
obstarávania v rezorte, prehodnotenie už uzatvorených a pripravených zmlúv."  
 

GALKO: Funkčná armáda potrebuje viac peňazí 
05. júla 2010 
Kandidát strany Sloboda a Solidarita (SaS) na ministra obrany SR Ľubomír Galko.... 
 
Podľa Galka je modernizácia armády potrebná, avšak všetky modernizačné projekty budú závisieť 
od finančných prostriedkov, pridelených z rozpočtu. 
Foto:  
BRATISLAVA 5. júla (WEBNOVINY) – Kandidát strany Sloboda a Solidarita (SaS) na ministra 
obrany SR Ľubomír Galko si myslí, že každý potenciálny minister obrany by ma žiadať o 
navýšenie rozpočtu, ak sa chce reálne zasadiť o plnenie záväzkov, vyplývajúcich z nášho 
členstva v EÚ a NATO či povinnosti zaistiť bezpečnosť Slovenska. "Keď už nie až na požadovanú 
hranicu dve percentá z HDP podľa kritérií NATO, tak aspoň čo najbližšie k nej," uviedol pre 
agentúru SITA Galko. Upozorňuje, že rezort je dlhodobo „podvyživený“ a snahu o najväčšie 
úspory bolo v minulých rokoch badať práve v ňom. "Ekonomika je v kríze, šetriť je potrebné, 
avšak treba si uvedomiť, že pokiaľ chceme zabezpečiť efektívny rozvoj ozbrojených síl SR, je 
možné šetriť len do únosnej miery,“ tvrdí Galko. Slovensko má podľa jeho slov záujem 
plnohodnotne prispievať do misií NATO a EÚ. Modernizácia armády je potrebná, avšak všetky 
modernizačné projekty budú závisieť od finančných prostriedkov, pridelených z rozpočtu. 
 
Nastávajúci minister obrany pripúšťa, že v budúcnosti pravdepodobne bude potrebné zaoberať sa 



výsluhovými dôchodkami. Podľa Galka sme boli počas predvolebného boja v tejto oblasti 
svedkami mnohých účelových dezinformácií. Podľa Galka je dôležité a nutné zdôrazniť, že žiadne 
prehodnotenie výsluhových dôchodkov sa nikdy nebude týkať vojakov, ktorí sú už v systéme - to 
znamená, že výsluhový dôchodok už poberajú alebo sú v súčasnosti v činnej službe. „Ani jeden z 
nich o svoj výsluhový dôchodok nepríde, ani mu nebude upravovaný,“ vyhlásil Galko. Podľa 
budúceho šéfa rezortu by to bolo nespravodlivé, pretože títo vojaci do armády nastupovali za 
určitých dohodnutých podmienok, vzdali sa mnohých veci a aj na základe toho im výsluhovy 
dôchodok prináleží. "Akákoľvek prípadná zmena sa môže týkať len úplne nových vojakov, ktorí do 
armády nastúpia po schválení príslušnej legislatívy," dodal. 
 
Galko je presvedčený, že úlohou každého ministra obrany, ktorý nastupuje do funkcie, je pozrieť 
sa na všetky zmluvy a najmä tie, ktoré boli uzavreté tesne pred voľbami. "Jednou z takých je aj 
zmluva na komunikačný systém Mokys, ktorej detaily ministerstvo nezverejnilo a jedná sa pri nej o 
mimoriadne veľké finančné zdroje,“ uviedol príklad Galko. Avizuje, že prehodnotenie čaká 
ľubovoľnú zmluvu, u ktorej sa preverením preukáže, že je pre štát nevýhodná a podmienky 
umožnia jej prehodnotenie. 
 
Za prioritu rezortu považuje jeho budúci šéf zabezpečenie toho, aby sa maximum finančných 
prostriedkov dostávalo tam, kde sú podľa neho určené. „Teda k vojakom slúžiacim v armáde,“ 
spresnil. Galko považuje za potrebné zefektívnenie a sprehľadnenie všetkých verejných 
obstarávaní, týkajúcich sa armády. "Striktne zverejňovať všetko, čo nie je tajné." Dôsledné 
zverejňovanie ponúk avizuje aj pri zbavovaní sa nadbytočného majetku, vrátane nehnuteľností.  
 
SITA 
 

Prídu po voľbách vojaci a policajti o vysoké dôchodky? 
Lukáš Milan | 15. mája 2010  8:08  
 
Aj keď sa o tom zatiaľ nahlas nehovorí, kalkulácie bežia v plnom prúde. Vysoké dôchodky vojakov 
a policajtov, na ktoré majú nárok už aj štyridsiatnici, vyťahujú z rozpočtov ozbrojených zložiek 
každý rok desiatky miliónov eur, preto silnejú tlaky na ich úpravu. Ministerstvá vnútra aj obrany 
pred voľbami síce akékoľvek zmeny odmietajú, je však pravdepodobné, že po voľbách postoj 
zmenia. 
 
Prílušníci ozbrojených zložiek dnes majú nárok na penziu už po pätnástich odslúžených rokoch.  
Okrem ekonómov, podľa ktorých sú výhody ozbrojených zložiek v porovnaní s civilným sektorom 
neoprávnené, aj niektorí koaliční politici naznačovali, že si vedia predstaviť výrazné finančné 
úspory práve v tejto oblasti. 
 
Príslušníci ozbrojených zložiek dnes majú nárok na penziu už po pätnástich odslúžených rokoch, 
pričom na jej výpočet platí iný vzorec ako u ostatných penzistov, ktorý im zaručuje oveľa vyššie 
dôchodky. Preto sa v armádnych kuloároch zvažuje nový systém, podľa ktorého by vojaci museli 
na priznanie penzie odslúžiť až dvadsať rokov. Navyše by nemali nárok na dôchodok hneď, ale až 
po dovŕšení 55 rokov.  
 
Sociálny fond vojakov je v hlbokom mínuse, vlani ho muselo ministerstvo obrany dotovať 77 
miliónmi eur. Tento rok tam dodalo ďalších 92 miliónov. Tieto peniaze potom chýbajú armáde na 
prevádzku a rozvoj. 
 
"Vysoký deficit bol spôsobený profesionalizáciou armády, keď sa náhle znižovali počty zo 46-tisíc 
na 17-tisíc vojakov," vysvetľuje hovorca ministerstva obrany Vladimír Gemela. To znamená, že 
dnes sa oveľa menej vojakov skladá na dôchodky veľkej skupine vyslúžilcov. Z armády pritom 
pred desiatimi rokmi odišli najmä vysoké šarže, ktoré majú vysoké dôchodky. 
 
Podľa posledných údajov sa priemerný vojenský dôchodok pohybuje do 600 eur. Výnimkou však 
nie sú ani penzie nad tisíc eur, najmä v prípade bývalých plukovníkov a generálov. Priemerný 
starobný dôchodok je na Slovensku 351 eur. 
 
Bez radikálnych zmien v systéme sa bude diera u vojakov zmenšovať iba pomaly. "Naše 
prognózy z minulosti odhadovali, že to bude trvať dobrých 15 až 20 rokov," tvrdí bývalý minister 



obrany Martin Fedor (SDKÚ).  
 
V prípade radikálnej zmeny je tu však riziko, že by spôsobila masový odchod ľudí z armády. Preto 
sa predpokladá, že by prípadné nové penzijné úpravy platili len pre novoprichádzajúcich vojakov. 
Súčasným vojakom ani vojenským penzistom by sa už nemenilo nič.  
 
Otázne je, ako by sa v takom prípade vyriešila skupina policajtov. Tí získali vojenské výhody pri 
výsluhových dôchodkoch len nedávno a ich sociálny fond je zatiaľ prebytkový. 
 
  "Na zmeny v systéme je potrebná široká politická dohoda bez ohľadu na koalíciu alebo 
opozíciu," tvrdí Fedor. Zároveň si však vie predstaviť aspoň drobné úpravy. "Napríklad bývalí 
vojaci by nemohli pracovať v štátnej sfére, aby ich štát neplatil dvakrát," spresnil s tým, že takto by 
sa ušetrilo nemálo peňazí.  
 

Programové vyhlásenie vlády: Ministerstvo obrany 
 
Vláda SR zachová sociálny systém pre príslušníkov Ozbrojených síl SR. S cieľom 
zabezpečiť udržateľnosť a spravodlivosť tohto systému pripraví jeho zmeny, ktoré sa budú 
vzťahovať na nových príslušníkov prijatých do ozbrojených síl po nadobudnutí účinnosti 
týchto zmien. 
 

 
 


