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PRÍHOVOR

Siedme vydanie, rok 2016 - 2017. Počet výtlačkov 5900. NEPREDAJNÉ.
Termín uzávierky 22.8.2016. Pripravil a za obsah zodpovedá viceprezident APVV JUDr. Hristo Gluškov.

        Vážený čitateľ, 
        v tomto roku si pripomíname 10. výročie vzniku nášho občianskeho združenia. Už po siedmy krát
sme pre Vás 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 vzťah, 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 mi-
estne organizácie spolupracujú.
        APVV v súčasnosti združuje v Slovenskej republike viac 5670 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. APVV má zriadenú svoju web stránku
(www.asociaciapolicajtov.sk), ktorá bola vytvorená už pri vzniku nášho združenia (2006) a k dátumu
uzávierky bola navštívená už viac ako 1.123.000 krát, v priemere viac ako 31.000 osobami ročne.
Súčasťou tejto web stránky sú  aj podstránky niektorých našich miestnych organizácii (Banská Bystrica,
Bardejov, Bratislava V., Dunajská Streda, Košice a Malacky), kde je sprístupnené a pravidelne aktualizo-
vané 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 sprístupniť niektoré in-
formácie nachádzajúce sa na tejto web stránke a  aktivít združenia pre čo najširší okruh osôb vydávame
túto publikáciu v dostatočnom počte tak, aby ju dostal aj každý  člen APVV,  členovia pridružených
občianskych združení a tiež tých, s ktorými máme uzavreté dohody o vzájomnej spolupráci. 

        Vážené kolegyne a kolegovia, priatelia,
pri príležitosti ukončenia môjho pôsobenia vo funkcii prezidenta Asociácie policajtov vo výslužbe
Vám všetkým srdečne ïakujem za spoluprácu a za Vašu prácu v prospech našej (Vašej) organizácie. 
        O opodstatnenosti vzniku a pôsobenia Asociácie policajtov vo výslužbe, za tých desať rokov
existencie už netreba vôbec pochybovať, ani polemizovať. Život nám ukázal, akou nevyhnutnosťou
je byť jednotný pri domáhaní sa a obhajovaní našich oprávnených sociálnych nárokov po odchode
do výslužby. Je však na škodu veci, že Policajný zbor SR málo využíva skúsenosti a odborné vedo-
mosti bývalých policajtov. Ponúkli sme vedeniu PZ SR  možnosť, uzatvoriť s nami zmluvu o spolupráci,
zatiaľ však bez odozvy.
       Do budúcnosti je potrebné zachovať stabilitu našej organizácie a naïalej vyvíjať snahu
o spoluprácu s Policajným zborom SR.
        Novému vedeniu a všetkým členom APVV želám do budúcnosti veľa pevného zdravia, pracovné
úspechy a zachovanie sociálnych istôt.
        Ing. Eduard Pokorný
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Miestna organizácia Priezvisko Meno Titul Počet
členov

Kontakt
e-mail mobil

BANSKÁ BYSTRICA POLÓNI Ľubomír Mgr. 313 25_bb@asociaciapolicajtov.sk +421 905869474

BARDEJOV KAŠČÁKOVÁ Anna 68 19_bj@asociaciapolicajtov.sk +421 918570750

BRATISLAVA II SITIAR Martin JUDr. 103 34_ba2@asociaciapolicajtov.sk +421 905789248

BRATISLAVA IV PALÁRIK Ján Ing. 140 31_ba4@asociaciapolicajtov.sk +421 904905331

BRATISLAVA MESTO A OKOLIE HOLOCSI Imrich 231 17_bam@asociaciapolicajtov.sk +421 915719839

BRATISLAVA V TULEJA Jaroslav JUDr. 348 27_ba5@asociaciapolicajtov.sk +421 905704238

ČADCA JANEŠÍK Adam Mgr. 118 24_ca@asociaciapolicajtov.sk +421 903538425

DOLNÝ KUBÍN PIROH Milan Bc. 163 09_dk@asociaciapolicajtov.sk +421 903967803

DUNAJSKÁ STREDA BITTERA Gabriel 99 20_ds@asociaciapolicajtov.sk +421 905863508

GALANTA DÖME Ladislav Mgr. 52 40_ga@asociaciapolicajtov.sk +421 903403413

KOMÁRNO KRUTOŠÍK Jozef 30 03_kn@asociaciapolicajtov.sk +421 903211575

KOŠICE GLUŠKOV Hristo JUDr. 635 04_ke@asociaciapolicajtov.sk +421 905899330

KRÁĽOVSKÝ CHLMEC BREZO Zoltán 44 42_kr@asociaciapolicajtov.sk +421 948016155

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MÁLIK Igor PhDr. 93 07_lm@asociaciapolicajtov.sk +421 907817929

MALACKY PEŤKO Róbert Mgr. 85 23_ma@asociaciapolicajtov.sk +421 903379314

MARTIN KRÁĽ Branislav Mgr. 176 29_mt@asociaciapolicajtov.sk +421 907809906

MICHALOVCE LAŠKODY Ján JUDr. 72 28_mi@asociaciapolicajtov.sk +421 908215800

MOLDAVA NAD BODVOU KONDERLA Gejza 43 12_mb@asociaciapolicajtov.sk +421 915902643

NITRA URBAN Ivan JUDr. 337 05_nr@asociaciapolicajtov.sk +421 903382211

NOVÉ ZÁMKY PETRÁŠ Radoslav 175 18_nz@asociaciapolicajtov.sk +421 903570122

PEZINOK MIŠKOLCI Karol 95 32_pk@asociaciapolicajtov.sk +421 905930263

POPRAD PIVOVARNÍKOVÁ Eva 158 13_pp@asociaciapolicajtov.sk +421 907103615

POVAŽSKÁ BYSTRICA ŠOPINEC František 95 26_pb@asociaciapolicajtov.sk +421 903213003

PREŠOV SKONC Miroslav 195 08_pv@asociaciapolicajtov.sk +421 918531843

PRIEVIDZA LAPIN Marián 110 30_pd@asociaciapolicajtov.sk +421 907186034

RIMAVSKÁ SOBOTA KARAS Ján 78 36_rs@asociaciapolicajtov.sk +421 907866286

ROŽŇAVA ŠVEDA František 118 02_rv@asociaciapolicajtov.sk +421 903314736

RUŽOMBEROK PAVLÍK Jaromír JUDr. 46 14_rk@asociaciapolicajtov.sk +421 907194223

RUŽOMBEROK - OKOLIE ŠKVAREK Ondrej 105 22_ro@asociaciapolicajtov.sk +421 905662748

SENICA ŠTEPANOVSKÝ Ján JUDr. 122 06_se@asociaciapolicajtov.sk +421 905433752

SPIŠSKÁ NOVÁ VES MATUNÁK Vincent 101 10_sn@asociaciapolicajtov.sk +421 908500501

STARÁ ĽUBOVŇA BUDOŠ Anton 58 21_sl@asociaciapolicajtov.sk +421 905527543

STROPKOV FEČKO Dušan 25 43_sp@asociaciapolicajtov.sk +421 915945536

SVIDNÍK BORŠOVSKÝ Dušan 30 44_sk@asociaciapolicajtov.sk +421 905822831

ŠAĽA MARČEK Dezider 65 35_sa@asociaciapolicajtov.sk +421 905308775

ŠTÚROVO PARKÁNSKY František Mgr. 54 16_st@asociaciapolicajtov.sk +421 905159592

TOPOĽČANY ČEREŠŇÁK Anton JUDr. 109 01_to@asociaciapolicajtov.sk +421 903368031

TRENČÍN VIDO Dušan JUDr. 146 38_tn@asociaciapolicajtov.sk +421 907965521

TRNAVA SKUBEŇ Pavol 199 11_tt@asociaciapolicajtov.sk +421 903787842

ZLATÉ MORAVCE RAJNOHA Pavel 40 41_zm@asociaciapolicajtov.sk +421 905682149

ZVOLEN POLIAČIK Milan JUDr. 62 39_zv@asociaciapolicajtov.sk +421 907033111

ŽARNOVICA GREGORÍK Ľudovít Bc. 50 37_zc@asociaciapolicajtov.sk +421 907836805

ŽELIEZOVCE RADICS Pavol 68 33_zl@asociaciapolicajtov.sk +421 905130697

ŽILINA JARINA Milan 216 15_za@asociaciapolicajtov.sk +421 904963010
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         Prípravný výbor, ktorého splnomocnencom bol ¼ubomír Svorad pripravil podmienky na vznik
občianskeho združenia tak, že toto bolo 6. 3. 2006 zaregistrované na MV SR. Následne boli pripravené
podmienky a uskutočnené ustanovujúce schôdze prvých 7. miestnych organizácii (Topoľčany, Rožňava,
Komárno, Košice, Nitra, Senica a Liptovský Mikuláš). Po ich vzniku zvolal prípravný výbor ustanovujúci kongres
( 21. 9. 2006, Duchoňka okr. Topoľčany), kde bolo zvolené prvé Prezídium v zložení prezident ¼. Svorad,
1. viceprezident JUDr. Š. Hroš, 2. viceprezident JUDr. I. Urban, členovia JUDr. H. Gluškov, F. Šveda, J. Blatnický
a M. Čačko. Bola schválená organizačná štruktúra APVV, zaviedli sa členské preukazy, platenie členského
príspevku, boli prerokované a schválené základné dokumenty zväzu na trojročné obdobie. 
        V priebehu 10. rokov prešla APVV postupným vývojom a rôznymi zmenami. Vznikali ïalšie miestne
organizácie (zatiaľ spolu 44), na II. kongrese bola zvolená revízna komisia a neskôr aj právna a tiež sociálno-
zdravotná komisia. Na VII. kongrese bolo schválené doplnenie názvu APVV o VETERAN POLICE SLOVAKIA
a na X. kongrese bola schválená zatiaľ najväčšia zmena stanov.  
        Prebiehajúce spoločenské zmeny, zmeny na MV SR a v Policajnom zbore vytvárajú nové požiadavky
a úlohy aj pre APVV a preto je potrebné vypracovať aj stratégiu na ïalšie obdobie. Vychádzajúc z poznatkov,
analýz a koncepčných dokumentov MV SR, EÚ, výsledkov činnosti APVV a skúseností partnerov z V 4 je
potrebné v nasledujúcom období zamerať úsilie APVV na tieto oblasti:

         •   Posilňovať úlohu členov a MO s ich právami, v jednote s povinnosťami a osobnou zodpovednosťou 
             za plnenie úloh a cieľov APVV.
         •   Vo väčšej miere zapojiť predsedov MO prostredníctvom Prezídia do priameho riadenia a kontroly  ale
             aj zodpovednosťou za plnenie úloh APVV.
         •   Vytvoriť nezávislý orgán, rozhodcovskú komisiu, ktorá bude riešiť spory, sťažnosti, podania a návrhy
             členov a orgánov, ktoré môžu vzniknúť vo vnútri APVV.
         •   Rovnomerným prideľovaním úloh jednotlivým členom skvalitniť, zefektívniť a zhospodárniť činnosť 
             Prezídia APVV a znižovať administratívne zaťaženie MO.
         •   Pokračovať v skvalitňovaní činnosti poradných orgánov zložených z odborníkov a spolupracovníkov 
             pre jednotlivé oblasti činnosti APVV s ich právomocami a zodpovednosťou.
         •   Systematicky monitorovať procesy a informácie v oblastiach dotýkajúcich sa APVV a včas prijímať 
             opatrenia. 
         •   Hľadať nové formy práce a činnosti v MO a tým zvýšiť záujem o členstvo v APVV.  
         •   Vytvárať podmienky na personálne obsadzovanie funkcií v MO a Prezídiu APVV.
         •   Pokračovať v oceňovaní funkcionárov a aktívnych členov za záslužnú prácu v prospech APVV.

         Na úseku ochrany občianskych a sociálnych práv:

         •   Zabezpečiť systematické sledovanie zmien, ktoré sa dotýkajú sociálneho zabezpečenia poberateľov
             dávok z výsluhového zabezpečenia.
         •   V spolupráci s MV SR sa podieľať na vypracovaní analýzy postavenia poberateľov dávok výsluhového
             zabezpečenia a na jej základe sa podieľať na vypracovaní dokumentov o sociálnej ochrane členov APVV.
         •   Skvalitniť spoluprácu a kontakty s inštitúciami na všetkých úrovniach zákonodarnej, súdne a výkonnej
           moci pri presadzovaní a dodržiavaní občianskych a sociálnych práv príslušníkov PZ vo výslužbe
           a členov APVV. 

  •   Aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívy MV SR a presadzovať uzavretie dohody o spolupráci s Mini-
      sterstvom vnútra SR a Policajným zborom Slovenskej republiky.

         •   Zasadzovať sa o stabilitu a dodržiavanie systému sociálneho zabezpečenia vyplývajúceho z noveli-
             zovaného zákona č. 328/2002 Z. z.. Predkladať MV SR návrhy na riešenie valorizácie dôchodkov.
         •   Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012.
         •   V úzkej spolupráci so SPaSČ MV SR napomáhať udržiavaniu úrovne zdravotného zabezpečenia a  
             rekreačnej starostlivosti.
         •   Spoluprácu s občianskymi združeniami povýšiť na  podporu APVV pri ochrane práv poberateľov dávok
             výsluhového zabezpečenia.
         •   Prehlbovať spoluprácu s KR PZ, OR PZ, OO PZ, partnerskými miestnymi organizáciami, orgánmi štátnej
             správy a samosprávy pri zabezpečení činnosti MO APVV.

10 ROKOV VZNIKU A ČO ĎALEJ
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         Okrem toho tiež:

         •   Zintenzívniť komunikáciu a  spoluprácu s médiami a  orgánmi samosprávy za účelom  zvyšovania
             dôveryhodnosti APVV a jej MO a vo väčšej miere využívať média na informovanie o ich činnosti.
             Zintenzívniť spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy, poslancami a politickými stranami
              pri obhajobe záujmov členov APVV.
        •  Udržať súčasné možnosti ekonomického zabezpečenia činnosti APVV z členských príspevkov,
            darov, dotácií a príspevkov od štátnej správy a samosprávy, percent zo zaplatenej dane z príjmov
             fyzických a právnických osôb. Pri nakladaní s finančnými prostriedkami  dôsledne dodržiavať smernice
            pre hospodárenie a vykonávať opatrenia na zníženie administratívnej a finančnej náročnosti
             funkčnosti APVV.
        •  Pokračovať v aktívnej spolupráci najmä s profesijnými organizáciami výsluhových dôchodcov
            policajtov v krajinách V4 a využívať skúsenosti týchto zložiek z obhajoby, tvorby a presadzovania
             sociálnych a občianskych práv výsluhových dôchodcov policajtov. 

         Hlavné úlohy APVV do roku 2020:

         •   Budovať APVV ako jednotné a rešpektované občianske združenie, ktoré je schopné chrániť záujmy
              svojich členov a VD.
        •  Vytvárať názorovú jednotu členov  na poslanie a fungovanie APVV  so širokou podporou MO
              a členskej základne. Zvýšiť efektívnosť činnosti MO, prehåbiť  príťažlivosť a záujem o členstvo v APVV.
        •  V činnosti MO spájať spoločné ciele a úsilie celej členskej základne s bohatou a rôznorodou
             činnosťou priťahujúcou záujem všetkých členov a sympatizantov. 
         •   Vyvíjať iniciatívu a  úsilie k vytvoreniu jednoty organizácií združujúcich VD pri akceptovaní ich nezávis-
              losti a zachovaní právnej subjektivity. 
        •  Aktívnymi opatreniami v oblasti legislatívy a komunikácie vytvárať podmienky na posilňovanie
           sociálneho postavenia výsluhových dôchodcov v spoločnosti a ich sociálnu ochranu. Trvalú
             pozornosť venovať a usilovať sa o udržateľnosť systému sociálneho a zdravotného zabezpečenia
            VD a ochrane práv seniorov. Aktívnou činnosťou APVV a MO pokračovať v zachovávaní a ïalšom
            rozvíjaní spolupatričnosti a súdržnosti s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú
             v aktívnej službe.
        •  Čo najviac využívať vytvorený systém komunikácie medzi MO a členmi Prezídia pričom znižovať
             administratívnu zaťaženosť MO, preveriť a zanalyzovať podmienky práce MO. 
        •  Aktívne a bezodkladne vstupovať do procesu legislatívnej prípravy a tvorby zákonov, novelizácie
             zákonov a legislatívy týkajúcej sa členov APVV a príslušníkov PZ vo výslužbe a angažovať sa v tomto
              procese. 
         •   Vyvíjať úsilie stať sa členmi poradných orgánov MV SR, vlády SR a pod.
         •   Navrhnúť a schváliť zástavu APVV a preukaz člena APVV doplniť o názov VETERAN POLICE SLOVAKIA.  

         Programové zameranie APVV je otvorený dokument, ktorý môže byť doplnený v priebehu volebného
obdobia o aktuálne úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia efektívnej činnosti. APVV chce byť moderným
občianskym združením pripraveným na obhajobu zákonných práv a istôt nielen svojich členov ale aj všetkých
poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia. 

POVINNOSŤ * ÚCTA * PRIATEĽSTVO
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       Aktuálne informácie o aktivitách komisie k valorizácii dôchodkov
        Komisia v súčasnosti pracuje v zložení: predseda JUDr. Gluškov (Košice), členovia JUDr. Krásno-
horský (Bratislava II.), Mgr. Molnárová (Pezinok) a MUDr. Balogh (Bratislava mesto a okolie).
        Komisia s cieľom navrhnúť Prezídiu APVV optimálne riešenie mechanizmu valorizácie dôchodkov,
vykonala analýzu právnej úpravy a praktického vývoja od roku 2010 a predložila prezídiu APVV návrhy
na riešenie. Základné informácie z tohto materiálu:
        Do roku 2013 bola valorizácia určovaná nie pevnou sumou ale v % (50% miera inflácie a 50%
medziročný rast priemernej mzdy v hospodárstve) osobitne pre starobných dôchodcov a osobitne pre
výsluhových dôchodcov. Od roku 2013 je valorizácia dôchodkov určovaná už nie v % ale pevnou sumou
(jednotne pre starobných a výsluhových dôchodcov), kde sa výrazne pri jej určovaní zvýšil podiel vstup-
ných údajov vývoja cien na úkor vývoja miezd a preto je stále nižšia. Od roku 2013 sa tento podiel
z pomeru 50:50 postupne menil na 60:40 (2014), 70:30 (2015), 80:20 (2016) a 90:10 (2017). Aj z týchto
dôvodov mala a ak sa nezmení súčasná právna úprava bude mať až do roku 2017 valorizácia klesajúci
trend. Pri výsluhových dôchodkoch je tatko pevne určená suma ešte upravovaná aj koeficientom v závis-
losti od doby trvania služobného pomeru.

Prehľad zvyšovania starobných a výsluhových dôchodkov

        Spôsob riešenia tohto nepriaznivého stavu bol uvedený aj v tzv. 3. sociálnom balíčku strany SMER-
SD s tým, že zavedenie trinásteho dôchodku (ako systémové riešenie) by sa mohlo uplatniť najskôr kon-
com v roka 2017 tak, že najprv sa: 
        •  zvýši maximálna suma vianočného príspevku k dôchodku na sumu asi 200 €, 
        •  potom sa zvýši hranica  dôchodkového príjmu, do ktorej vzniká nárok na vianočný príspevok
           (čím sa zvýši počet jeho poberateľov) a tieto okolnosti budú predpokladom pre zavedenie
            trinásteho dôchodku pre všetkých dôchodcov a nie iba najslabšej skupiny dôchodcov.
        Po voľbách v marci 2016 sa v médiách objavili aj tieto informácie: „Vo vznikajúcej vláde sme sa
dohodli na potrebe riešenia problému starodôchodcov. Ich nízke dôchodky im budeme kompenzovať
výraznejším zvyšovaním 13. dôchodkov“.      
        „Jednou z priorít v oblasti dôchodkov bude zavedenie vyššej valorizácie penzií.“ Dôvodom aktuál-
neho nízkeho zvyšovania dôchodkov je slabý rast cien. Podľa prepočtov pri zachovaní súčasného sys-
tému zvyšovania dôchodkov by v roku 2017 vzrástli dôchodky len o 1,3 € . Aj preto plánujeme nájsť
dohodu na novom systéme 
valorizácie dôchodkov. Môžeme sa napríklad dohodnúť, že v časoch nízkej inflácie bude presne
stanovené, o akú sumu sa minimálne musia valorizovať dôchodky.
        Na základe týchto skutočností a informácií získaných na rokovaniach komisie,  so sociálnou komi-
siou ZV SR a Jednoty dôchodcov na Slovensku, ïalej na Odbore sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV
SR a na Útvare sociálneho zabezpečenia GR ZVaJS, navrhla komisia pri rokovaniach o  návrhu na novelu
zákonov  presadzovať: 
        •  Zmenu právnej úpravy spôsobu valorizácie čo najskôr, teda nie až od 1.1.2018 ale už od 1.1.2017.
        •  Zjednotenie termínu valorizácie dôchodkov všeobecného systému s osobitným t. j. k 1.1.
            kalendárneho roku (bez straty valorizácie VD za príslušný polrok) a to už od 1.1.2017 nakoľko
            mechanizmus valorizácie starobných a výsluhových dôchodkov je v súčasnosti upravený
           „jednotne“ (zákon č. 328/2002 Z. z. § 68 ods. 1 sa odvoláva na spôsob ustanovený v zákone

SD – starobné dôchodky, VD – výsluhové dôchodky
Rok 2012 – VD valorizované neboli, suma zvýšenia je určená pri 3,05 % predpokladanej valorizácii
Roky 2013 - 2015 – zvýšenie v % je vypočítané ako podiel sumy zvýšenia a priemerného dôchodku
Percentuálne vyjadrenie pri VD od roku 2013 sa rovná koeficientu 30 t. j. za „30” rokov trvania služobného pomeru

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA  

POVINNOSŤ * ÚCTA * PRIATEĽSTVO

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

dôchodok SD VD SD VD SD VD SD VD SD VD SD VD SD VD SD VD

zvýšenie % 3.05 2.3 1.8 2.1 3.3 3,05/0 2.87 1.76 2.15 1.37 1.27 0.8 0.47 0.29

priemerný
dôchodok 

336 608 351 619 360 627 390 633 399 641 409 649

suma zvýšenia € 10.24 11.5 6.31 12.99 11.88 19,12/0 11.2 8.8 5.2 1.9 1.3
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             č. 461/2003 Z. z.) ale termín valorizácie ostal naïalej rozdielny.
        •  Podporiť nový systém valorizácie dôchodkov stanovením aj minimálnej hranice (pre prípad, že
             z dôvodu nízkej inflácie by bola valorizácia nízka tak ako v tomto roku (1,90 € - 2016, 1,30 € - 2017)
              a to v %, prípadne pevnou sumou minimálne na úrovni roku 2013 t. j. 11,2 € (2,7 %).
        •  „Vypustiť“ zo zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene
             a doplnení niektorých zákonov ustanovenie § 68 ods. (3) o prepočte priznanej pevnej sumy
             valorizácie vynásobením  koeficientov za  roky služobného pomeru spolu už s týmito zmenami
             nie až od 1.1.2018 (tak ako je to v súčasnej právnej úprave), ale už od 1.1.2017 nakoľko roky
            služobného pomeru boli už raz zohľadnené pri priznaní a výpočte VD (dvakrát uplatnený princíp
             zásluhovosti).
        Komisia odporučila prezídiu APVV o týchto návrhoch rokovať aj so zástupcami politických strán,
najmä zastúpených v súčasnej vládnucej koalícii a v prípade podpory napr. Zväzu vojakov SR, resp.
Jednoty dôchodcov na Slovensku koordinovať a zjednocovať spoločný postup. 
        Prezídium APVV zaslalo v júni tohto roka písomné stanoviská APVV i s návrhmi na riešenia (napr.
MPSVaR, MV SR, GR ZVaJS, MO SR a ïalším). 
        V rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákonu boli v mesiaci júl, v týchto
intenciách, zaslané zásadné pripomienky MPSVaR nakoľko zverejnený návrh valorizácie dôchodkov
v roku 2017 riešil „iba“ stanovenie minimálnej sumy a to 2 % z priemerného (starobného, invalidného,
atï.) dôchodku za rok 2015 bez novelizácie či doplnenia zákona č. 328/2002 Z.z..
        Na prerokovaní týchto našich zásadných pripomienok na MPSVaR SR (aj za prítomnosti zástupcu
MV SR - riaditeľ OSZ SPaSČ) ale ani jedna pripomienka akceptovaná nebola. Žiaľ ani jeden zaintereso-
vaný rezort (MV SR, MO SR, MS SR-ZVaJS) nemal záujem „otvárať“ zákon č. 328/2002 Z. z. a „iba“ 2 %
minimálnu hranicu valorizácie dôchodkových dávok v roku 2017 MPSVaR obhajovalo tým, že  zvýšenie
na úrovni 2 % je v súlade so strednodobým inflačným cieľom  Európskej centrálnej banky, ktorá sa snaží
udržať infláciu na úrovni 2 % a návrh bol spracovaný tak, aby mohol byť schválený NR SR do konca
septembra 2017 čo by ale v prípade rozšírenia podmienok, rozsahu a platnosti nie len pre rok 2017
nebolo možné časovo zvládnuť a tiež s poukázaním na zásadnú pripomienku MF SR, ktoré nesúhlasí
ani s minimálnou hranicou valorizácie na úrovni 2 %  (výrazný negatívny vplyv na rozpočet verejnej
správy). V písomnom vyhodnotení pripomienkového konania uviedlo, že v tomto konaní bol zákon
č. 461/2003 Z. z. bez návrhu novelizácie zákona č. 328/2002 Z. z. a vzhľadom na to s poukázaním
na existenciu osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov, ktorý sa odlišuje od všeobecného
systému sociálneho poistenia vo viacerých aspektoch považuje v tejto súvislosti a bez predchádzajúcej
odbornej diskusie novelizáciu zákona č. 328/2002 Z. z. za nesystémové riešenie. Na uplatnený zásadný
charakter pripomienky neprihliadlo, nakoľko neboli naplnené podmienky hromadnej pripomienky
na uskutočnenie rozporového konania. Riaditeľ OSZ SPaSČ MV SR na tomto rokovaní informoval, že v rámci
realizácie pripomienkového konania prebiehali a aj v súčasnosti prebiehajú diskusie aj k otázke možnej
zmeny valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia. Vzhľadom na skutočnosť, že k prípadnej navrho-
vanej zmene valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia by v rámci prebiehajúceho pripomienkového
bolo znemožnené vyjadriť sa aj občianskym združeniam združujúcich poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia a poznať tak ich názory na prípadnú navrhovanú zmenu, možná budúca zmena aj v otázke
zvyšovania dávok vyplácaných z osobitného systému sociálneho zabezpečenia bude s najväčšou
pravdepodobnosťou riešená v rámci budúcej samostatnej novelizácie zákona č. 328/2002 Z. z.
        Využili sme teda ešte možnosť osloviť Výbor NR SR pre sociálne veci a tiež Výbor pre obranu
a bezpečnosť  zaslaním stanoviska, ktorého prílohou bolo aj paragrafové znenie návrhu doplnenia
zákona č. 328/2002 Z. z. a to po doručení návrhu zákona do NR SR (18.8.2016). V listoch sme navrhovali
presadzovať určenie minimálnej hranice valorizácie dôchodkových dávok v roku 2017 na úrovni roku
2013 t. j. v sume 11,2 € čo je asi 2,7 % a doplniť aj zákon č. 328/2002 Z. z. s cieľom zjednotiť termín
valorizácie všetkých dôchodkov na 1.1. a neuplatňovať prepočet valorizácie koeficientmi už od roku 2017.
Text listov bol zverejnený aj na našej web stránke. Rokovanie NR SR k tomuto materiálu (6. - 23. 9. 2016)
bolo po dátume uzávierky ale je možné takmer s určitosťou predpokladať, keïže ide o návrh koalície,
že bude schválený bez našich pripomienok a návrhov. 



         Aj na základe rokovaní sociálno-zdravotnej komisie s riaditeľom CÚZ MV SR je možné využívať na  pride-
lený rekreačný poukaz (aj v rámci víkendových pobytov pre výsluhových dôchodcov) alebo aj individuálne
tieto zariadenia MV SR v SR:

Stredisko KREMENEC, Tatranská Lomnica 150, 059 60 Vysoké Tatry 
Tel.: +421 52 4467233, +421 52 4467550, Fax: +421 52 4467433
Mobil: +421 905 359 429
e-mail: kremenec.recepcia@mail.telekom.sk, www.hotelkremenec.sk
Delí na dve navzájom prepojené časti. Hotelová časť poskytuje ** ubytovací
štandard, penziónová časť poskytuje ubytovanie so spoločným soc. zariadením
na chodbách. Ubytovanie v dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky
a v apartmánoch s dvomi alebo šiestimi lôžkami. 

Stredisko SMREKOVEC, Donovaly 100, 976 39 Donovaly 
Tel.: +421 48 41 99 860-2, Fax: +421 48 41 99 731, 
e-mail: smrekovec.recepcia@cuz.sk, www.smrekovec.sk 
Poskytuje aj vodoliečebné procedúry, klasické masáže, suchú saunu, solárium,
fitnes, kozmetické masáže, pedikúru, wellness centrum, v ktorom je malý bazén
s protiprúdom a chrličom vody, vírivka, parná sauna a soľná inhalácia.

Stredisko SIGNÁL, Rekreačná 13, 621 01 Piešťany 
Tel: +421 33 762 1127, +421 33 762 2393 , Fax: +421 33 762 1127
Mobil: +421 915 577 366
e-mail: signalpiestany@gmail.com, signal.recepcia@cuz.sk
Nachádza sa v kúpeľnom meste Piešťany v malebnom prostredí rekreačnej
oblasti Såňava. Do centra mesta je krátka vychádzka peši po nábreží Váhu.

Stredisko MAJÁK, Juh 546, Slnečné jazerá, 931 01 Senec
Tel.: +421 2 4591 5192, Fax: +421 2 4591 5192, Mobil: +421 918 65
e-mail: senec.majak01@gmail.com   
Ubytovanie v dvojposteľových a štvorposteľových izbách s vlastným soc. zari-
adením, chladničkou, rádiom a balkónom, fitnes centrum, tenisový kurt,
súkromné mólo, požičovňa ležadiel, člnov a bicyklov. Stravovanie formou plnej
penzie vo vlastnej jedálni. 

Stredisko ŠTRBSKÉ PLESO, Športová 4025/4, 059 85 Štrbské Pleso
e-mail: strbske.recepcia@cuz.sk,  strbske.prevadzka@mail.telekom.sk
Rekreačné poukazy sú uverejnené v ponuke voľných poukazov spolu s ostat-
nými rekreačnými zariadeniami, ktoré poskytujú pobyty so stravou na rekreačné
poukazy. Informácie o zariadení: p. Madejová, Tel.: +421 52 44 92 333, mobil
+421 905 842 975. 

Chata TRLENSKÁ, Trlenská dolina pri Vlkolínci, č. 1584, okr. Ružomberok
recepcia Smrekovec
Tel: +421 48 4199 860-2
email: recepcia@smrekovec.sk
Priestory sú vhodné pre 2 až 3 rodiny s deťmi, alebo pre skupinu kolegov (4 izby).
Minimálny počet osôb na pobyt: 4, minimálny počet nocí: 3. Odovzdanie chaty v
deň príchodu zabezpečí správca p. Mravec - mobil +421 915 324 070

Rekreačný dom ČREMOŠNÉ, Čremošné č. 23, okr. Tur. Teplice
Mobil: +421 915 577 366
e-mail: valentova.signal@gmail.com
Rekreačný dom priamo v obci neïaleko Turčianskych Teplíc, nová kuchyňa a so-
ciálne zariadenia, spoločenská miestnosť s krbom, altánok s ohniskom,
kotlikom na guláš, stolný tenis. Počet lôžok 21 (8 izieb). Minimálny počet osôb
na pobyt: 6, minimálny počet nocí: 3.

Rekreačný dom MAKOV, Makov č. 25, okr. Čadca
Počet lôžok 12 (4 izby). Minimálny počet nocí: 2.
Prebratie chaty v deň príchodu a odchodu podľa dohody s p. Valentovou - mobil:
+421 915 577 366
e-mail: valentova.signal@gmail.com
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Centrum účelových zariadení MV SR, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, 
Tel.: +421 33 7621127, +421 33 7622393, Fax: +421 33 7621127, e-mail: signalpiestany@gmail.com, www.cuz.sk.
Oddelenie rekreačnej starostlivosti Organizačného odboru Sekcie personálnych a sociálnych činností
a osobného úradu MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Šancová 1, Bratislava, Tel.:  +421 2 5751 6631, 38, 42, 43
(interná linka: 80 962 631, 38, 42, 43,) Fax: +421 2 5751 6643, e-mail: rekreacie@minv.sk.

         Na jubilejnom X. kongrese bola okrem iného riešená aj oblasť udeľovania ocenení (novela) v našom
občianskom združení. Túto problematiku upravuje Nariadenie č. 1/2015 O zriadení ocenení členom Asociácie
policajtov vo výslužbe, právnickým a fyzickým osobám, ktoré bolo po rozsiahlej diskusii prijaté a umožňuje
udeliť tieto druhy ocenení a vyznamenaní: Čestné uznanie APVV za prácu v APVV
                         Pamätný list APVV
                         Medaila APVV
                         Čestný člen APVV
                         Čestný predseda miestnej organizácie
                         Čestný prezident APVV

        Čestné uznanie APVV za prácu v APVV sa udeľuje za viac ako 3-ročnú obetavú a významnú prácu
v prospech APVV, najmä v oblasti propagačnej, právnej a organizačnej a to aj iným subjektom mimo APVV.
         Pamätný list APVV sa udeľuje členom APVV pri príležitosti okrúhlych jubilejných výročí narodenia
(50,55,60,65,70,75,80,85,90,95 atï.). V prípadoch osobitného zreteľa je možné Pamätný list APVV udeliť
aj pri inej príležitosti.
         Medaila APVV sa udeľuje členom APVV, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj a budovanie APVV a ktorí
sa aktívne podieľali na činnosti APVV. Medaila APVV sa môže udeliť aj iným občanom SR, prípadne
právnickým osobám a cudzincom za významný podiel na činnosti APVV.
         Čestný člen APVV sa môže udeliť iba nečlenovi APVV - pozostalým (manžel, manželka) po zomrelom
členovi APVV, iným občanom Slovenskej republiky, prípadne právnickým aj osobám a cudzincom, a to za
významný podiel na budovaní APVV, za poskytnutú organizačnú, odbornú a materiálnu pomoc. 
         Čestný predseda MO môže udeliť členská schôdza MO - za mimoriadne zásluhy spojené s výkonom
funkcie predsedu miestnej organizácie minimálne v dvoch volebných obdobiach.
         Čestný prezident APVV môže udeliť kongres (schválením na zasadnutí kongresu) - za mimoriadne zásluhy
spojené s výkonom funkcie prezident APVV. 
         Predseda miestnej organizácie môže udeliť ocenia Čestné uznanie, Pamätný list a Medailu.
Miestna organizácia môže udeliť (schválením na členskej schôdzi) Čestný predseda miestnej organizácie.
         Ocenenia sa udeľujú spravidla pri príležitosti významných jubilejných výročí, alebo pri príležitosti vý -
znamného životného jubilea oceneného a odovzdávajú sa na slávnostných zhromaždeniach, na členských
schôdzach, zasadaniach kongresu a pod.
         Ak sa udeľuje ocenenie „in memoriam” dostanú ocenenie spolu s dokladom o jeho udelení pozostalý
manžel (manželka), prípadne najbližší príbuzní. 
         Náklady na vyhotovenie ocenení a dokladov o ich udelení znáša ten kto ocenenie udelil (napr. ak ho
udelí prezident na návrh predsedu miestnej organizácie tak sa to hradí z rozpočtu Prezídia, ak ho udelí
predseda tak sa hradí  z rozpočtu miestnej organizácie). Zoznam ocenených (okrem ocenenia Pamätný list)
sa zverejňuje na web stránke APVV.
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Chata SKLENÉ TEPLICE, Sklené Teplice č. 59, okr. Žiar nad Hronom
Informácie a rezervácie pobytov email: valentova.signal@gmail.com, Mobil:
+421 915 577 366
Chata sa nachádza priamo v obci Sklené Teplice s dobrým prístupom a parko-
vaním Záhradný altánok na posedenie, potok pri pozemku. Kuchyňa a spoloč.
miestnosť. Počet lôžok 12 (4 izby).  Minimálny počet nocí: 2. Prebratie chaty v
deň príchodu zabezpečí správca p. Farbák - mobil +421 905 307 965.

Rekreačné zariadenie KRUPINA TEPLIČKY
Vedúca: Mária Kuzmová, Mobil: +421 907 988 082
e-mail: maria.kuzmova@minv.sk
Zariadenie do 40 osôb, športové podujatia, cvičenie služobných psov a pod.
Okrem hlavnej budovy sa v areáli zariadenia nachádzajú chatky, ktoré sa využí-
vajú na detské letné tábory. Počet lôžok v hlavnej budove: 26+12 prísteliek.

OCENENIA V APVV
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                                                                      DOLNÝ KUBÍN
        Jednou z prvých miestnych organizácii, ktoré vznikli v našom občianskom združení (29. septembra
2016) bola aj miestna organizácia v Dolnom Kubíne, ktorá mala pri založení 48 členov. Postupne,
najmä vïaka aktivitám členov predsedníctva sa miestna organizácia „rozrástla” a v súčasnosti má
už 163 členov, čo je vzhľadom na „veľkosť” okresného mesta, v porovnaní s inými mestami
v Slovenskej republike, obdivuhodné a určite je to aj zásluhou iniciatívnej a kvalitnej práce predsed-
níctva a je výrazom aj veľmi dobrej spolupráce s Okresným riaditeľstvom v Dolnom Kubíne a Obvod-
nými oddeleniami PZ v okrese. 
        Na členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 18.3.2016 v reštaurácii Kopačka na Bysterci v Dolnom
Kubíne, bolo po 4 ročnom volebnom období  zvolené resp. potvrdené nové predsedníctvo v zložení:
predseda Bc. Milan Piroh, podpredseda JUDr. Miroslav Pavle, člen predsedníctva Jaroslav Kajko,
pokladník Július Hlušík a revízor Mgr. ¼ubomír Šuvada.
        Na tejto členskej schôdzi zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom
Kubíne plk. Mgr. Jozef Tabačák v mene okresného riaditeľa, pri príležitosti 10. výročia založenia
Asociácie policajtov vo výslužbe poïakoval predsedovi MO APVV Dolný Kubín Bc. Milanovi Pirohovi
za doterajšiu prácu ako aj spoluprácu s Policajným zborom. Pri tejto príležitosti mu odovzdal
„Pamätnú medailu” riaditeľa OR PZ Dolný Kubín ako aj ïakovný list za dlhodobé združovanie bý-
valých príslušníkov Policajného zboru a za spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi Poli-
cajného zboru v aktívnej službe. Mjr. Mgr. Janka Balogová v mene riaditeľa Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Žiline taktiež pozdravila rokovanie MO APVV a predsedovi Bc. Milanovi Pirohovi
v jeho mene poïakovala za doterajšiu prácu a pri príležitosti 10. výročia založenia Asociácie polica-
jtov vo výslužbe a za aktívnu spoluprácu s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline mu
odovzdala „Pamätnú medailu” a „Pamätnú plaketu” Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.
Pri príležitosti 25. výročia vzniku Policajného zboru mu odovzdala Pamätnú poštovú známku vydanú
pri tejto príležitosti. Členskej schôdze sa zúčastnil aj hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Žilina
mjr. Mgr. Radko Moravčík. Na členskej schôdzi sa zúčastnilo 89 členov. Miestna organizácia mala
pri založení 48 členov, v súčasnosti má už 163 členov, z toho 1 ženu, 162 mužov a 17 takých, ktorí
majú viac ako 70 rokov.

Predsednícky stôl - členská schôdza 18. marca 2016, reštaurá-
cia Na Bysterci, Dolný Kubín

Vľavo - predseda MO Bc. Milan Piroh
Vpravo - zástupca riaditeľa OR PZ Dolný
Kubín plk. JUDr. Mgr. Jozef Tabačák

Z ČINNOSTI NAŠICH MO  



         Podľa našich stanov je volebné obdobie nielen Prezídia, revíznej komisie  ale aj predsedníctiev miest-
nych organizácii a ich revízorov 4 roky. V roku  2016 sa z tohto dôvodu uskutočnili voľby v 4 našich miestnych
organizáciách. Išlo o Dolný Kubín, Prešov, Prievidzu a Stará ¼ubovňu. Vo väčšine z nich boli predsedníctva
a revízori potvrdení na ïalšie obdobie ale v niektorých boli aj zmeny.

        Určite si všetci, ktorí tieto funkcie vykonávali doposiaľ, zaslúžia nielen uznanie ale aj obdiv za to,
že nezištne, na úkor svojho voľna venovali svoje znalosti, skúseností a čas v prospech Asociácie policajtov
vo výslužbe  a vytvárali podmienky na činnosť našich miestnych organizácii. Väčšina z nás si ani neuvedomuje
čo je všetko s výkonom týchto „funkcií” spojené, koľko námahy, trpezlivosti a elánu je potrebné vynaložiť,
aby miestna organizácia riadne „fungovala”.  Skúsenosti ukazujú, že si to vyžaduje schopných ľudí, ktorí majú
o túto činnosť záujem, sú ochotní venovať tomu potrebný čas, vedieť komunikovať s ľuïmi a obetovať sa pre
iných. Chceme sa preto aj v mene prezídia poïakovať všetkým za to čo doposiaľ pre naše občianske združe-
nie vykonali. Tým, ktorí pokračujú, prajeme do ïalšieho volebného obdobia ešte veľa síl a veríme, že ostatní
svoje získané skúsenosti odovzdajú nástupcom a v prípade potreby im aj pomôžu v ïalšej činnosti.

VOĽBY NOVÝCH PREDSEDNÍCTIEV  
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POVINNOSŤ * ÚCTA * PRIATEĽSTVO

         Od roku 2013 boli každoročne v našich publikáciách uverejnené aktuálne informácie týkajúce sa tejto
kauzy, ktorá po vyčerpaní všetkých dostupných prostriedkov bola zo strany nášho občianskeho združenia
riešená žalobami na príslušné súdy. Ide o tri žaloby, ktoré advokátska kancelária na základe plnej moci podala
koncom roka 2013 na Okresný súd Bratislava 1 a Okresný súd Žilina na uplatnenie práva na rovnaké za-
obchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Očakávaný výsledok doposiaľ dosiahnutý nebol nakoľko uplat-
nené nároky boli vždy zamietnuté.
         Na základe uvedeného bol advokátskou kanceláriou navrhnutý postup, ktorý by čo najskôr zabezpečil
riešenie veci cestou medzinárodných súdnych inštitúcii, kedy by po podaní žaloby došlo k podaniu návrhu
aby súd prerušil konania a požiadal Súdny dvor Európskych spoločenstiev o rozhodnutie o predbežnej otázke
súladu ustanovenia § 68 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z.z. s ustanovením článku 2 Zmluvy o založení
európskej únie podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
         Prístup súdov, v reakcii na podaný návrh, zodpovedal už známym záverom z minulosti a podané návrhy
boli zamietané. Odvolacie súdy rozhodnutia prijaté súdmi prvého stupňa zrušili, avšak bez posudzovania
podstaty veci. Veci sú preto opätovne riešené súdmi prvého stupňa a teda možnosť realizácie veci dohod-
nutým spôsobom naïalej trvá. 
         Možno aj svitá na lepšie časy nakoľko od 1.7.2016 je účinný zákon č. 160/2015 Z. z.. Civilný sporový
poriadok (nahradil Občiansky súdny poriadok) podľa, ktorého krajské súdy už nebudú môcť vracať viac -
násobne veci okresným súdom, ale v rámci skúmania procesných podmienok, ak nevedia vo veci rozhodnúť,
musia si vyžiadať stanovisko Ústavného súdu, alebo Európskeho súdu a podľa ich stanoviska rozhodnúť.
Napriek uvedenému, garanciu úspechu vo veci nie je možné zabezpečiť, avšak zvolený postup sa javí ako
jediný, ktorý by do rozhodovania dokázal v tomto štádiu zaangažovať zahraničné inštitúcie.

NEVALORIZÁCIA VD V ROKU 2012  

funkcia Dolný Kubín Prešov Prievidza Stará ¼ubovňa

predseda Bc. Milan Piroh Miroslav Skonc Marián Lapin Anton Budoš

podpredseda JUDr. Miroslav Pavle Vendelín Lipovský JUDr.Ladislav Božík Vladimír Juričko

člen Jaroslav Kajko Štefan Struňák Mgr. ¼ubica Plešovská Tatiana Šujetová

člen Jaroslav Tkáč Miroslav Oršuľa Jozef Strakula

člen Jozef Tartaľ Milan Hozák Mgr. Ján Imrich

pokladník Július Hlušík Miroslav Oršuľa Mária Poláčková

revízor Mgr. ¼ubomír Šuvada Mária Balážová Milan Gross Mgr. Rudolf Vojtek




