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VEREJNÁ PODPORA ZV SR 

k výzve stavovských profesijných organizácií poberateľov dávok výsluhového 

zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 
Stavovské profesijné organizácie poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky vedené Asociáciou policajtov vo výslužbe zaslali predsedovi vlády SR 

Eduardovi Hegerovi a ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi „SPOLOČNÚ VÝZVU na zmiernenie 

negatívnych dopadov vysokej inflácie, zvýšenia cien energií, tovarov, služieb a ostatných základných 

životných potrieb“. 

 

Hlavným poslaním Zväzu vojakov Slovenskej republiky v sociálnej oblasti je obhajovanie 

oprávnených životných záujmov, potrieb a práv vojakov, vojnových veteránov, vojakov vo výslužbe a 

v zálohe, poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia a pozostalých rodinných príslušníkov vojakov. 

 

Ide najmä o ochranu práv a sociálnych istôt nielen svojich členov, ale aj ostatných poberateľov 

dávok z výsluhového zabezpečenia Ministerstva obrany SR Slovenskej republiky, kde v súlade so 

Zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, § 68 ods. 16 patria výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské 

výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky.  

 

Na základe tohto zákona sa tieto dávky výsluhového zabezpečenia naposledy zvýšili k 

01.07.2022, a to o 1,3%. t.j. o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných 

predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového 

zabezpečenia zvyšujú. 

  

Rovnakou výškou valorizácie  pre poberateľov dávok vo všeobecnom systéme sociálneho 

poistenia a pre poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia v jednotnom termíne, tak ako je vo 

výzve, sa zároveň zabezpečí  princíp zásluhovosti,  ktorý je realizovaný Zákonom č. 328/2002 Z. z. o 

sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov a nevzniknú obavy 

z  možnej  opätovnej diskriminácie poberateľov výsluhového zabezpečenia tak, ako to bolo v roku 2012, 

keď bola zrušená valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia za uvedený rok.  

 

S cieľom naplnenia svojho hlavného poslania, ktorý je v súlade so stanovami, zväz využíva 

možnosť prihlásenia sa k výzve partnerských profesijných organizácii Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky. 

 

Zväz vojakov Slovenskej republiky verejne podporuje iniciatívu stavovských profesijných 

organizácií poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky vo všetkých bodoch, ktorú tieto organizácie zaslali predsedovi vlády Slovenskej 

republiky a ministrovi vnútra Slovenskej republiky. 
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