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Vážená pani predsedkyňa vlády SR,

nedalo sa nereagovať na posledné aktivity vlády Slovenskej republiky, ktoré pnamo
ohrozujú pracujúcich poberateľov dôchodkov, teda životné záujmy najmä našich členov,
a majú za následok bezprostredné ohrozovanie ich rodín, ohrozenie ich sociálneho
a spoločenského postavenia.

Listina základných práv a slobôd v čl. 27 ods. 4 nepriznáva príslušníkom ozbrojených síl
právo na štrajk. Rovnako sa vojakom zakazuje členstvo v odborových organizáciách. Je tým
jasné, že vojaci sú voči ostatným občanom SR značne znevýhodnení v obrane svojich práva
oprávnených záujmov. Nemá sa ich kto zastať. Hoci títo vojaci sú sústavne pripravovaní za
každých okolností brániť nás i náš štát, aj za cenu nasadenia vlastného života. Preto používať
práve voči nim rôzne úskočné ekonomické a sociálne nástroje, ktoré ich znevýhodňujú,
sústavne zneisťujú a dokonca diskriminujú voči ostatným spoluobčanom, je nanajvýš nezod-
povedné. Pripravovať rôzne opatrenie tohto druhu proti nim, dôrazne odmietame, lebo je
jednoznačne protiústavné, namierené len proti určitej skupine občanov SR, a navyše
nesystémové, pretože nikto z vlády SR dodnes nedokázal povedať - aký to bude mať efekt.

Do armády totiž vstúpili za určitých presne vymedzených podmienok, ktoré musí vláda SR
bezpodmienečne dodržiavať, eventuálne ich komfort zvyšovať. Robiť však pravý opak,
znižovať ich prestíž, prináša len nervozitu v ich radoch, nedobré nálady a rezignáciu vojakov
na ambície v tomto povolaní. Aký vzťah k vlasti chcete u nich vypestovať?

Jednou z prvoradých priorít nášho občianskeho združenia ČASOD je bránenie oprávnených
záujmov jej členov. Komplexné zabezpečenie a starostlivosť o vojakov SR, veteránov, veru
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nie je najlepšie a nemáme sa čím pochváliť. Sme presvedčení, že zmeny k horšiemu v sociál-
nom zákone, povedú len k zníženiu atraktivity služby v OS SR, pretože aj bez negatívnych
zásahov vlády SR sa doteraz stavy profesionálnych vojakov nepodarilo úspešne naplniť.
Úsporné opatrenia na ich úkor, majú výrazný negatívny dopad na život profesionálnych
vojakov, ktorí sú v OS SR len po určitú dobu a zvlášť pre mladých vojakov, najmä v prípa-
doch, keď z tohto príjmu živia celú rodinu (na Východnom Slovensku). Treba si uvedomiť, že
na diskutované obmedzenie výhod sociálneho zabezpečenia vojakov, určite nie je reálny
dôvod, pretože v podstate mizivé percento vojakov z radov mužstva má podľa súčasného
zákona o službe profesionálnych vojakov šancu sa uplatniť po cca 15 rokov služby v OS SR
(kvôli obmedzeniu výsluhy na hodnosti). Sú to naozaj jednoduchí ľudia, závislí iba od
služobného príjmu, u ktorých zákonite nastanú problémy so splácaním poskytnutých hypote-
kárnych úverov, či pôžičiek - vo vzťahu k zníženiu ich mesačných príjmov.

Vyjadrujeme vážne znepokojenie, že vojakov sa nezastal a ich "Alma mater" MO SR, ba
skôr naopak - zostáva nečinné. Nič neurobilo voči tomu, aby sa vyše dvojročná nevyberavá
kampaň skoro vo všetkých médiách zastavila. To malo za následok cieľavedomé a dlhodobé
rozpútanie nevraživosti namierenej voči ich výhodám. Vojaci nemajú žiadne iné možnosti, aby
si ubránili svoje postavenie, nikto a nikde ich oprávnené záujmy ani nebráni. Majú však trvalý
záujem na zveľaďovaní a stabilizácie ich sociálnych istôt a nie ich odoberaní. Do armády
pomaly už nikto nechce, záujem je naozaj iba minimálny, veď sa spýtajte v regrutačných
strediskách. Generalita OS SR iba mlčí, pretože sa bojí o svoju kariéru a posty, rozkolísaný
osud bežných vojakov ich neveľmi zaujíma.

Vážená p.redsedkyňa vlády SR, podľa dnešných právnych predpisov je umožnené pracu-
júcim poberateľom starobných a výsluhových dôchodkov, súbeh dôchodku a mzdy alebo platu
bez akýchkoľvek obmedzení. V rezorte ministerstva obrany SR pracujú skúsení dôstojníci vo
výslužbe (bývalí vojaci z povolania v zálohe a pod.), a svojimi vedomosťami napomáhajú
efektívnej činnosti tohto dôležitého rezortu. Perspektívnych ľudí nechávame vyštudovat'
v zahraničí za veľmi drahé peniaze a potom pre nich nie je uplatnenie v OS SR? Vyformovat'
takéhoto odborníka stojí každý štát nemálo prostriedkov. Všetci vieme, že ide o úzko špeciali-
zovaný rezort a skutočných odborníkov nájdete iba v tomto vojenskom prostredí a úvahy sú
namieste, prečo by títo vysokokvalifikovaní odborníci, bývalí vojaci - nemali možnosť
pracovať v tomto silovom rezorte i naďalej? Bez pripravovaných nástrah a nášľapných mín,
ktorých bolo už naozaj dosť. Navrhovaným opatrením vlády SR sa služba vlasti stane predo-
všetkým pre týchto zamestnancov naozaj nezaujímavou na trhu práce a pravdepodobne začnú
hromadne odchádzať. Veď aj oni majú svoje rodiny a právo na slušný a dôstojný život.

Nahrádzať týchto zamestnancov neodborníkmi, laikmi, neskúsenými, či nepripravenými
ľuďmi bez praxe, za ešte vyššiu mzdu než majú oni sami, nie je to najšťastnejšie riešenie.
Ved' ani sto laikov nenahradí jedného múdreho človeka. Nie je to dokonca ani šetrením.
A vyvoláva to skôr hrozby, či sa tým nezníži bezpečnosť štátu, či to nepovedie k čiastočnému
alebo aj úplnému ochromeniu činnosti jednotiek a postupne k úplnému rozvratu OS SR.

Rozhodli sme sa preto osloviť našu členskú základňu a z ich odozvy vyberáme niekol'ko
postrehov. Veď sama posúďte:

1)- Ďalšie znižovanie počtov príslušníkov OS SR, znižovanie ich vojenských hodností a tým aj
zníženie platových tried, už azda ďalej nie je ani možné, počas poslednej redukcie
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nadpočetného personálu boli opäť rušené predovšetkým bojové jednotky (aj dve delostrelecké
batérie), aj keď sa oficiálne dokladalo ako sa reorganizovali štáby a tým sa znížili počty OS
SR. Pravda je však inde. Pretrváva nekončiaca sa reorganizácia, sústavná redislokácia, znižujú
sa počty osôb u jednotiek a útvarov a s tým súvisiace neustále st'ahovanie sa z miesta na
miesto. Celkom sa vytráca u niektorých vojakov odbornosť, vedomosti sú len vel'mi povrchné.
Poznajú síce spôsoby použitia techniky, ale fungovanie a jej princípy, prečo tomu tak je,
nepoznajú. Vytratila sa zastupiteľnosť vo funkciách.

Dôrazne upozorňujeme na žalostný stav a doslova úbohé torzo delostrelectva na Slovensku,
kde zostali posledné iba dve delostrelecké a posledné dve raketometné batérie a opät' sa
horlivo diskutuje o potrebe ešte viac znížit' stavy delostrelectva cestou rafinovanej
reorganizácie. Všade vo svete je nárast opačnej tendencie - posilňovat' stavy a schopnosti
práve delostreleckých jednotiek (pretože veľmi drahé letectvo nie je schopné za každého
počasia preukázateľne plniť úlohy palebnej podpory, ktoré klasické delostrelectvo tradične
jednoduchým a lacným spôsobom vždy plnilo a stále plní). Len u nás niektorí pseudo-
odborníci, ktorí sa nezúčastnili fyzicky ani jedného vojnového konfliktu, už dávno
delostrelectvo pochovali ako nepotrebný druh vojska.

2)- Zbytočne sa vynakladajú financie na opravy kasární a d'alších objektov OS SR, tieto sa po
rekonštrukcii iba odovzdávajú (v lepšom prípade sa predajú za zlomkovú cenu).

3)- Je pravdou, že medzi poberateľmi výsluhových dôchodkov sú aj značné rozdiely (výška
dôchodku a výška odchodného), ktoré nemožno obíst' bez povšimnutia. Pochopili to aj všetky
predchádzajúce vlády a snažili sa tieto nespravodlivé rozdiely vyrovnat'. Ale tie rozdiely
vznikli a doteraz nie sú k spokojnosti všetkých odstránené. Vojenskí dôchodcovia na to
nezabudli a čakajú na nápravu.

4)- Niektorí výsluhoví dôchodcovia pracujú ako učitelia za mzdu, ktorá dosahuje úroveň
minimálnej mzdy, nakoľko ako sú bez osobného ohodnotenia atd'. Nest'ažujú sa, ale - ak by
mali pracovať za takúto mzdu a živiť celú rodinu, bez výsluhového dôchodku, volili by určite
iné zamestnanie (mladí sa nehrnú učiť za takúto nízku mzdu). Je zaujímavé, že štát za nich
platil všetky odvody (nemocenské, na dôchodok, na nezamestnanost') a tie isté položky
odvádzal aj ich zamestnávateľ. Ak však presadíte Váš návrh zákona, títo l'udia definitívne
skončia s učením, čo môže byť pre ich súčasných zamestnávateľov poriadny šok. Odborníci,
ktorí za minimálnu mzdu sa venujú mladým budú týmto zákonom - odpísaní. Pritom armáda u
nich vytrénovala návyky k tomu, aby sa svojim zverencom venovali s maximálnym nasadením
a dosiahli u nich najlepšie možné výsledky.

5)- Veľa pracujúcich poberateľov výsluhových dôchodkov sú l'udia, ktorí celý život pracovali
a slúžili štátu. Čo je zlé na tom, ked' sa človek poctivo venoval celý život práci, v ktorej sa
vyznal a rozumel, a navyše - robil ju dobre? Naše občianske združenie preto žiada ústavných
činiteľov a poslancov NR SR, aby nedopustili rozklad ozbrojených síl Slovenskej republiky
tým, že krátkozrakou úsporou finančných prostriedkov na úkor našich vojakov - v konečnom
dôsledku ohrozia bezpečnosť nás všetkých.

6)- Poberatelia výsluhových dôchodkov si vybudovali určitý stupeň životnej úrovne. Kto mysli
na životnú úroveň rodín výsluhových dôchodcov? Toto má byt' odmena a vd'aka štátu za ich
celoživotnú drinu? Títo vojaci boli nasadzovaní pri nedávnych povodniach. Vtedy boli
potrební každému zúfalcovi, dnes na nich ukazujú prstom. Sú ochotní pomáhať v krízových
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situáciách, živelných katastrofách. Ponúkať človeku najprv nejakú istotu a potom z neho
postupne urobiť bezprízorného človeka, bez reálnej šance sa úspešne uplatniť na trhu práce -
nie je dobrou vizitkou Vašej vlády.

7)- Sami zvážte, že nikto v podnikateľskom sektore dnes nezamestná bývalého vojaka po
50-tke. Stávajú sa nezamestnanými, hoci sú príslušníkmi strednej generácie. A to sú o 20, či 30
rokov mladší ako niektorí členovia Vašej vlády. Netreba si alibisticky zakrývať oči nad touto
skutočnosťou, ale je to tak. Smutný je prípad výsluhového dôchodcu, ktorý II rokov pracoval
v súkromnej spoločnosti. Po zmene majiteľa - zahraničného investora, všetci 50- roční a starší
stratili dôveru. Zamestnal sa na Obvodnom úrade na odbore CO a KR. Pôsobil tam 6 rokov.
Pri rušení okresných úradov na Obvodné úrady sa im nepodarilo obsadiť miesto materiálového
referenta na materiál CO. Bola tam požiadavka vysokoškolského vzdelania II. stupňa. Veľa
úradníkov nespÍňalo vzdelanie a z tohto dôvodu neboli schopní obsadit' miesto. Nezostávalo
mu nič iné, aby nastúpil za mzdu 478,32 € (14 410.- Sk). Po 6. rokoch má brutto mzdu 612.- €.
17 rokov nemal daňové úľavy (odpočítateľnú položku). Dnes má odpracovaných 15 rokov ako
minimum na starobný dôchodok. Do dôchodku mu chýba 5,5 roka. Je on nejaký parazit? Jeho
peniaze odvádzané do fondov vtedy nikomu neprekážali? Zo zarobeného poctivo odvádzal 1/3
platu. Ostatní mladí ľudia nemali záujem pracovať za takúto nízku mzdu, ich predstava je min.
500.- € mesačne. Aj keď nastúpia do zamestnania na nejakom úrade, v skúšobnej dobe radšej
odídu. To sú strohé fakty, nie vnucovaný názor o zaberaní pracovných miest mladým, ale
veľmi nízke mzdy v štátnej správe sú tou pravou príčinou. Tie pracovné miesta pre mladých sú
naozaj neatraktívne a nezaujímavé. Čo nastane potom, ked' Vašimi opatreniami vyženiete
odborníkov zo zamestnania a tieto pracovné pozície zostanú prázdne a neobsadené?

8)- Nášmu členovi v roku 2004 prepustením do zálohy - nebolo umožnené dočkať sa vysokých
príjmov profesionálneho vojaka a potom ísť do dôchodku. Taktiež mu nebolo dožičené
dôstojne vychovávať v tej dobe svojho 18-ročného a 7-ročného syna. Podnikatelia ho sústavne
odmietali prijať do pracovného pomeru, vraj že je starý, hoci mal iba 41 rokov! V armáde si
odslúžil 23 poctivých rokov v rámci protivzdušnej ochrany štátu bez ohľadu na záujmy
vlastnej rodiny. Vďaka tomu si mohol kúpiť Š-120 a nie BMW. Súčasný rodinný rozpočet aj
s jeho mesačným zárobkom 400.-€, popri výsluhovom dôchodku mu len tak-tak zabezpečil
živobytie pre 22-ročného nezamestnaného syna trpiaceho epilepsiou a syna na základnej škole.
Býva v dvojizbovom byte a nie na haciende. Nechce prísť o príležitosť, aby ho niekto obral o
možnosť nechať vyštudovať aspoň mladšieho syna na strednej a možno aj na vysokej škole.
Na toto už nie je pripravený a ochotný podstúpiť.

Vyjadruje neskrývaný údiv, že peniaze sa donekonečna rozdávajú tým, ktorí robiť v živote
nebudú a nechcú. Cielene sa vo verejnosti podsúva názor, že výsluhoví dôchodcovia zaberajú
miesta novým absolventom stredných a vysokých škôl. Terajších výsluhových dôchodcov
vláda SR prepúšťal a zo služobného pomeru v rokoch 2001-2005, a teraz to mieni urob it'
znova. Navyše - aj z tých skromných zamestnaní, ktoré si namáhavo zohnali ich vyháňajú.
Vtedy to bolo pod zámienkou reorganizácie OS SR a teraz je to pod zámienkou zaberania
miesta mladším!

9)- Ťažká situácia vzniká vysokoškolsky vzdelaným vojakom s absolvovaným PGŠ zamera-
ným na oblasť bezpečnosti a obrany, ktorí po odslúžení 26 rokov sa rozhodli odíst' do zálohy
(t.j. v ich fYzickom veku 44 rokov), s aktívnou znalosťou cudzích jazykov, viacročnými
skúsenosťami z pôsobenia v NA TO a EÚ a s príjmom adekvátnym ich postaveniu. Tí sa stanú
uchádzačmi o miesto v podnikateľskom sektore, pripadne v štátnej správe. Všetky vyššie
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uvedené skutočnosti sa stanú pre ich nového potenciálneho zamestnávateľa úplne irelevant-
nými a ponúknu im len funkciu s nástupným platom rovnakým, ako by ponúkli absolventovi
školy, teda s minimom. Nevieme si predstaviť ich život v civile a napr. financovaním vysoko-
školského štúdia ich detí z takéhoto príjmu, bez finančnej injekcie vo forme výsluhového
dôchodku. Ten bol určite jedným z aspektov, ktorý viacerí brali do úvahy pri vol'be tohto
náročného povolania.

10)- Mnohí vojaci z povolania, profesionáli, sú nezamestnaní a vo svojich 45 - 62 IľOkocll1,sa
im už zásadne preškoľovať už naozaj neoplatí. Pre všetkých zamestnávatel'ov sú totiž "starí" a
neperspektívni. Preto nechápeme, prečo sa vláda SR, ale aj tie predošlé tak vehementne
zaujímajú len o výhody vojenských vyslúžilcov, ale tie Vaše sú nedotknuteľné? Netreba azda
nikomu pripomínať, že oni vstupovali do ozbrojených zložiek za určitých podmienok a teraz je
evidentná snaha tieto podmienky jednostranne zrušiť. Stará rímska zásada:"Pacta sunt
servanda" - zmluvy sa majú dodržiavať, je platná len v serióznom prostredí. Podstata inštitútu
výsluhových dôchodkov spočívala v tom, že vojaci po odchode do zálohy, musia prekonávať
príliš tvrdú bariéru ich úzkej špecializácie (v civile nevyužitel'nej) a až potom sa môžu zaradiť
do tzv. civilného života. Kto z nich to však dokáže, keď v dôsledku úmorného odriekania
voľného času, dosiahol už určité postavenie a teraz sa má rozhodovať medzi výsluhovým
dôchodkom a platom štátneho zamestnanca? To majú začat' úplne odznova? Prečo sa
opatrenia týkajú len osôb v štátnej sfére, prečo nie aj v ostatných sférach napr. v
poľnohospodárskych družstvách, bezpečnostnej službe ....? Tí výsluhovi dôchodcovia, čo sú
zamestnaní v štátnej sfére sú "nel'udia"? Od samého počiatku je to flagrantná diskriminácia. Je
to veľmi pohodlné zneužitie tých, čo z presvedčenia a dlhoročne zastávali veľmi dôležité
miesto obrancu záujmov štátu a ktorým zákonom boli odňaté inštrumenty aktívnej obrany.

11)- Vojaci z povolania po ukončení stredných, alebo vysokých škôl museli vziat' na seba
záväzok odslúžiť 8, 10, 15 rokov. Tol'ko skutočne aj odslúžili v l. pracovnej kategórii, hoci
nie určenú dobu 20 rokov, ktorá mala už bezprostredný vplyv na výšku dôchodkov. L an.
pracovnú kategóriu vláda SR zákonom č. 461/2003 medzi tým úskočne a potichu zrušila
a to bez akejkoľvek náhrady. Čast' vojakov v zálohe to ani nepostrehlo (mali d'aleko od
dôchodku), bolo oklamaných, zaskočených a oprávnene ich to dnes poburuje, pretože u 99%
všetkých absolventov vojenských škôl, im budú vypočítavat' dôchodky už podl'a tohto nového
zákona. Pôvodný zákon FZ ČSSR č. 100/1988 Zb., je pre túto kategóriu vojakov v zálohe
zásadne neprijateľný a nepoužiteľný. Je naozaj absurdné, aby rovnakým spôsobom ako
u našich vrstovníkov (civilistov), čo v armáde nikdy neslúžili, alebo si odkrútili len 2-ročnú
povinnú vojenskú základnú službu, im bol vyrátaný starobný dôchodok podl'a rovnakých
kritérií. Pýtame sa vlády SR, ako môže zatvárať oči pred touto očividnou nespravodlivost'ou,
odobratia ich výhod plynúcich z L a II. pracovnej kategórie, prečo takýmto úskočným
spôsobom dopustila diskrimináciu bývalých vojakov v zálohe? Ako je možné, aby sa takýmto
spôsobom štát nedovolene obohacoval na ich úkor? Dôrazne žiadame opätovne priznať
náhrady za nezákonne odňaté výhody plynúce z L a II. pracovnej kategórie aj pre tých, čo
odslúžili 8, 10, 15 rokov.

12)- Vojaci z povolania po odslúžení záväzku 8, 10, 15 rokov odišli do zálohy ešte pred rokom
1984. V civile poberali mzdu o 1/3 až 1/2 nižšiu ako v armáde. K odchodu do civilu ich viedli
neznesiteľné služobné podmienky, aké panovali v ČSĽA. Dôrazne sa dnes pýtame vlády SR,
prečo sa im dosahovaná mzda varmáde (aj s pred roka 1984) nezapočítava do výšky
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starobného dôchodku, ale iba tá dosahovaná (oveľa nižšia) v civilnom živote? Je to ďalšia
očividná diskriminácia vojakov v zálohe a žiadame túto zjavnú nespravodlivosť odstrániť.

13)- Nápady našich členov, ako šetriť na výdavkoch štátu sú tieto: Zakázať automatické
financovanie činnosti politických strán zo štátneho rozpočtu SR. Prečo ich musí každý platiteľ
daní podporovať, hoci ich nikdy nevolil a volieb sa ani nezúčastnil? Veď cca 50% obyvateľ-
stva voľby ignoruje. Politické strany a hnutia, by sa mali predovšetkým samofinancovať, zo
svojich členských príspevkov tak, ako musia napr. občianske hnutia.

14)- Prečo sa nedá do poriadku slovenské súdnictvo, aby sa každý občan mohol domôct'
svojich práv. Vieme, že existujú určené procesné lehoty (drahé niekoľkonásobné doručovanie,
vydávanie platobných rozkazovapod.), a súdy ich nedodržujú - veď nikto to nekontroluje.
Tým dochádza k prieťahom v súdnom konaní a k následným zbytočným vysokým sankciám
(ak ÚS SR tak rozhodne). Vymožitel'nost' práva je neuspokojivé.

15)- Prečo sa vláda SR otáľa zaviesť napr. milionársku daň? Prečo sa stále hl'adajú finančné
zdroje iba medzi jednoduchým obyvateľstvom? Prečo nešetrí vláda a NR SR?

Sme vojaci zvyknutí na plnenie striktných rozhodnutí, sme zvyknutí ctiť zákony, rozkazy, či
smernice. Odovzdali sme tomuto štátu svoju mladosť, zdravie a silu. Poctivo sme slúžili a
trpezlivo znášali takmer všetko. Žiadame však priznat' to, čo nám po odslúžení záväzkov
právom patrí.

S prejavom Ihlbokej úcty

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC
JUDr. MariáJJl Ď U R l N A

geJJlerálJJlYsekretár
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