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Informácie 
z rokovaní prezidenta a 1. viceprezidenta po konaní XI. kongresu 

 
1. Riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia  SPaSČ MV SR 

a) Informoval, že pracovisko v súčasnosti nepripravuje žiadny materiál k prípadnej novele 
zákona č. 328/2002 Z. z., resp. zákona č. 461/2003 Z. z., ktorý by sa akokoľvek dotýkal 
príslušníkov v aktívnej službe alebo poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia. 

b) Poskytol informácie aj o tom, že v súčasnosti poberá dávky z výsluhového zabezpečenia 
20.109 osôb, z toho 16.790 VD. Priemerný pokles poberateľov týchto dôchodkov 
z dôvodu úmrtia je približne do 400 ročne a nárast poberateľov je v priemere ročne od 
poslednej veľkej novely zákona č. 328/2002 Z. z. približne 600. Zdôraznil to, že 
úpravou podmienok vzniku nároku na VD sa podarilo zastabilizovať policajtov 
v aktívnej službe a tým aj stav osobitného účtu, ktorý je v súčasnosti v pozitívnych 
číslach, tzn. že nie je ho potrebné dotovať prostredníctvom štátneho rozpočtu. 

c) K uplatňovaniu  tzv. minimálneho dôchodku uviedol, že ani jeden poberateľ dávky 
z výsluhového zabezpečenia príslušníkov PZ zatiaľ nespĺňa podmienky na jeho 
priznanie. Z tzv. staro dôchodcov  t. j. príslušníkov, ktorým služobný pomer skončil 
pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 (tzn. ku dňu 1. 7. 2002), a ktorým bol 
priznaný starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení 
(napr. zákon č. 100/1988 Zb.), ktorých je približne do 1900, ma viac ako 1300 z týchto 
staro dôchodcov dobu trvania služobného pomeru 31 a viac „odslúžených rokov“, 
z čoho vyplýva, že služobný pomer príslušníka PZ bol v minulosti celoživotným 
poslaním, aj z tohto dôvodu je uplatňovanie prepočítavania koeficientom pre  týchto 
poberateľov výhodnejšie.   

d) K žiadostiam o priznanie starobných dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa zamieta resp. 
ich po ich priznaní v minulosti tieto priznané starobné dôchodky v súčasnosti odníma 
s odôvodnením, že vecne príslušným na priznanie starobného dôchodku by mal byť 
útvar sociálneho zabezpečenia MV SR uviedol, že ide o prípady, ktoré sa posudzujú 
individuálne vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúce predpisy upravujúce oblasť 
výsluhového zabezpečenia dávali možnosť výberu medzi poberaním starobného 
dôchodku a výsluhovej dávky, akými bol príspevok za službu alebo výsluhový 
príspevok. 

e) Pokiaľ ide o uplatňovanie § 261 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. tzn. nepretržité 
zamestnanie uviedol, že uvedené ustanovenie sa aplikuje na tých poberateľov 
výsluhových dôchodkov, ktorí ku dňu 30.06.2002 splnili všetky podmienky vzniku 
nároku na starobný dôchodok podľa zákona č. 100/1988 Zb. avšak útvar sociálneho 
zabezpečenia o priznanie starobného dôchodku nepožiadali (tzn. splnili fyzický vek 
s poukázaním na kategórie, ako aj celkovú dobu zamestnania v príslušných 
kategóriách), pričom poberali dávku výsluhového zabezpečenia, akou bol príspevok za 
službu alebo výsluhový príspevok a po skončení služobného pomeru sa   zamestnali, 
pričom zamestnanie spolu s tzv. náhradnými dobami muselo trvať nepretržite, a to od 
nasledujúceho dňa po skončení služobného pomeru až do dňa 31.12.2003, prípadne 
pracovný pomer mohol skončiť aj po tomto dni. V takomto prípade starobný dôchodok 
priznáva Sociálna poisťovňa, ústredie.    
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f) K prelomeniu podmienky, na ktorej trvá Sociálna poisťovňa pri priznávaní starobných 
dôchodkov (minimálne 15 rokov doby poistenia vo všeobecnom systéme bez 
zohľadnenia „započítania“ doby služobného pomeru, u poberateľov, ktorým bol 
priznaný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z.) uviedol, že prebiehajú 
v tejto otázky viaceré súdne spory poberateľov (aj na NS SR) a v prípade úspešnosti 
týchto sporov bude možné požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného 
dôchodku (po splnení podmienky fyzického veku vzniku nároku na starobný dôchodok) 
aj po „odpracovaní“ menej ako 15 rokov v civilnom sektore.   

g) K riešeniu valorizácie dôchodkov od roku 2018 zaujal stanovisko s tým, že v súčasnej 
dobe prebiehajú diskusie aj k tejto problematike, pričom v prípade, že  vo všeobecnom  
systéme sa bude valorizácia určovať naďalej pevnou sumou, bude potrebné meniť aj 
ustanovenie vzťahujúce sa k valorizácií výsluhových dávok upravené zákonom č. 
328/2002 Z. z. Zaujal tiež stanovisko, že výška priznaného dôchodku, či už starobného 
alebo výsluhového je odrazom aktivít, postavenia a odvodov v čase dôchodkového 
poistenia. Súčasný variant zvyšovania všetkých dôchodkových dávok, a to pevnou 
sumou, sa ukazuje ako najoptimálnejšie riešenie do budúcna. Akým spôsobom sa však 
budú od roku 2018 zvyšovať dôchodkové dávky, tzn. aj starobný dôchodok aj 
výsluhový dôchodok, je v konečnom dôsledku na rozhodnutí poslancov Národnej rady 
SR.  

 
2. Riaditeľka Organizačného odboru SPaSČ  MV SR 
    Informovala o súčasnom stave v oblasti rekreačnej starostlivosti so zameraním na rozdiely 
oproti predchádzajúcej internej úprave s cieľom čo najviac ju sprehľadniť a skvalitniť 
využívanie tejto formy čo najširšiemu okruhu oprávnených užívateľov. Zdôraznila aj to, že 
novela nariadenia bolo pripomienkovaná všetkými útvarmi a tiež aj OZP v SR. Poskytla 
niektoré štatistické údaje k využívaniu rekreačnej starostlivosti : 

a) Počet poukazov v roku 2015 – 4560, 2016 – 5342 (asi 50000 oprávnených osôb).  
b) Využívanie VD: 2015 počet žiadostí 703, pridelených 607 t.j. 85%, 2016 počet žiadostí 

708, pridelených doposiaľ 403 t.j. 56%. Informovala tiež o tom, že viac ako 15 % 
poukazov ostáva nevyužitých, ale napr. ponuka na tento rok je už vyčerpaná. 

c) Poskytla v písomnej forme Ponuku rekreačných pobytov január - jún 2017. 
 
     Riaditeľka nás oboznámila aj s postupom pri prideľovaní poukazov s tým, že oddelenie 
rekreačnej starostlivosti došlé žiadosti zaeviduje a vyznačí na doručenej žiadosti o pridelenie 
poukazu informácie (z ich evidencie) k skutočnostiam uvedený v Čl. 5 ods. 5 a takto 
spracované  žiadosti zašle príslušnému rekreačnému zariadeniu. Rekreačné zariadenie 
postupuje podľa Čl. 6 ods. 4, 6 a 7. Zoznam držiteľov rekreačných poukazov zašle na 
oddelenie rekreačnej starostlivosti na účely evidencie účasti na rekreačných pobytoch. 
Zdôraznila aj to, že každý žiadateľ, ktorému nebol pridelený poukaz je o tom písomné (e-mail 
alebo poštou) v lehote 30 dní pred termínom pobytu vyrozumený. 
     
     S cieľom zabezpečenia informovanosti VD o ponuke rekreačných pobytov bolo 
dohodnuté, že organizačný odbor zabezpečí pravidelné zasielanie všetkých ponúk a ich 
aktualizáciu tak ako sú zverejňované na intranete (bez uvedenia ceny) aj APVV 
(100_prezident@asociaciapolicajtov.sk) vrátane vzorov žiadosti a organizačných pokynov. 
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3. Riaditeľka Odboru zdravotníctva SPaSČ MV SR 
     Riaditeľka poskytla informácie k súčasnému stavu na úseku poskytovania zdravotnej 
starostlivosti  VD s tým, že títo môžu byť aj naďalej v starostlivosti služobných (27 lekárov, 
ktorí sú  zaradení v Nemocnici sv. Michala, a.s., najmä v krajských mestách SR)  resp. 
zmluvných lekárov (77 lekárov v sídlach okresov), pokiaľ sa pre pokračovanie v zmluvnom 
vzťahu slobodne rozhodnú.  
     Informovala tiež o tom, že 8 všeobecných lekárov bolo z Nemocnice sv. Michala 
presťahovaných začiatkom mája 2016 do nových priestorov,  čím sa vytvoril väčší priestor 
pre ambulancie  lekárov špecialistov v nemocnici. 
     Riaditeľka ocenila spoluprácu s APVV pri zverejňovaní potrebných informácii  vo vzťahu 
ku kúpeľnej liečbe na web stránke APVV. Ďalej uviedla, že v roku 2015 boli pridelené 
kúpeľné poukazy všetkým záujemcom z radov poberateľov VD, ktorí splnili podmienky 
zákona č. 328/2002 Z. z. a príslušné zdravotné indikácie. V roku 2016 dostali od policajtov, 
hasičov a výsluhových dôchodcov 1967 návrhov na kúpeľnú liečbu. 316 žiadateľov, z toho 
135 výsluhových dôchodcov  kúpeľný pobyt neabsolvovalo. Dôvodom neabsolvovania nebola 
nedostatočná kapacita zariadení ani nedostatok poukazov, ale: 

a) Nesplnenie zákonom stanovených kritérií. 
b) Zdravotná kontraindikácia – najmä v KLÚ ARCO pri liečbe pohybového aparátu je 

kontraindikáciou prekonanie akútneho infarktu myokardu, hypertenzia III, stav po 
náhlej cievnej príhode atď.  

c) Vrátenie poukazu pre úmrtie v rodine,  chorobu v  rodine alebo starostlivosť o chorého 
člena rodiny. 

     Riaditeľka ďalej zdôraznila skutočnosť, že kúpeľná liečba je na rok 2017 už zmluvne 
zabezpečená. Informovala tiež o tom, že v súčasnosti sa už za vypracovanie návrhu na 
kúpeľnú liečbu pacientom nehradí žiadny poplatok (predtým sa hradil poplatok v sume 5 - 10 
€). Zdôraznila aj to, že vo viacerých objektoch je veľmi zlý stav budov (napr. Kúpeľno 
rehabilitačný ústav MV SR Bystrá Liptovský Ján) a bude potrebné na zlepšenie tohto stavu 
„hľadať“ finančné prostriedky.   
     Riaditeľka vyjadrila tiež podporu avizovanej aktivite APVV zameranej na možnosť 
vybudovať zariadenie sociálnej starostlivosti pre VD s ponukou pomôcť pri hľadaní vhodných 
objektov.  
 
4. Advokátska kancelária JUDr. Július Jánošík  
     JUDr. Jánošík informoval o tom, že v kauze tzv. nevalorizáce dôchodkov v roku 2012 
zastupuje na základe plnej moci 3 VD - policajtov a 2 VD - vojakov. Doplnil doposiaľ známe 
informácie k nevalorizácii dôchodkov s tým že zatiaľ súdy nepožiadali Európsky súd pre 
ľudské práva o stanovisko k predbežnej otázke, ale vzhľadom na účinnosť nového civilného 
sporového poriadku (zákon č. 160/2015 Z. z. ) a civilného mimo sporového poriadku (zákon 
č. 161/2015 Z. z.) a tiež  správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.) od 1.7.2016 je 
predpoklad, že sa situácia zmení.  Upozornil tiež na to, že zákonom č. 125/2016 Z. z. (zákon 
o opatreniach civilného sporového poriadku) bol zmenený aj zákon č. 461/2003 Z. z. 
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     V prípadoch žalôb 3 členov APVV sú APVV hradené „iba“ súdne poplatky s tým, že 
v prípade úspešného sporu  náklady na právne zastupovanie uhradí odporca a v prípade, že 
spor bude neúspešný je to ich riziko. V ostatných prípadoch je ich štandardný postup tak, že 
klient musí najprv predložiť kompletnú dokumentáciu a po jej preštudovaní, ak je predpoklad 
úspešného sporu tak, klient hradí „iba“ súdne poplatky. Ak je predpoklad neúspešného sporu 
tak kancelária vypracuje pre klienta stanovisko za, ktoré si účtuje 50 -150 EUR podľa 
zložitosti prípadu. 

     Pripomenul aj to, že podľa novej právnej úpravy sa odvolanie voči rozhodnutiu sociálnej 
poisťovne podáva už nie priamo na krajský súd, ale na sociálnu poisťovňu s tým, že o 
odvolaní rozhoduje generálny riaditeľ (voči ktorému nie je prípustné odvolanie). Až proti 
právoplatnému rozhodnutiu  môže účastník podať správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti 
právoplatného rozhodnutia a to vo všetkých prípadoch „iba“ na Krajský súd Bratislava 
(všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo). 
Ubezpečil, že advokátska kancelárie je pripravená na túto novovzniknutú situáciu a ponúka 
svoje služby všetkým klientom.  

     K riešeniu situácie keď sociálna poisťovňa odníma už priznané starobné dôchodky s tým, 
že na ich priznanie nebola  vecne príslušná a odkazuje ich poberateľov na príslušný úrad 
sociálneho zabezpečenia MV SR a tie zasa odkazujú na sociálnu poisťovňu uviedol, že je 
potrebné prioritne vyriešiť kompetenčné spory medzi sociálnou poisťovňou a MV SR, M a to 
tak, že kompetenciu určí súd a potom by bolo možné situáciu riešiť aj exekučným postupom.  

     Informoval tiež o tom, že advokátska  kancelária zamestnáva 15 kvalifikovaných 
odborníkov (z toho 9 advokátov), ponúka svoje služby  v širokej oblasti (okrem trestného 
práva) a je pripravená zastupovať členov APVV nielen v prípadoch sociálneho zabezpečenia.  

5. Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku 
     Predseda JDS uvítal možnosť stretnutia s novým vedením APVV a vyslovil presvedčenie, 
že spolupráca s novým vedením APVV bude prospešná pre obidve strany.  
 

     Informoval o niektorých aktivitách JDS. Uviedol základné najvýznamnejšie celoslovenské 
akcie a to športové dni, vystúpenie speváckych súborov, výstava zlaté ruky a súťaž v prednese 
poézie. Na centrálnej úrovni je činnosť zameraná do dvoch oblastí a to sociálnej a zdravotnej.  
 

     V sociálnej oblasti to bol vianočný príspevok, minimálny dôchodok, valorizácia 
dôchodkov v roku 2017 a staro dôchodcovia, kde bližšie informoval o aktivitách JDS v týchto 
oblastiach.  V zdravotnej oblasti sa zameriavajú napr. na zabezpečenie opatrovateľskej služby 
v domácom prirodzenom prostredí, kde je predpoklad prijatia právnej úpravy k 1. 7. 2017. 
 

     Poukázal aj na oblasť prevencie kriminality páchanej na senioroch, spoluprácu s MV SR 
a aktivity JDS v Rade vlády SR pre práva seniorov. Zdôraznil aj nárast exekúcii voči 
seniorom a to v oblasti telekomunikácii. 
 

     Zo  strany JDS vidí možnosti spolupráce  s tým, že je plná podpora na úrovni regionálnej 
spolupráce (MO APVV a okresné štruktúry JDS) a výmena informácii na centrálnej úrovni 
vrátane napr. sociálnych komisií. Uvítali by podporu „prednáškovej činnosti“ pre ich ZO v 
oblasti prevencie kriminality a prípadne aktívne zapojenie sa členov APVV do činnosti JDS aj 
formou riadneho členstva. 
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     Informoval aj o Európskom pilieri  sociálneho práva, ktorý  zašle elektronickou poštou 
a požiadal o zaslanie Programového zamerania APVV na roky 2016-2020. 
 

     Navrhol ďalšie stretnutie na tejto úrovni do 24. 11. 2016 (majú konferenciu s predsedami  
krajských štruktúr) kde by mohli byť dohodnuté základné body spolupráce v jednotlivých 
oblastiach (sociálnej a zdravotnej).  
 

     K návrhu na podpísanie memoranda o spolupráci zaujal negatívne stanovisko s tým, že má 
v tejto oblasti veľmi negatívne skúsenosti. 
 

     Osobné stretnutie sa neuskutočnilo ale 11.11.2016 sme listom zaslali tento návrh 
spolupráce:  
Na regionálnej úrovni (MO APVV - základné a okresné organizácie JDS): 

a) pozývanie zástupcov okresných (miestnych) organizácii JDS na členské schôdze MO 
APVV a tým vytváranie možnosti vzájomnej informovanosti o aktuálnych otázkach, 

b) pozývanie zástupcov okresných (miestnych) organizácii JDS na akcie organizované MO 
APVV, 

c) podpora „prednáškovej činnosti“ zo strany MO APVV   pre miestne organizácie JDS v 
oblasti prevencie kriminality, v prípade personálnych a kapacitných možnosti aj 
samotné vykonávanie tejto činnosti. 
 

Na centrálnej úrovni (prezídium APVV -  predsedníctvo JDS): 
a) zo strany APVV ponúkame podporu JDS (ak bude mať JDS o to  záujem) a to  pri 

riešení otázok, kde to bude JDS považovať za vhodné, 
b) vzájomné pozývanie zástupcov na rokovania vrcholových orgánov a tým vytváranie 

možnosti  informovanosti o aktuálnych otázkach, 
c) zo strany JDS poskytnutie informácii o pripravovaných novelách všeobecne-záväzných 

právnych predpisov, ktoré upravujú práva a sociálne istoty aj výsluhových dôchodcov 
s možnosťou uplatnenie stanovísk, resp. pripomienok.   

   APVV by uvítala  podporu JDS a možnosť konzultácii v prípadoch, keď APVV bude 
 obhajovať práva a sociálne istoty, ktoré budú smerovať výlučne do oblastí, ktoré sa 
 dotýkajú výsluhových dôchodcov.        

Sociálna oblasť: 

     Pri obhajobe  práv a sociálnych istôt  dôchodcov pravidelné konzultácie,  rokovania 
a výmena informácii (aj na úrovni odborných komisií) k aktuálnym otázkam, ktoré sa môžu 
v akejkoľvek forme „dotýkať“ aj členov APVV napr.: 

a) valorizácia dôchodkov, 
b) vianočný príspevok,  
c) minimálny dôchodok, 
d) 13. dôchodok, 
e) riešenie „staro dôchodcov“, 
f) iné „výhody“ dôchodcov (ako napr. cestovanie vlakmi a pod.). 

 

Zdravotná oblasť: 
     Pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti dôchodcov pravidelné konzultácie, rokovania 
a výmena informácii (aj na úrovni odborných komisií)  k aktuálnym otázkam, ktoré sa môžu 
v akejkoľvek forme „dotýkať“ aj členov APVV napr.: 

a) rekreačná starostlivosť, 
b) relaxačné - rekreačné pobyty, 
c) opatrovateľská služby v domácom prirodzenom prostredí, 



6 

 

d) zriaďovanie a využívanie domovov dôchodcov a zdravotníckych zariadení pre dlhodobo 
chorých a zomierajúcich ľudí. 

 
     APVV považuje za veľmi prospešné aj informovanie verejnosti o spolupráci JDS a APVV. 

 
7. IPA 
     Dňa 4. novembra 2016 sa prezident, na základe pozvania, ako hosť zúčastnil Národného 
kongresu Slovenskej sekcie  International Police Association (IPA), kde mal možnosť aj 
vystúpiť. Využil túto príležitosť aj na zhodnotenie doterajších vzájomných vzťahov 
a prednesenie aj  návrh na skvalitnenie spolupráce a možnosť podpísania dohody o vzájomnej 
spolupráci medzi Slovenskou sekciou IPA a APVV. Táto  iniciatíva bola akceptovaná a už bol 
návrh dohody predložený Slovenskej sekcii IPA na pripomienkovanie. 
     Jednou z tém, o ktorých  vo svojom prezident hovoril bola aj možnosť vzniku členstva 
v Slovenskej sekcii IPA príslušníkmi Policajného zboru na výsluhovom dôchodku. Národný 
kongres mal na programe rokovanie aj o tejto otázke a zmenou stanov boli vytvorené 
podmienky pre vznik členstva aj po skončení služobného pomeru. Podľa Čl.14  ods. 3 stanov 
sa mimoriadnym členom Slovenskej sekcie IPA môže stať fyzická osoba, ktorá bola 
príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom Železničnej polície alebo príslušníkom Zboru 
väzenskej a justičnej stráže po dobu najmenej 15 rokov, zo služobného pomeru nebola 
prepustená v zmysle § 192 ods.1 písm. d), e), f) alebo g) osobitného predpisu, v súčasnosti je 
na dôchodku, je bezúhonná a plne spôsobilá na právne úkony. Touto zmenou sa odstránili 
prekážky, ktoré doposiaľ sťažovali príslušníkom po skončení služobného pomeru stať sa 
členom IPY.   
     Po vzájomnej dohode bol prezídiom pripravený návrh dohody o vzájomnej spolupráci 
medzi APVV a IPA, tento bol predložený druhej strane na pripomienkovanie a po odsúhlasení 
obidvoma stranami bude dohoda podpísaná. 
  
8. Zväz vojakov SR 

Informovali sme našich partnerov o postojoch APVV: 
a) Nevalorizácia VD v roku 2012:  Pokračovať v kauze a využiť všetky právne kroky, 

ktoré nám umožňuje právny poriadok SR a EÚ. Informovali sme o záveroch rokovania s  
s AK JUDr. Jánošík, ktorá zastupuje v 3 členov APVV v tejto kauze, vrátane spôsobu 
úhrady za poskytované služby. 

b) Valorizácia dôchodkov od roku 2018: Poverili sme našu sociálno-zdravotnú komisiu 
spracovaním analýzy priebehu prípravy a schválenia valorizácie dôchodkov k 1.1.2017 
a spracovaním odporúčaných variantných návrhov na rokovania s príslušnými orgánmi 
k valorizácii dôchodkov od roku 2018 tak, aby tento materiál mohol byť prerokovaný na 
zasadaní prezídia (február 2017). O výsledku bude APVV informovať aj ZV SR. 
Následne bude tento materiál sprístupnený aj členskej základni za účelom možnosti 
oboznámenia a pripomienkovania. Vzhľadom na doterajšiu spoluprácu by bolo vhodné 
dohodnúť sa, v prípade zhodných názorov so ZV SR na riešenie valorizácie,  aj na 
spoločnom a jednotnom postupe, prípadne sa minimálne informovať o možných 
postupoch, ktoré bude každá strana uplatňovať. V tejto súvislosti sme ich informovali aj 
o liste od generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov MO SR (29.6.2016), z ktorého 
je možné predpokladať postoj MO SR k tejto problematike.  
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c) Spolupráca s MV SR:  Na rozdiel od ZV SR, ktorý má vzhľadom na „neexistenciu“ 
odborovej organizácie v MO SR upravenú spoluprácu s ministerstvom priamo v zákone, 
APVV takéto práva nemá. Preto je jedným z cieľov APVV  nadviazanie takej 
spolupráce s MV SR, ktorá by umožňovala APVV aktívne vstupovať do obhajovania 
práv a sociálnych istôt výsluhových dôchodcov a presadzovania ich spoločných 
záujmov. V prípade, že sa takúto spoluprácu „nepodarí“ dohodnúť bude APVV hľadať 
iné možnosti obhajovania práv a sociálnych istôt VD (napr. stať sa členom poradných 
orgánov Vlády SR  -  Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a 
prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie a tiež Sociálnej 
poisťovne tak ako Jednota dôchodcov na Slovensku a pod.) a to aj iniciovaním vzniku 
organizácie, ktorej členmi by boli právnické osoby združujúce VD nielen policajtov ale 
aj iných zložiek (vojaci, príslušníci ZVaJS,  SIS, NBÚ, colníci a hasiči).    

d) Návrh združenia  Vojenský veterán Bratislava na podpísanie dohody o spolupráci 
s APVV: Informovali sme ich o doručení návrhu tejto dohody, ktorú predložil na 
rokovanie „starého“ prezídia pred konaním kongresu t. j.  21. 9. 2016 viceprezident 
(Ing. Čarnogurský). APVV vzhľadom na doterajšie vzťahy so ZV SR a podpísanú 
dohodu a vzájomnej spolupráci  (kde sa navzájom považujeme za zástupcov združení 
VD vojakov, resp. VD policajtov) a pred prerokovaním v APVV považuje za nevyhnuté 
o takomto návrhu informovať ZV SR a vypočuť si k tomu ich stanovisko. Zdôraznili 
sme, že APVV má záujem o spoluprácu s každým subjektom, ktorý združuje VD – 
policajtov (k tomu má vytvorené podmienky napr. formou pridruženého členstva, 
prípadne dohodou či zmluvou o spolupráci), ale v prípade subjektov, ktoré združujú VD 
iných zložiek bude preferovať uzatváranie takýchto dohôd iba s tými, ktorí majú 
„celoslovenskú pôsobnosť“ a zastupujú širokú členskú základňu. 

     Prezident ZV SR: 
a) Osvetlil vznik osobitného systému sociálneho zabezpečenia vojakov, prijatie zákona 
č.328/2002 Z. z. a vzniku osobitného účtu. Poukázal na rozdielne postavenie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku (40.000 členov) a ZV SR (14.000 výsluhových dôchodcov 
a len 2.400 členov), čo má za následok väčšiu politickú váhu JDS pri rokovaniach 
s partnermi. Zdôraznil požiadavku ZV SR, že systém valorizácií by mal byť jednotný 
pre osobitný systém ako i všeobecný systém. Pripomenul, že chýba informovanosť 
širokej verejnosti  o osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia čím tiež môžu vznikať 
rôzne dezinterpretácie a kampane voči poberateľom dávok z osobitného systému.  

b) Informoval tiež o tom, že Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vykazuje 136 
súdnych rozhodnutí týkajúcich sa kompetenčného sporu medzi Sociálnou poisťovňou 
a VÚSZ. 

c) K vzniku určitej zastrešujúcej organizácie  zaujal stanovisko s tým, že v súčasnosti  to 
nie je na programe dňa a nie je to momentálne priorita. Túto myšlienku však víta.  

d) Osvetlil vznik a pôsobenie nového občianskeho združenia Klub vojenských veteránov 
v Bratislave a  jeho určitú nevyprofilovanosť.  

e) Informoval aj o príprave novej webovej stránky ZV SR, ktorá bude fungovať 
v decembri 2016. 

f) Objasnil postoj ZV SR k navrhovanej valorizácii k 1.1.  JUDr. Gluškov v tejto súvislosti 
poukázal aj na už uvedený list od generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov MO 
SR, kde je stanovisko aj k zjednoteniu termínu valorizácie dôchodkov všeobecného 
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a osobitného systému k 1. 1. kalendárneho roka. Bolo dohodnuté, že prezident APVV 
zašle kópiu tohto listu elektronickou poštou prezidentovi ZV SR.  
 

     V závere rokovania sa obidve strany zhodli na tom, že  spolupráca APVV a ZV SR je stále 
veľmi dôležitá a to najmä vzájomná výmena informácii a skúseností pri presadzovaní a 
obhajobe práv VD, včasná informovanosť o príprave a zasielaní stanovísk k  vydávaniu a 
novelám všeobecne - záväzných právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú postavenia dôchodcov 
a koordinovanie jednotného postupu v oblastiach spoločného záujmu. 
 

9. Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia PZ 
     Hneď po kongrese dostal prezident a neskôr aj 1.viceprezient list, kde ako autori boli 
uvedení  „členovia APVV a príslušníci MV SR vo výslužbe“ ale bez bližšej špecifikácie 
a podpisu. V poznámke je uvedené, že bol zaslaný na vedomie aj na OZP v SR 
a Ombudsmanovi SR.  V liste upozorňujú na zmenu zákona o SBS, ktorá sa týka platnosti 
preukazu odbornej spôsobilosti na výkon služby v SBS a s tým spojenou povinnosťou 
vykonania skúšky a v prípade nepožiadania v stanovenom termíne pred skončením platnosti o 
vydanie nového preukazu aj absolvovanie školenia. V tejto súvislosti požadujú „zjednanie 
nápravy“ a vykonanie opatrení na zmenu zákona v skrátenom legislatívnom konaní. 
     V mesiaci december 2016 a január 2017 bol prezidentovi doručený list poradcu predsedu 
NR SR a riaditeľka Kancelárie predsedu NR SR, v ktorom ho informujú, že predsedovi NR 
SR bol doručený od členov APVV s podobným návrhom. V liste nás upozorňujú, že takéto 
návrhy sa nepredkladajú predsedovi NR SR ale od počiatku iba poslancom (jednotlivým alebo 
skupine poslancov– kluby poslancov zvolených za určitú stranu alebo hnutie), resp. na výbory 
NR SR.    
     Vzhľadom na uvedené sme listom požiadali  riaditeľa Úradu SBS Prezídia PZ o odborné 
stanovisko k tejto veci a 1. viceprezident (JUDr. Sitiar) s riaditeľom o týchto skutočnostiach 
aj osobne rokoval. Pri rokovaní ho riaditeľ informoval aj o tom, že  listy toho istého obsahu 
dostal aj on a to z viacerých inštitúcií, načo musel reagovať svojim stanoviskom pre 
prezidenta PZ. Riaditeľ Úradu SBS P PZ nám v závere roka poslal stanovisko, z ktorého 
vyberáme: 
     Platnosť preukazu je 10 rokov a jeho platnosť zaniká uplynutím tejto doby. Od získania 
preukazu  po zánik jeho platnosti uplynie dlhý časový úsek a držiteľ preukazu nemá počas 
tohto obdobia povinnosť tzv. ďalšieho vzdelávania alebo vykonania skúšky. Okrem toho nie 
každý držiteľ preukazu počas tejto doby bezpečnostnú prax reálne vykonáva. Osoby poverené 
výkonom fyzickej ochrany majú oprávnenia, ktorými sa zasahuje do práv a slobôd iných osôb 
a preto sa ďalšie vzdelávanie v určených intervaloch považuje za nevyhnutnosť. Okrem toho 
právna úprava SBS je priamo naviazaná na celý rad ďalších právnych predpisov, ktoré sú 
neustále novelizované a preto je žiaduce, aby si aj bývalí príslušníci PZ, ktorí  chcú aj po dobe 
platnosti (10 rokov) v tejto oblasti pôsobiť, opätovne obnovili vedomosti z viacerých oblastí, 
ktoré sú základom pre túto činnosť. Tieto podmienky Úrad SBS považuje za nevyhnutné 
a preto nauvažuje o ich zrušení. 
    Ani pred účinnosťou tejto novely (do 31. 12. 2012) nebolo možné po skončení platnosti 
preukazu uplynutím času tento opätovne získať bez vykonania odbornej prípravy a skúšky. 
V súčasnosti (od 1. 2. 2013) teda platí, že na vydanie nového preukazu po uplynutí doby 
platnosti je potrebné absolvovať prípravu a úspešne vykonať skúšku. Ak držiteľ preukazu 
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typu P požiada o vydanie nového pred termínom skončenia platnosti  (najskôr však 6 
mesiacov pred skončením) odbornú prípravu na skúšku typu P vykonať nemusí, avšak skúšku 
áno. V prípade, že požiada o vydanie nového preukazu až po skončení platnosti musí vykonať 
aj odbornú prípravu na skúšku a aj samotnú skúšku. 
     Celú problematiku sme zatiaľ uzavreli tak, že sme začiatkom tohto roka zaslali list 
prezidentovi PZ s oficiálnym stanoviskom APVV k tejto veci nakoľko práve jemu boli  
doručené z viacerých inštitúcií podobné listy  a oprávnene sa môže domnievať že  boli písané 
s vedomím APVV.  
10. Odborový zväz Policajného zboru v Slovenskej republike 
      Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy APVV dňa 2. 11. 2016  
Prítomní: 
1. plk. Mgr. Marián Magdoško    predseda OZP v SR 
2. plk. Ing. Pavol Michalík  podpredseda OZP v SR 
3. pplk. Mgr. Roman Laco  podpredseda OZP v SR 
4. mjr. Mgr. Viktor Kiss  podpredseda OZP v SR 
5. JUDr. Hristo Gluškov  prezident APVV 
6. JUDr. Martin Sitiar  1.viceprezident APVV  
 
APVV:  JUDr. Gluškov informoval o aktuálnom stave v APVV s tým, že koncom septembra 
2016 mala APVV zasadanie kongresu (najvyšší orgán), kde bolo po skočení štvorročného 
volebného obdobia zvolené aj nové prezídium a zo siedmych členov prezídia je až šesť 
nových. 
    APVV mala a stále má veľký záujem o spoluprácu s OZP v SR a toto má vyjadrené aj  
v stanovách a tiež v Programovom zameraní APVV na roky 2016 – 2020, ktoré bolo 
schválené na uvedenom kongrese a nové prezídium by chcelo začať rokovania s OZP v SR 
o možnej spolupráci od začiatku.  
     Zdôraznil, že APVV pozná a plne akceptuje postavenie OZP v SR a v tomto smere 
považuje OZP v SR za jediného možného partnera.  
     Zdôraznil  tiež to, že APVV a OZP v SR má veľa spoločné aj v tom, že jednou z ich úloh 
je aj obhajoba  práv a sociálnych istôt svojich členov, pričom niektorí členovia APVV sú 
súčasne členmi aj OZP v SR a APVV by chcela nadviazať na dobrú spoluprácu, ktorú má 
väčšina MO APVV so  ZO OZP v SR a navrhol tieto formy spolupráce :  
1. Na centrálnej úrovni:  

a) zo strany APVV podporu OZP v SR (ak bude mať OZP v SR o to  záujem) a to  pri 
riešení otázok, kde to bude OZP v SR považovať za vhodné, 

b) vzájomné pozývanie zástupcov na rokovania vrcholových orgánov a tým vytváranie 
možnosti  informovanosti o aktuálnych otázkach, 

c) zo strany OZP v SR poskytnutie informácii o pripravovaných novelách všeobecne -
záväzných právnych noriem a interných predpisov, ktoré upravujú práva a sociálne 
istoty výsluhových dôchodcov s možnosťou uplatnenia stanovísk, resp. pripomienok.   

   APVV by uvítala  podporu OZP v SR a možnosť konzultácii v prípadoch, keď APVV 
 bude obhajovať práva a sociálne istoty, ktoré budú smerovať výlučne do oblastí,  ktoré 
 sa dotýkajú policajtov na VD napr. :                    

- možnosti využívania rekreačných zariadení MV SR, 
- možnosti využívania kúpeľnej liečby, 
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- zriaďovania zariadení sociálnej starostlivosti pre VD, 
- zriadenie služby servis pre opustených a starých VD vzhľadom negatívne prejavy 
 samoty a sklerózy, 
- udeľovanie ocenení pre našich členov, 
- možnosti využívania priestorov PZ, 
- možnosti využívania stravovania s akcentom na VD, ktorí sú na to odkázaní, 
- nosenia služobnej rovnošaty po skončení služobného pomeru, 
- účasti na oslavách Dňa polície a iných podujatiach, 
- podpory  našich návrhov pri rokovaniach o kolektívnych zmluvách. 

2. Na regionálnej úrovni (MO APVV – ZO OZP v SR): 
a) pozývanie zástupcov MO OZP v SR (krajských) na členské schôdze MO APVV a tým 

vytváranie možnosti vzájomnej informovanosti o aktuálnych otázkach, 
b) pozývanie zástupcov MO OZP v SR (krajských) na akcie organizované MO APVV. 
 

      
OZP v SR:   Predseda OZP v SR  plk. Mgr. Marián Magdoško vyjadril potešenie z iniciatívy 
vrcholných zástupcov APVV na užšej spolupráci s OZP v SR  a s tým súvisiacej návštevy 
vedenia OZP v SR s  prezidentom  APVV JUDr. Hristo Gluškovom a 1. viceprezidentom 
APVV JUDr. Martinom Sitiarom. Zdôraznil však, že predchádzajúce vedenie APVV  takou 
iniciatívou nedisponovalo, čo však možno skonštatovať aj o predchádzajúcom vedení OZP 
v SR. Vzájomná spolupráca je teda na začiatku a závisí od zástupcov obidvoch strán ako sa 
bude ďalej rozvíjať. Plk. Mgr. Marián Magdoško sa vyjadril aj ku všetkým navrhovaným 
oblastiam spolupráce a to tak na centrálnej úrovni ako aj na regionálnej úrovni. Uvítal 
ponúkanú možnú podporu APVV voči OZP v SR vo veciach, v ktorých to bude OZP v SR 
považovať za vhodné, uviedol ďalej, že nevidí problém vo vzájomnom pozývaní zástupcov 
APVV a OZP v SR na rokovania vrcholových orgánov v záujme vytvárania možnosti 
informovania o aktuálnych otázkach, ako aj v poskytovaní informácií zástupcami OZP v SR 
zástupcom APVV o pripravovaných novelách všeobecne - záväzných právnych noriem 
a interných predpisov, ktoré by upravovali práva a sociálne istoty výsluhových dôchodcov. 
Predseda OZP v SR ubezpečil zástupcov APVV, že záležitosti „našich výsluhových 
dôchodcov“ neboli vedeniu OZP v SR ľahostajné ani v minulosti – pred návštevou terajšieho 
vedenia APVV. Dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že činnosť OZP v SR v prospech 
výsluhových dôchodcov je jednoducho v „portfóliu“ činností OZP v SR -  viacerí členovia 
APVV sú aj členmi OZP v SR a v neposlednom rade aj skutočnosť, že každý policajt, ktorý 
celý svoj aktívny život venuje policajnej práci raz bude výsluhovým dôchodcom a vedenie 
OZP v SR považuje činnosti v prospech policajtov na dôchodku za logické pokračovanie 
práce v prospech policajtov v činnej službe.  
        Podpredseda OZP v SR plk. Ing. Pavol Michalík  poznamenal, že by bolo dobré na 
začiatku intenzívnejšej vzájomnej komunikácie „vyčistiť stôl“ od predchádzajúcich nie 
celkom zhodných postojov na niektoré závažné skutočnosti. Ide predovšetkým o podporný 
postoj APVV policajtom, ktorí označujú zvýšenie výsluhy rokov na možný odchod  do 
výsluhového dôchodku z 15 na 25 rokov ako retroaktívne. Taktiež uviedol, že v súčasnej dobe 
je potrebné veľmi dôsledne zvažovať všetky snahy o zvyšovanie výsluhových dôchodkov – 
vzhľadom na porovnanie s ostatnými „staro dôchodcami“.  Na tieto skutočnosti reagoval 
prezident APVV JUDr. Gluškov, ktorý sa vyjadril , že súčasné vedenie APVV prehodnocuje 
niektoré postoje z minulosti a ďalší vývoj v týchto postojoch by po predchádzajúcich 
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spoločných analýzach a pri dosiahnutí zhodných postojov radi koordinovali s postojovou 
platformou OZP v SR. Prisľúbil tiež, že v budúcnosti, v prípade, že by malo dôjsť k absolútne 
odlišným postojom zástupcov APVV a zástupcov OZP v SR na riešenie sociálneho 
zabezpečenia policajtov v činnej službe ako aj policajtov vo výslužbe tak pred verejnou 
deklaráciou týchto postojov bude snahou vedenia APVV ich prerokovanie s vedením OZP 
v SR.  
     V priebehu rokovania si účastníci vymenili názory na viaceré okruhy otázok (napr. riešenie 
valorizácie dôchodkov, jednotného termínu valorizácie so všeobecným systémom, prípadnej 
novely zákona č. 328/2002 Z.z., zriaďovania hospicov, možnosti stravovania dôchodcov, 
vzájomné pozývanie sa na rokovania na miestnej a centrálnej úrovni, podpory APVV OZP v 
SR a ďalšie). 
    V závere rokovania sa obidve strany zhodli na tom, že  spolupráca OZP v SR  a APVV  je  
veľmi dôležitá a to najmä formou vzájomnej výmeny aktuálnych informácií a skúseností pri 
presadzovaní a obhajobe práv VD, včasnej informovanosti o príprave   vydávania a novelám 
všeobecne - záväzných právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú postavenia dôchodcov, 
vzájomnej podpory organizovaných akcií  a v individuálnych prípadoch aj koordinovanie 
jednotného postupu v oblastiach spoločného záujmu. 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

      


