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PRÍHOVOR

Šieste vydanie, rok 2015 - 2016. Počet výtlačkov 5900. NEPREDAJNÉ.
Termín uzávierky 19.8.2015. Pripravil a za obsah zodpovedá viceprezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.

        Vážený čitateľ, 
        aj v tomto roku sme pripravili publikáciu Asociácie policajtov vo výslužbe (ïalej aj „APVV“), ktorá
je určená nielen pre našich členov, ale aj pre príslušníkov Policajného zboru, prípadne tým, ktorí majú
k nemu blízky vzśah, sú poberateľmi dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov, pre všetkých
partnerov nášho občianskeho združenia v Slovenskej republike, v zahraničí a tiež ïalších, s ktorými
APVV a jej miestne organizácie spolupracujú.
        APVV má zriadenú svoju web stránku (www.asociaciapolicajtov.sk), ktorá od jej vzniku (2006)
bola navštívená už viac ako 1.100.000 krát, v priemer viac ako 31.000 osobami ročne a v rámci nej
aj podstránky niektorých miestnych organizácii, kde je sprístupnené a pravidelne aktualizované široké
spektrum najdôležitejších informácii nielen z činnosti občianskeho združenia, jeho aktivít ale aj platnej
všeobecne záväznej a internej právnej úpravy dotýkajúcej sa výsluhových dôchodcov. Vzhľadom
k tomu, že väčšina našich členov nemá prístup na internet a s cieľom sprístupniś niektoré informácie
nachádzajúce sa na tejto web stránke a  aktivít združenia pre čo najširší okruh osôb, pripravili sme
v poradí už šieste vydanie publikácie APVV.

        APVV v súčasnosti združuje v Slovenskej republike viac 5686 členov. Základným článkom
občianskeho združenia sú miestne organizácie (44), ktoré majú sídlo nielen vo všetkých krajských
ale aj 45 okresných mestách a pokrývajú celé územie nášho štátu. Pridruženým členom APVV je aj
Klub príslušníkov Policajného zboru vo výslužbe Trebišov a APVV má podpísanú Dohodu o vzájomnej
spolupráci s Klubom príslušníkov Policajné zboru Slovenskej republiky vo výslužbe Snina. Vzhľadom
na uvedené je APVV najväčšie občianske združenie na Slovensku, ktoré združuje výsluhových dô-
chodcov.
        Pridruženým členom sa môžu staś právnické osoby, ktoré združujú príslušníkov PZ na vý -
sluhovom dôchodku. Pridružené členstvo je bezplatné a člen má právo byś pozývaný a zúčastňovaś
sa kongresu s poradným hlasom, podieľaś sa na činnostiach APVV, využívaś služby poskytované
asociáciou za podmienok stanovených prezídiom a  používaś popri svojom označení znak APVV.
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PREDSTAVUJEME MO APVV
BRATISLAVA II

         Miestna organizácia APVV Bratislava II vznikla na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 13. 5. 2008,
po tom čo bolo rozhodnuté rozdeliś Bratislavskú organizáciu na jednotlivé obvody. Zakladajúcimi členmi
predsedníctva boli: JUDr. Peter ŠČEVIK ako predseda (dnes už nie je medzi nami) JUDr. Peter SCHMIDT -
1. podpredseda, Ing. Miroslav MILAN - podpredseda, JUDr. Michal MEŠŤAN - člen a Elena BITAROVÁ - poklad-
ník. Delimitáciou mestskej organizácie vznikli základné materiálno-technické a personálne predpoklady nato,
aby miestna organizácia mohla fungovaś bez väčších problémov.
          Počiatočný stav členov bol 45. Členovia predsedníctva sústredili maximálnu pozornosś na rozširovanie
členskej základne, prostredníctvom ktorej bolo možne rozvíjaś základné ideové myšlienky zakotvené
v stanovách.  Dnes má naša miestna organizácia 101 členov, ktorých aktivity sú tradične orientované
do kultúrno-spoločenských a športových oblasti ale aj do upevňovania vzájomných súčinnostných vzśahov
s Krajským a Okresným riaditeľstvom PZ, Odborovým zväzom polície Bratislava II, ale tiež Poľovným združením
Bratislava Podunajské Biskupice.
          Od počiatku našej existencie sa naše družstvo zúčastňuje charitatívnej akcie „Varenie guláša“ v Podu -

najských Biskupiciach, z ktorého výśažok je poskytnutý detskému
oddeleniu miestnej nemocnice, prípadne iným  organizáciám, ktoré
určí Miestny úrad, keïže táto akcia sa vždy koná pod patronátom
starostu mestskej časti Podunajské Biskupice. V roku 2014 v súśaži
okrem navarenia najlepšieho gulášu, bola aj súśaž o najefektnejšie
oblečené družstvo. Z 28 súśažiacich sme získali prvenstvo. Naši
členovia sa tiež každoročne podieľajú na organizovaní strelieb
na asfaltové holuby, spoločne s Poľovným združením Podunajské
Biskupice. Aktívnou účasśou v súśaži pomáhajú udržiavaś kontakt
s verejnosśou, a tak zvyšovaś prestíž Policajného zboru a skvalitňo-
vaś vzśahy s obyvateľstvom. 

          Dňa 28. 3. 2015 naša organizácia reagovala na výzvu MO
APVV Bratislava V a postavila družstvo do celomestskej športovej
súśaže „Bowlingové dopoludnie“. Súśaž mala vysokú úroveň a po
organizačnej stránke bola veľmi dobré zvládnutá. 
          Tohto roku sme sa po prvý krát stretli pri mohyle M.R. Šte-
fánika a položením kytice vzdali úctu tomuto slovenskému politikovi,
diplomatovi, astronómovi a  vojakovi,  ktorý pred 96. rokmi zahynul

pri páde lietadla na
Bratislavskom letisku.  Po-
važovali sme za správne
uctiś si jeho pamiatku v mene APVV keïže letisko sa nachádza v ob-
vode nášho pôsobenia. Naši členovia sú aktívne prepojení  s „mladou“
Slovenskou spoločnosśou policajných historikov, ktorej II. konferencia
bola 29. 5. 2015 a konala sa pod záštitou prezidenta Policajného zboru
a primátora hl. mesta Bratislavy. Zúčastnili sa jej traja členovia MO
Bratislava II. Jednotlivo sa podieľame aj na organizovaní  celoštátneho
stretnutia zberateľov vojenských a policajných insígnií ale spoluorga-

nizujeme aj akcie v rámci jednotlivých sekcií IPA, ktorej sú mnohí z nás aktívnymi členmi. 
          Členská schôdza, ktorá sa konala 19. 2. 2015 prijala závery z ktorých vyplýva, že naše aktivity orientované
do tradičných oblasti rozšírime najmä na rozvíjanie telesnej  a pohybovej kultúry. Viac chceme využívaś formy
nenáročnej turistiky do priľahlých Malých Karpát, ale aj rekreačnej jednodňovej plavby po Dunaji. Členovia
prišli s návrhom organizovaś jednodňové zájazdy na Moravu v Českej republike. Minulého roku sme začali so
spoluprácou s miestnymi organizáciami mimo nášho kraja a prijali sme pozvanie do Dolnej Poruby pri Trenčian-
skych Tepliciach. Spolu sme súśažili s MO Trenčín v gurmánskej oblasti. 

JUDr. Martin Sitiar, predseda 
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          Prezídium APVV v súčasnosti najmä vzhľadom na priaznivý vývoj  už „iba“ monitoruje stav na úseku  priznávania
starobných  dôchodkov poberateľom výsluhových dôchodkov Sociálnou poisśovňou z dôvodu splnenia podmienok
odslúžených rokov v I. alebo II. kategórii funkcií. Stav k 30.6. 2015 je uvedený v tabuľke.  
          Konania o priznaní starobného dôchodku
(poistenec bol v služobnom pomere vo funkcii zaradenej do I. alebo II. kategórie)

* 2015- do 30.6.
* suma mesačnej dávky na vyplatenie týchto dôchodkov bola v mesiaci júl 2526313,90 €

          Na rokovaní členov sociálno-zdravotnej komisie APVV na Odbore sociálneho zabezpečenia SPSČ a OÚ MV
SR (ïalej len „odbor“) bolo v súvislosti s priznávaním starobných dôchodkov poberateľom VD po splnení podmienok
výkonu služby v I. a II. kategórie funkcií  konštatované, že žiadosti Sociálnej poisśovne o predloženie potrebných
potvrdení sú „vybavované“ priebežne. V tejto súvislosti riaditeľ odboru upozornil na to, že potvrdenia pre poberateľov
výsluhových dôchodkov o zápočte rokov zhodnotených na výsluhový dôchodok vydáva odbor, ale pokiaľ ide
o potvrdenie vzśahujúce sa k služobným príjmom dosahovaným za dobu trvania služobného pomeru, tieto potvrdzujú
pracoviská Centier podpory MV SR na príslušnom KR PZ, kde bol poberateľ výsluhového dôchodku naposledy
služobne zaradený. Pokiaľ ide o potvrdenie vzśahujúce sa ku kategóriám funkcií za dobu trvania služobného pomeru
bolo zdôraznené, že dňom 01.01.2000 sú všetky funkcie zaradené už „iba“ do III. pracovnej kategórie. Bolo tiež
konštatované, že na vznik nároku na výsluhový dôchodok zaradenie do kategórie funkcií nebolo a  nie je podstatné.
Pri vystavovaní potvrdenia o zaradení do kategórie funkcií odbor vychádza výlučne z dokladov, ktoré sa nachádzajú
v dávkovom spise každého poberateľa výsluhového dôchodku. V prípade, ak sa vo vystavenom potvrdení údaj
o zaradení do kategórie funkcií nenachádza, odbor nie je oprávnený potvrdiś požadovanú kategóriu. 
         V niektorých prípadoch pobočky Sociálnej poisśovne spätne žiadajú v súvislosti s priznaním starobného
dôchodku, a to aj vydaním rozhodnutia, vrátenie vyplatených dávok v nezamestnanosti. Dovoľujeme si upozorniś
na to, že v rámci novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení bol s účinnosśou 1.1.2015 zákon zmenený
tak, že v prípade spätného priznania starobného dôchodku Sociálna poisśovňa takúto situáciu vyrieši zúčtovaním
v rámci konania o priznaní starobného dôchodku. Takto už teda nebude vydávaś rozhodnutia o vrátení preplatku
a postráži si to v rámci zúčtovania dávok. Aj v týchto prípadoch je dôležité si „postrážiś“  najmä to, že príjemca dávky
je povinný túto vrátiś iba ak „vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časś sa vyplatila neprávom“, t.j. iba ak prijímal
dávku, hoci vedel alebo musel z okolnosti predpokladaś, že sa vyplatila neprávom. Keïže drvivá väčšina poberateľov
tejto dávky o priznanie starobného dôchodku požiadala oveľa neskôr, teda až po vyplatení dávok a až keï Sociálna
poisśovňa zmenila svoju aplikačnú prax (rok 2013),  nemohol poberateľ dávky v tom čase vedieś a ani predpokladaś,
že mu bude spätne priznaný starobný dôchodok. V takýchto prípadoch odporúčame podaś voči rozhodnutiu
Sociálnej poisśovne opravný prostriedok.
          Dôležitá informácia:
          V rámci novely nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 81/2004 o určení termínu, spôsobu a formy
výplaty dávok výsluhového zabezpečenia a dávok dôchodkového poistenia bola aj na základe požiadavky APVV
„zrušená povinnosś“ poberateľom dávky preukazovaś poberanie výsluhového dôchodku tzn., že od 15.06.2013
nemusia zasielaś tzv. „Potvrdenie o žití“. Riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR nás informoval,
že aj napriek tomu, že o tejto skutočnosti boli poberatelia výsluhových dôchodkov informovaní prostredníctvom
„valorizačných rozhodnutí v roku 2013“ (aj oznamom na internetovej stránke APVV), tieto potvrdenia sú aj naïalej
na odbor zasielané. 

STAROBNÉ DÔCHODKY
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         Podrobne sme celú kauzu od jej vzniku t.j. od prejednávania návrhu  zmien zákona vo výboroch, pred-
kladania pripomienok, zasielanie  upozornení ústavným činiteľom až po prejednávanie v Národnej rade SR
a postupe Prezídia APVV  v jednotlivých etapách zverejnili v  predchádzajúcom čísle našej publikácie. Okrem
iného je tam konštatované  aj to, že advokátska kancelária  podala koncom roka 2013 tri žaloby (2 na Okresný
súd Bratislava 1 a jednu na Okresný súd Žilina) a to na  uplatnenie práva na rovnaké zaobchádzanie
a ochranu pred diskrimináciou.  Zároveň s tým, boli podané aj návrhy na prerušenie konania a to :  postúpenie
návrhu Ústavnému súdu SR na začatie konania a súbežne, aby  súd požiadal Súdny dvor Európskych
spoločenstiev o rozhodnutie o predbežnej otázke t.j. súladu ustanovenia § 68 ods. 13 zákona č. 328/2002
Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov s ustanovením článku 2 Zmluvy o založení európskej únie
podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
         V roku 2015 bol, súdom z uvedených troch prípadov už v dvoch, vytýčený termín prvého pojednávania.
Advokátska kancelária po oznámení tejto skutočnosti vypracovala a doručila súdom žiadosś o prerušenie
konania s tým, aby si súd ešte pred prvým pojednávaním vyžiadal od príslušných inštitúcii Európskej únie
k tejto veci stanovisko. Postup realizovaný advokátskou kanceláriou je reakciou na skutočnosś, že všetky
oslovené vnútroštátne orgány sa k požiadavkám o zmenu vzniknutej situácie a nápravu jej následkov, postavili
negatívne. Na základe uvedeného je zrejmé, že v záujme dosiahnutia nápravy je zostávajúcou možnosśou
snaha o zabezpečenie potrebných krokov prostredníctvom iných ako vnútroštátnych inštitúcii.
         Chceme informovaś a ubezpečiś všetkých, ktorých sa nevalorizácia našich dôchodkov dotkla, že
Prezídium APVV v tejto veci naïalej koná tak ako bolo zaviazané uzneseniami našich posledných kongresov,
kde bolo uložené pokračovaś v aktivitách tak, tak aby boli využité všetky právne prostriedky nielen Slovenskej
republiky ale aj Európskej únie. Aktuálne informácie o ïalšom priebehu tejto kauzy a našich postupoch budú
priebežne zverejňované na web stránke APVV (www.asociaciapolicajtov.sk). 

NEVALORIZÁCIA VD V ROKU 2012

Prezident Klubu príslušníkov Policajného zboru vo výslužbe Snina (Jozef Fedorko-vľavo) a viceprezident APVV
(JUDr. Hristo Gluškov) na stretnutí na Sninských rybníkoch, kde boli slávnostne odovzdané podpísané Dohody
o vzájomnej spolupráci medzi obidvoma zduženiami.

POVINNOSŤ * ÚCTA * PRIATEĽSTVO
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        Jednou z hlavných úloh našich miestnych organizácii je vytváraś podmienky a organizovaś také
akcie a podujatia, o ktoré majú naši členovia záujem.  Vzhľadom na veľký počet miestnych organizácii
(44) a rozdiely v počte členov sú činnosti v tejto oblasti rôznorodé a nie je možné ich klasicky
zovšeobecňovaś. Postupne sa ale niektoré akcie osvedčili a aktivity sa rozširujú aj do ïalších oblastí. 
Dôležitým faktorom je to, aby sa nielen členovia ale aj ich rodinní príslušníci mohli stretávaś na spoločných
akciách, vyvíjaś záujmovú, spoločenskú, kultúrnu, či športovú činnosś.
        Vo všetkých organizáciách sa osvedčili  najmä stretnutia spojené s varením guláša, ktoré sú často
realizované aj so súśažou družstiev v tejto činnosti (napr. Košice, Nitra, Bratislava mesto a okolie, Nové
Zámky a Michalovce). Tieto aktivity sú podporované Prezídiom APVV aj tým, že boli v počte 10 ks za-
kúpené zástery a čiapky s logom APVV, ktoré sú bezodplatne zapožičiavané miestnym organizáciám
na tieto akcie. Prezídium tiež organizuje tzv. krajské súśaže trojčlenných družstiev miestnych organizácii
vo varení guláša, ktoré sa doposiaľ konali v Košickom (už IV. ročník ), Nitrianskom, Trenčianskom
a Prešovskom kraji.  
        V niektorých organizáciách je záujem aj o športové podujatia napr. súśaže v streľbe (Košice,
Topoľčany Žarnovica, Čadca, Dolný Kubín, Pezinok a Spišská Nová Ves), minifutbale – Kráľovský
Chlmec, stolnom tenise – Michalovce, bowlingu – Bratislava a Topoľčany, kolkoch – Rimavská Sobota,
rybolove – Malacky a Komárno, šípky – Malacky a športové popoludnie – Žarnovica. 
        Ďalšími aktivitami je organizovanie rôznych výletov a poznávacích zájazdov napr. Bratislava V
a Nitra - Praha, Galanta - hrad Špilberg a prehliadka mesta Brno, Šaľa - Zlín, Bratislava IV - pamätník SNP
a Banská Bystrica, Šaľa - výlet loïou po Váhu, Dunajská Streda - víkendová plavba po Baśovskom kanáli,
Poprad - Chorvátsko, Poprad - Bratislava a Viedeň, Bratislava IV - Viedeň, Banská Bystrica - Budapešś
a Viedeň, Bardejov a Banská Bystrica - oslavy vinobrania. Medzi tieto aktivity je možné zaradiś
aj organizovanie rôznych víkendových pobytov napr. v kúpeľoch (Ružomberok a okolie - Kováčová,
Bardejov - Goralský dvor).
        V dvoch miestnych organizáciách zorganizovali a ples členov APVV (Bratislava mesto a okolie
a Moldava nad Bodvou) a v Rimavskej Sobote aj majáles.
        Nechýbajú napr. ani turistické pochody (napr. Ružomberok a okolie, Banská Bystrica) a tiež rôzne
brigády (napr. zveľaïovanie záhrady mini ZOO - Žilina) a tiež aj dobrovoľné darovanie krvi tých, ktorí
ešte spĺňajú zdravotné kritéria - max. 60 resp. 65 rokov  (Nové Zámky).
        V miestnej organizácii Malacky vykonali pre iných seniorov (Miestna organizácia Jednoty dôchod-
cov na Slovensku Lozorno a Vysoká pri Morave, obec Záhorská Ves, Základná škola Záhorská Ves,
Domov dôchodcov  v Stupave) prednášky na témy napr. ako sa nenechaś vykradnúś, trestná zodpoved-
nosś a bezpečnosś na cestách.

Z ČINNOSTI NAŠICH MO  

Členovia MO APVV Bardejov na víkendovom pobyte
spolu s rodinnými príslušníkmi - Goralský dom v
Haligovciach (25.-26.6.2011).  

Členovia MO APVV Banská Bystrica spolu s rodin-
nými príslušníkmi – turistický prechod Prosieckou a
Kvačanskou dolinou (9.9.2011).   

POVINNOSŤ * ÚCTA * PRIATEĽSTVO
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KOŠICE
        Našou najväčšou miestnou organizáciou (610
členov) je organizácia so sídlom v Košiciach, Táto
vznikla 22.6.2006 ako štvrtá v poradí a od svojho
vzniku sa jej darí realizovaś rôzne aktivity k spokoj -
nosti svojich členov. Bola zatiaľ ako jediná z 44
miestnych organizácii ocenená „Čestným uznaním
za prácu v APVV“. Jej aktivity boli ohodnotené aj
Primátorom mesta Košice, ktorý udelil MO APVV
Košice PLAKETU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
„za zásluhy pri vytváraní podmienok na aktívnu
činnosś a rozvoj plnohodnotného života policajtov
- výsluhových dôchodcov v meste Košice“.

MICHALOVCE
        MO APVV Michalovce dňa 19.3.2015 pripravila pri príležitosti 13. výročia udalosti, kedy na
slovensko-ukrajinskej hranici zahynul pri výkone služby plk. in memoriam JUDr. Ján Paľo pietnu
spomienku. Spolu s ostatnými účastníkmi (príslušníci z Riaditeľstva hraničnej a cudzi neckej polí-
cie Sobrance, predseda a členovia MO APVV Michalovce a viceprezident APVV), za prítomnosti
najbližších príbuzných, položili vence k jeho hrobu na cintoríne v Michalovciach. 
        Akcia bola spojená s nultým ročníkom memoriálu na pamiatku plk. JUDr. Jána Paľa in memo-
riam - súśaž v stolnom tenise členov MO APVV Michalovce a príslušníkov PZ v aktívnej službe
v telocvični VII. Základnej školy v Michalovciach. Na tento účel bolo z fondu Prezídia zakúpených
10 ks tričiek bielej farby s logom združenia a na zadnej strane s nápisom APVV a tieto si môžu
miestne organizácie bezodplatne zapožičaś na svoje akcie.

Z ČINNOSTI NAŠICH MO   
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Pietna spomienka na cintoríne v Michalovciach na plk. in memoriam JUDr. Jana Paľu, pri príleži-
tosti 13. výročia udalosti, kedy zahynul pri výkone služby na slovensko - ukrajinskej hranici.



         Na základe uznesenia IX. kongresu Asociácie policajtov vo výslužbe (ïalej len „APVV“) bola zriadená
sociálno-zdravotná komisia Prezídia APVV (ïalej len „komisia“) ako jej poradný orgán. Prezídium poverilo
vytvorením komisie viceprezidenta JUDr. Gluškova. Po príprave základných dokumentov bol na zasadaní
Prezídia dňa 14.5.2015 schválený štatút komisie a jej zloženie (predseda JUDr. Hristo Gluškov, členovia
JUDr. František Krásnohorský - BA II a  Mgr. Jana Molnárová - Pezinok). 
         Komisia po spracovaní plánu činnosti na rok  2015 začala postupne plniś svoje úlohy. Pripravila, iniciovala
a vykonala rokovania s:
•       riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia SPSČ a OÚ MV SR, 
•       riaditeľkou odboru zdravotníctva SPSČ a OÚ MV SR, 
•       vedúcim oddelenia rekreácii Organizačného odboru SPSČ a OÚ MV SR, 
•       generálnym riaditeľom Nemocnice sv. Michala, a.s.,   
•       riaditeľom Centra vzdelávania a psychológie SPSČ a OÚ MV SR,
•       riaditeľom úradu Ordinariátu OS a OZ MV SR,
•       riaditeľom úradu Ekumenickej pastoračnej služby MV SR.          
         Cieľom týchto aktivít bolo nadviazanie osobných kontaktov a to rokovaním s príslušnými funkcionármi
tak, aby APVV mala komplexnejší prístup k sociálnej politike od prípravy koncepčných dokumentov, cez
legislatívne procesy až po praktické riešenia problémov, ktorými žije policajt vo výslužbe. Ďalej tiež  participovaś
pri rozpracovaní a zabezpečovaní napr. Národného programu aktívneho starnutia, projektov vlády SR zamera -
ných na ochranu práv seniorov, odporúčania Európskej komisie a európskej legislatívy, ktorá má byś implemen-
tovaná v podmienkach SR a pripraviś možnosti užšej spolupráce na komplexnejšiu informovanosś bývalých
príslušníkov Policajného z boru.
         Pri rokovaniach boli príslušní funkcionári oboznámení s postavením, doterajším vývojom APVV a jeho
aktivitami aj v tejto oblasti. Vo všetkých prípadoch bola aj druhou stranou prejavený záujem o intenzívnejšiu
spoluprácu a boli dohodnuté základné okruhy spoločných záujmov.
         S vedúcim oddelenia rekreácii bolo dohodnuté napr. aj to, že za účelom zvýšenia informovanosti VD
o rekreačných poukazoch (vrátane voľných, resp. vrátených) vedúci oddelenia bude zasielaś priebežne všetky
informácie zverejňované v tejto veci na intranete MV SR aj APVV tak, aby sme ich mohli zverejniś aj na našej
web stránke (aktuálne informácie za rok 2015 boli už zverejnené na web stránke - Rekreačná starostlivosś).
Ďalej bolo dohodnuté, že za účelom inej „filozofie“ prideľovania poukazov pre VD navrhneme novelu interného
predpisu tak, aby tieto boli prideľované nie až po vyhovení, resp. uspokojení ostatných osôb ale napr. per-
centuálne podľa pomeru k celkovému počtu oprávnených osôb. 
         Riaditeľka odboru zdravotníctva poskytla informácie k súčasnému stavu zdravotnej starostlivosti o VD
z tým, že títo môžu byś aj naïalej 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 vzśahu slobodne rozhodnú. Ocenila spoluprácu s APVV pri zverejňovaní
potrebných informácii vo vzśahu ku kúpeľnej liečbe na web stránke APVV. Ďalej uviedla, že v roku 2014 z 1877
poukazov na kúpeľnú liečbu, bolo pridelených 915 poberateľom výsluhových dôchodkov MV SR, t.j. všetkým
záujemcom z radov poberateľov VD, ktorí splnili podmienky zákona č. 328/2002 Z.z. a príslušné zdravotné indikácie,
bol kúpeľný poukaz pridelený. Vyjadrila podporu avizovanej aktivite APVV zameranej na možnosś vybudovaś
zariadenie sociálnej starostlivosti pre VD, informovala tiež o tom, že v rámci programu „ESO“  sa v MV SR uvoľnia
viaceré budovy, ktoré by bolo možné využiś aj pre uvedené činnosti, objekty a ich využitie  je v gescii sekcie
hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR.
         Generálny riaditeľ Nemocnice sv. Michala podrobne informoval o súčasnom stave v oblasti poskytovania
lekárskej starostlivosti o VD so zameraním aj na otvorenie novej nemocnice na Cintorínskej ulici v Bratislave,
ktoré sa predpokladá 30.10.2015. V nemocnici bude poskytovaná komplexná ambulantná a ústavná zdravotná
starostlivosś pre policajtov, vojakov, ale aj širokú verejnosś s tým, že bude  naïalej vytvorený priestor aj pre VD
pri zachovaní selektivity (prednosś - doba čakania) ale budú na tento účel vytvorené aj nejaké limity.
Na preukázanie príslušnosti bude postačovaś preukaz člena APVV, prípadne dôchodcu MV SR. Informoval aj
o tom, že do nemocnice „patria“ aj všeobecní lekári, ktorí sú v Bratislave (10) a na krajských riaditeľstvách
Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín a Trnava a okrem toho na okresných riaditeľstvách
Michalovce, Zvolen a Levice. Na ostatných OR PZ sú tzv. zmluvní lekári, ktorí „patria“ pod Odbor zdravotníctva
SPaŠČ a OÚ MV SR. Z celkového počtu policajtov je asi 50 %  v starostlivosti všeobecných lekárov nemocnice
a 50 % v starostlivosti zmluvných lekárov. K možnosti zmeny poplatkov niektorých zdravotných úkonov pre VD
prisľúbil riešenie s tým, že ich konkrétna podoba bude určená po vykonaní analýzy súčasného stavu a ich
dopadu na celkové príjmy akciovej spoločnosti.
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         Riaditeľ Centra vzdelávania a psychológie informoval o existujúcich prekážkach k možnostiam využí-
vania psychologického poradenstva poberateľmi VD. Ide najmä o legislatívnu úpravu, kde príslušný interný
akt neupravuje poskytovanie týchto  služieb mimo rezort a tiež kapacitné možnosti jednotlivých psycholo -
gických pracovísk a to aj napriek tomu, že od roku 2014 sú dve systemizované miesta „služobného
psychológa“ na každom KR PZ a tri systemizované miesta na KR PZ v Bratislave. Aj napriek tomu bolo
dohodnuté poskytovania psychologického poradenstva poberateľmi VD na základe dobrovoľnosti a s ohľadom
na kapacitné možnosti jednotlivých psychologických pracovísk. 
         Biskupský vikár podrobne informoval o súčasnom stave v oblasti poskytovania katolíckej duchovnej
služby príslušníkom PZ so zameraním na VD s tým, že svoje zastúpenie majú na vysunutých pracoviskách,
ktoré sú na všetkých KR PZ. Zdôraznil aj to, že všetci duchovní okrem „klasických služieb“ vykonávajú aj
duchovnú terapiu a krízovú intervenciu a samozrejme, že je to možné využívaś aj na VD. Pri rokovaní bolo
dohodnuté, že vikariát odslúži 29.9.2015 o 14:00 hod. svätú omšu pre VD (veteránov) a to za príslušníkov
PZ, ktorí zahynuli pri výkone služby a zomrelých VD v Katedrále sv. Šebaštiána, Bratislava Rača (časś Krasňany)
na Peknej ceste. Po skončení omše budú vytvorené podmienky aj na neformálnu diskusiu a stretnutie
s vedením vikariátu. APVV zabezpečí zverejnenie tejto informácie na svojej web stránke a tiež informovanie
čo najväčšieho počtu svojich členov.
         Riaditeľ podrobne informoval o súčasnom stave v oblasti poskytovania  duchovnej služby registrovanými
cirkvami a náboženskými spoločnosśami v SR príslušníkom PZ so zameraním na VD s tým, že svoje vysunuté
pracoviská majú na Akadémii Policajného zboru, KR PZ v Prešove, v Košiciach, OR PZ Liptovský Mikuláš,
Lučenec a Senica. Zdôraznil aj to, že všetci duchovní okrem „klasických služieb“ vykonávajú aj duchovnú
terapiu a krízovú intervenciu a samozrejme, že je to možné využívaś aj na VD.
         Pri rokovaní s Nemocnicou sv. Michala, a.s., Úradom Ordinariátu OS a OZ MV SR, Úradom Ekumenickej
pastoračnej služby MV SR a Centrom vzdelávania SPSČ a OÚ MV SR bolo dohodnuté, že APVV predloží návrhy
dohôd o vzájomnej spolupráci, resp. zmlúv a memoranda s týmito subjektmi. K dátumu uzávierky boli
pripomienkované a pripravené na podpis zmluva s Nemocnicou sv. Michala, memorandum s Centrom pod-
pory a vzdelávania.

Asociácia policajtov vo výslužbe - VETERAN POLICE SLOVAKIA

Rokovanie komisie dňa 25.6.2015, Bratislava, Nemocnica sv. Michala, a.s. 
Zľava: Mgr. Jana Molnárova (členka komisie), MUDr. Marian Križko,PhD., MPH, MHA (generálny
riaditeľ), JUDr. Hristo Gluškov (preseda komisie)
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       Peter Uko, nar. 22.5.1923, členom miestnej organizácie Žilina od 25.1.2008,
príslušníkom Policajného zboru od roku 1945, ukončenie služobného pomeru v roku 1979.
Dosiahnutá hodnosś major. Priebeh služby: Obvodné oddelenie Nižná Myšľa, Bohdanovce
Martin, Okresná správa ZNB Žilina a Krajská správa ZNB Banská Bystrica (kádrový
a personálny útvar).

       Prof. JUDr. Juraj Nemec, CSc., nar. 26.4. 1923, členom miestnej organizácie
Bratislava IV od 24. 06.2009, príslušníkom Policajného zboru od roku 1974, ukončenie
služobného pomeru v roku 1989. Dosiahnutá hodnosś plukovník. Bol spoluzakladateľom
Vysokej školy ZNB a posledných 15 rokov aktívneho života pôsobil ako riadiaci pracovník.
Bol  vedúcim  viacerých katedier na Vysokej škole ZNB v Prahe a v Bratislave.

        Vojtech Engel, nar. 02.11.1924, členom miestnej organizácie Štúrovo od
18.06.2007, príslušníkom Policajného zboru od roku 1969, ukončenie služobného
pomeru v roku 1980. Dosiahnutá hodnosś podplukovník. Priebeh služby : 1969 -1980
náčelník Oddelenia pasovej kontroly Štúrovo.

       Michal Gašpár, nar. 14.10.1925, členom Klubu príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej republiky vo výslužbe Trebišov od roku 2002,  príslušníkom Policajného zboru
od roku 1950, ukončenie služobnéh o pomeru v roku 1983. Dosiahnutá hodnosś pod-
plukovník. Priebeh služby: pôsobil na OR PZ Trebišov na úseku poriadkovej služby a tiež
ako zástupca náčelníka a náčelník odboru VB.

        František Kováčik, nar. 25. 02. 1926, členom miestnej organizácie Šaľa od
07.03.2009, príslušníkom Policajného zboru od roku 1950, ukončenie služobného
pomeru v roku 1985. Dosiahnutá hodnosś nadporučík. Priebeh služby: počas doby služby
bol zaradený na OO VB Šaľa a Okresnom oddelení Galanta.

        Andrej Ferko, nar. 19.8.1926, členom miestnej organizácie Košice od 1. 1. 2014,
príslušníkom Policajného zboru od roku 1950, ukončenie služobného pomeru v roku
1988. Dosiahnutá hodnosś nadporučík. Priebeh služby : Krajská správa Zboru národnej
bezpečnosti (Ekonomický odbor - autočata). 

        Ján Jozefík, nar. 03.11.1927, členom miestnej organizácie Rimavská Sobota od
24.06.2009, príslušníkom Policajného zboru od roku 1950, ukončenie služobného
pomeru v roku 1974 (prepustený z politických dôvodov). Dosiahnutá hodnosś nadprá-
porčík. V roku 1990 rehabilitovaný, priznaná hodnosś podporučík. Priebeh služby: počas
celej doby služby bol zaradený na OO VB Rimavská Sobota (vyhľadávací orgán).

        Andrej Bozogáň, nar. 29.10.1928, členom miestnej organizácie Moldava nad
Bodvou od  01. 01. 2007, príslušníkom Policajného zboru od roku 1952, ukončenie
služobného pomeru v roku 1984.Dosiahnutá hodnosś poručík. Priebeh služby: 1952-
1984 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Košice okolie, Obvodné oddelenie Policaj -
ného zboru Moldava nad Bodvou. 

        Bohumír Kovář, nar. 14.10.1938, členom Klubu príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej republiky vo výslužbe Snina od 06.05.2006, príslušníkom Policajného zboru
od roku 1964, ukončenie služobného pomeru v roku 1981. Dosiahnutá hodnosś major.
Priebeh služby : OO-VB Ústi nad Orlici, OO-VB Udavské, OS ZNB Humenné (kriminálna
služba, OO-VB Snina (náčelník), OS ZNB Humenné (dopravná služba).

PREDSTAVUJEME NAJSTARŠÍCH 
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zo spoločného stretnutia prezidentov a delegácií združení výsluhových dôchodcov krajín V4

         Všetci zúčastnení vysokí zástupcovia organizácií zastupujúcich výsluhových policajtov a ïalších ozbro-
jených zložiek jednotlivých zúčastnených štátov sa navzájom informovali o legislatívnom stave sociálneho
a zdravotného zabezpečenia výsluhových dôchodcov a najmä problémov vyplývajúcich z politickej situácie
v   tom ktorom štáte, ktorá má dopad na ich sociálne istoty. Za znepokojujúce všetci prítomní konštatujú,
že sa stávajú terčom politických atakov a sú ohrozené ich zákonom dané sociálne istoty a dopadajú na ich
dôchodkové pôžitky neoprávnené zásahy zo strany štátu. Rôzne zdanenia, percentá, znižovanie dôchodkov
a podobne. Prijaté dohovory EÚ o rovnakom zaobchádzaní s občanmi nie sú zo strany niektorých štátov
dodržiavané a oprávnene konštatujeme, že sú prijímané zákony zo zjavnou retroaktivitou, alebo sa prijímajú
zákony, ktoré selektívne znižujú dôchodok a znevýhodňujú skupinu výsluhových dôchodcov voči ostatnému
obyvateľstvu. 
         Zároveň sa všetci prítomní delegáti zhodli, že ak ktorákoľvek zo zúčastnených strán bude považovaś za
akútne riešiś dopady štátnej legislatívy na sociálne istoty dôchodcov a bude nútená sa obrátiś na Európske
inštitúcie, podporia ju písomne všetky zúčastnené organizácie.
         Vysokí predstavitelia deklarujú, že majú úprimný záujem o ïalšie rozširovanie a prehlbovanie vzájomnej
spolupráce s organizáciami zastupujúcimi výsluhových dôchodcov.
         Zúčastnení vysokí zástupcovia sa zhodli, že sa budú stretávaś každoročne vždy v inej krajine ako to bolo
dohodnuté v roku 2013 v Czchowe v Poľskej republike.
         Ďalšie stretnutie výkonných orgánov týchto združení sa bude konaś v roku 2016 v Maïarsku.

KOMUNIKÉ 
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V Podkylave, okres Myjava sa dňa 15. mája 2015 konalo stretnutie zástupcov organizácii
združujúcich výsluhových dôchodcov z krajín Vyšegrádskej štvorky, kde po skončení rokovania
bolo prijaté aj toto komuniké. Vpredu zľava: 
JUDr. Jaroslav Zeman, prezident Veterán policie ČR, Česká republika,
Ing. Eduard Pokorný, prezident Asociácie policajtov vo výslužbe, Slovenská republika, 
Antoni Duda, viceprezident Stowarzyszenie emerytów i rencistów policyjnych, Poľská republika, 
brigádny generál Dr. Zoltán Havasi, prezident, Rendőr és Határőr Nyugdijasok Egyesületének
Országos Szövetsége, Maïarsko, 
JUDr. Hristo Gluškov, viceprezident Asociácie policajtov vo výslužbe, Slovenská republika,

Rokovania sa zúčastnili za Veterán policie ČR aj Jaromír Hamousz a Ivan Hrbáček, za REHOSZ
Tibor Tóth a Otto Kaló, za SEIRP Jan Papis a Jan Kacsmarczyk, za APVV aj všetci členovia Prezídia.
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