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PRÍHOVOR

Deviate vydanie, rok 2018/2019. Počet výtlačkov 6000. NEPREDAJNÉ.
Termín uzávierky 22. 8. 2018. Pripravil a za obsah zodpovedá prezident JUDr. Hristo Gluškov.

      Vážený čitateľ, 
      Asociácia policajtov vo výslužbe (ïalej len „APVV“) každoročne vydáva publikáciu určenú nielen svojim
členom, ale aj našim partnerom a príslušníkom PZ v aktívnej službe. APVV v súčasnosti združuje viac ako 5650
členov. Základnou organizačnou zložkou APVV sú miestne organizácie (45), ktoré majú sídlo nielen vo všetkých
krajských, ale aj 46 okresných mestách a pokrývajú celé územie našej republiky. APVV má zriadenú web
stránku (www.asociaciapolicajtov.sk), ktorá bola vytvorená už pri vzniku nášho združenia (2006) a k dátumu
uzávierky bola navštívená už viac ako 1 597 000 krát, v priemere viac ako 33 000 osobami ročne a slúži
aj na zverejňovanie najdôležitejších informácií najmä z činnosti APVV, jej miestnych organizácií, aktivít,
uskutočnených akcií, ale aj aktuálnych otázok pri ochrane práv a sociálnych istôt výsluhových dôchodcov.
Vzhľadom k tomu, že početná skupina našich členov nemá často pravidelný prístup na internet a s cieľom
sprístupniť čo najviac informácií a rôznych aktivít združenia pre čo najširší okruh našich členov, vydávame túto
publikáciu v dostatočnom počte (6000 výtlačkov) a táto je fyzicky doručená každému členovi. 

      Členom Asociácie policajtov vo výslužbe môže byť fyzická osoba, ktorá bola príslušníkom policajno-
bezpečnostných služieb a je poberateľom výsluhového dôchodku alebo výsluhového invalidného dôchodku,
je bezúhonná (§ 14 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov) a plne spôsobilá pre právne
úkony. Prihláška za člena (v jednom výtlačku + 1 farebná fotografia zobrazujúca súčasnú podobu - 3x3,5 cm)
sa predkladá osobne predsedovi miestnej organizácie súčasne s rozhodnutím o priznaní výsluhového alebo
invalidného výsluhového dôchodku (k nahliadnutiu). Dokladom preukazujúcim členstvo v APVV je členský
preukaz a vložka k preukazu. Tlačivo prihláška za člena a vzor preukazu sú zverejnené na našej web stránke.  
      Jedným z cieľov činnosti (podľa stanov APVV) je aj združovať občianske združenia v SR, ktorých členmi sú
príslušníci Policajného zboru a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb (Železničnej polície,
Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu)
na výsluhovom dôchodku. 
      Pridruženým členom asociácie sa môžu stať právnické osoby, ktoré združujú príslušníkov PZ na výsluhovom
dôchodku. Pridružené členstvo je bezplatné (nezasahuje do právnej subjektivity právnickej osoby), člen má
právo byť pozývaný a zúčastňovať sa kongresu Asociácie policajtov vo výslužbe s poradným hlasom, podieľať
sa na činnostiach asociácie, využívať služby poskytované asociáciou za podmienok stanovených prezídiom
a používať popri svojom označení aj znak asociácie. Takýmto pridružením členom je v súčasnosti už Klub prí s -
lušníkov PZ SR vo výslužbe Trebišov, Klub priateľov Polície Trenčín a APVV má okrem toho podpísané Dohody
o vzájomnej spolupráci s Klubom príslušníkov PZ SR vo výslužbe Snina, Klubom priateľov polície Banská
Bystrica, Asociáciou bývalých spravodajských dôstojníkov a Klubom generálov SR.

Asociácia policajtov vo výslužbe - VETERAN POLICE SLOVAKIA

Prezídium APVV, volebné obdobie 2016-2020, máj 2018, zľava: Bc. Milan Piroh (člen), JUDr. Juraj
Pida (člen), JUDr. Ladislav Maličký (člen), JUDr. Hristo Gluškov (prezident), Mgr. Róbert Peťko (člen),
JUDr. Martin Sitiar (1. viceprezident), Mgr. Ladislav Döme (viceprezident).
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     Miestna organizácia APVV Nové Zámky vznikla na ustanovujúcej schôdzi dňa 2. 2. 2007. Na schôdzi
sa zúčastnilo celkovo 37 členov. Ako prvý predseda  bol zvolený JUDr. Eduard Sabopál, PhD., podpredse-
dovia František Šimon a RNDr. Anton Dian, členka predsedníctva  Jolana Kováčová a pokladník Juraj Jozaf.
Počas nasledujúcich rokov sa naša členská základňa rozrástla na dnešný stav 174 členov. V súčasnej dobe
máme už aj jedného čestného predsedu  JUDr. Eduarda Sabopála, PhD. a troch čestných členov. Čestní
členovia sú Róbert Jurík, Ing. Jozef  Baranovič a Ida Krnčanová. Predsedníctvo MO APVV po posledných
voľbách (13. 3. 2015) pracuje v zložení predseda Radoslav Petráš, podpredsedovia RSDr. Anton Dian
a František Šimon, členka predsedníctva Jolana Kováčová, revízor Peter Kopáč a pokladníčka (od roku
2017) Helena Masarovičová.
     Naša MO APVV má široký záber organizovania podujatí. V roku 2018 sme usporiadali už VII. ročník
súťaže vo varení gulášu. Začínali sme s účasťou 3 družstiev a v súčasnej dobe sme sa dostali na stav
7 trojčlenných družstiev. Pred 5 rokmi sme zorganizovali prvý ročník krajskej súťaž vo varení gulášu. Od tejto
doby sa akcie zhostili ostatné MO v kraji a pokračujú v organizovaní tejto súťaže, kde sa každoročne
zúčastňuje aj víťazné družstvo našej MO. Po prvotných skúsenostiach nám priestory do ïalších ročníkov
poskytuje obec Čechy. Našou ïalšou akciou je spoločná grilovačka, kde nám v organizovaní a s priestormi
napomáha obec Komjatice a miestne poľovnícke združenie. 

     V mesiaci december 2017 sme už druhý rok usporiadali akciu na ukončenie roku – Posedenie pri ka-
pustnici. V minulom roku nám spestrili naše posedenie Komjackí mládenci, ktorí nám zaspievali krásne
slovenské ľudové piesne. Členom tejto folklórnej skupiny z obce Komjatice je aj náš člen JUDr. ¼udovít
Galbavý, PhD.  
     Predseda našej MO od roku 2015 pravidelne organizuje s Národnou transfúznou službou Nové Zámky
dobrovoľné darovanie krvi, ktorého sa zúčastňujú naši členovia ako i sympatizanti našej MO APVV. Medzi
pravidelných darcov patria Ing. Jaroslav Sádovský a Zoltán Karačony (prezident APVV im na základe návrhu
Predsedníctva MO APVV Nové Zámky za túto iniciatívu udelil medailu APVV), Radoslav Petráš, František
Zíma a nečlen Eleonóra Gašparovská. Doposiaľ sme tejto nenahraditeľnej tekutiny darovali 12 litrov
a v danej humánnej akcii chceme i naïalej pokračovať, pričom do plánu práce sme zaradili túto akciu
až dvakrát v roku. 
     V minulom roku sme počas vianočných sviatkov usporiadali výlet do mesta Budapešť. Účastníci zájazdu
mali možnosť vidieť nádherné vianočné trhy, ochutnať výborné varené vínko a vychutnať si príjemnú
kolegiálnu atmosféru, v duchu ktorej sa niesol celý zájazd. Nakoľko mala táto akcia pozitívne ohlasy,
rozhodli sme sa ju usporadúvať aj nasledujúce roky.
     Pri našich aktivitách nezabúdame ani na našich oslávencov, ktorým každoročne odovzdáme plaketu
a táto im pripomína ich životné jubileum.
     Nášmu predsedovi udelil prezident APVV, za jeho aktivity a vytváranie podmienok na činnosť MO,
medailu APVV.  
                   Radoslav Petráš
                        predseda MO APVV Nové Zámky                 
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     Keï som si sadol za stôl s manželmi Nemčekovými, v ich útulnom byte v tichej bratislavskej časti
Ostredky, vypočul som si jeden životný príbeh človeka, ktorý celý svoj život zasvätil policajnej práci. Hoci
ide dnes iba o Janka Nemčeka, pravdupovediac, do tohto príbehu treba zahrnúť aj jeho sympatickú pani
manželku, ako aj všetky manželky, ktoré sa starajú a starali o rodiny a deti, keï manželia - policajti trávili
väčšinu času v službe. Takto to bolo aj u Nemčekových, pretože Janko Nemček prežil väčšinu policajnej
služby ako výkonný policajt v teréne. Však to poznáme: deň - noc, noc - deň.
     Tento čulý osemdesiatnik sa narodil do baníckej rodiny. V čase CK - monarchie sa jeho predkovia
presťahovali na Dolnú zem v Maïarsku a po roku 1945 zas naspäť na Slovensko. Rodičia mu výchovou
vštepili do charakteru vlastnosti ako pracovitosť, pocit zodpovednosti a spravodlivosti. To zavážilo, keï sa
v roku 1953 rozhodol vstúpiť medzi ochrancov zákona.
     Vtedy ešte na Mestskej správe VB v Bratislave, začal rozprávanie Janko Nemček: „opýtali sa ma na moje
vzdelanie a osobné prednosti. Okrem maturity som len tak pomimo spomenul, že ovládam plynulo slovom
aj písmom maïarčinu a to zavážilo.“

     V tom čase, keï takmer polovica Bratislavy, okrem nemčiny, hovorila po maïarsky, nebolo lepšieho
človeka na prácu „v bratislavskom teréne“. Po čase, keï sa v Bratislave začali vytvárať samostatné obvody,
šéfovia mesta si Janka Nemčeka znova zavolali: „Janko, pôjdeš na dvojku. Sú tam miestne časti Vrakuňa,
Podunajské Biskupice, Prievoz, Lieskovec, kde väčšina obyvateľov rozpráva po maïarsky, tam tvoje jazykové
schopnosti dobre uplatníš“, rozhodol náčelník Mestskej správy.
     A tak začal pracovať na novovzniknutom policajnom obvode Bratislava II. Svoje schopnosti zúročil teo-
retickými vedomosťami získanými na Dôstojníckej škole MV v Žiline, ako aj každodennou prácou v teréne
a citlivým, aj ľudským prístupom k občanom, ktorí potrebovali policajnú pomoc. Jeho krédom na pracovisku
bolo, že klamstvom ïaleko nezájdeš. Výsledkom boli jeho pracovné úspechy a samozrejme aj rôzne rezortné
vyznamenania.
     Na sklonku jeho pracovnej kariéry ho ešte zavolali do ústredia ministerstva vnútra, kde v Bratislave
na Pribinovej ulici bol zaradený na oddelení vnútornej ochrany. Keï sa napokon rozhodol že uniformy
„stačilo“, znova za ním prišli priatelia - spolupracovníci, že škoda by bola nevyužiť jeho miestne znalosti,
a tak už ako civilný zamestnanec, potiahol na ministerstve ešte šesť rokov.

Na záver sa teda naša reč odklonila od pracovných spomienok a prešla
na spomienky 52-ročného spokojného a vo vzájomnej úcte trvajúceho
manželstva, mičurinských úspechov v ich záhrade vo Vrakunskej rekreačnej
oblasti, ako aj z radosti z dvoch zlatých vnukov a jednej milej vnučky.

Svoj poznámkový blok som zatvoril s poïakovaním sa za príjemne
strávené chvíle u Nemčekových a ich záverečnou zmysluplnou myšlienkou:
„Chceme ešte žiť pre deti našich detí“. K tomuto želaniu manželov sa pripá-
jajú aj všetci kolegovia - členovia MO APVV Bratislava II, gratulujúc svojmu
kolegovi k nedávno udelenej medaile Asociácie policajtov vo výslužbe k jeho
80. narodeninám.

(Peter Bulík a Jozef Makový)

Ing. Jozef Králič
predseda MO APVV Bratislava II

SPOMIENKY A ŽIVOTNÝ PRÍBEH KOLEGU
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     Podľa našich stanov je volebné obdobie prezídia, revíznej komisie, ale aj predsedníctiev miestnych
organizácií a ich revízorov 4 roky. V roku 2018 sa z tohto dôvodu uskutočnili voľby až v 13 našich miestnych
organizáciách. Išlo o miestne organizácie Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava mesto a okolie, Dunajská Streda,
Košice, Kráľovský Chlmec, Liptovský Mikuláš, Malacky, Poprad, Senica, Stropkov, Topoľčany a Žarnovica.
V niektorých (3) boli zvolené nové predsedníctva a revízori a v ostatných (10) bolo doterajšie predsedníctvo
opätovné zvolené na ïalšie obdobie, resp. doplnené o ïalších členov. V MO Rožňava bol v „doplňujúcich
voľbách“ zvolení  ïalší podpredseda, štyria členovia predsedníctva a náhradník revízora, v MO Michalovce boli
v „doplňujúcich voľbách“ zvolení nový pokladník a dvaja náhradníci členov predsedníctva. 
      V roku 2018 vznikla, z iniciatívy niektorých členov MO Spišská Nová Ves nová, v poradí už 45. MO APVV
v Slovenskej republike s názvom Spišské Podhradie. Pri jej vzniku bolo 17 členov preregistrovaných z MO
Spišská Nová Ves, 1 člen z MO Košice a 13 nových členov. Na ustanovujúcej schôdzi zvolanej prípravným
výborom (Ing. Ján Zelený, Marta Kurilová a Ondrej Maslík) a prezidentom bolo samozrejme zvolené aj predsed-
níctvo, náhradníci a revízor. Bol vydaný registračný list miestnej organizácie APVV, pridelená e-mailová
adresa a boli vytvorené všetky ïalšie potrebné podmienky na jej štandardnú činnosť. 
      Každý kto sa najmä takýmto, ale aj akýmkoľvek iným spôsobom, podieľa na činnosti našich miestnych
organizácií si zaslúži uznanie, obdiv a poïakovanie. Doterajšie  skúseností ukazujú, že si to vyžaduje schopných
ľudí, ktorí majú o túto činnosť záujem, sú ochotní venovať tomu potrebný čas, vedieť komunikovať s ľuïmi,
organizovať prácu a nezištne sa obetovať pre iných na úkor svojich rodín, pracovných, ale aj osobných záujmov.
Chceme sa preto aj v mene prezídia poïakovať všetkým za to čo doposiaľ pre naše občianske združenie
vykonali. Tým, ktorí „pokračujú“ (napr. ako predsedovia Gabriel Bittera, JUDr. Hristo Gluškov, Zoltán Brezo,
PhDr. Igor Málik, Mgr. Róbert Peťko, Eva Pivovarníková, JUDr. Ján Štepanovský, Dušan Fečko, JUDr. Anton Čerešňák
a Bc. ¼udovít Gregorík) patrí osobitné poïakovanie a prajeme im do ïalšieho volebného obdobia ešte veľa síl
a sme presvedčení, že svoje skúseností využijú na ïalšie skvalitnenie činnosti miestnych organizácií.
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VOĽBY NOVÝCH PREDSEDNÍCTIEV 

Miestna
organizácia predseda podpredseda člen člen člen pokladník revízor

BANSKÁ
BYSTRICA

Ing. Dušan Vallo Mgr. Peter
Lichý

PaedDr. Štefan
Ronec

JUDr. Branislav
Rosák Milan Goldman Milan Goldman JUDr. Milan

Fukas

BARDEJOV Mgr. Andrej 
Sova Martin Hnát Jozef Pasterňák Andrej Redaj František

Adamovič
František
Adamovič Ján Kosť

BRATISLAVA
MESTO A OKOLIE

Ing. Marta 
Urbanová Imrich Holcsi Tibor Kulčár

Ladislav Smatana
Milan Trnka
Gejza Urban

Mgr. I. Hofferová 
Viera Juríčeková JUDr. Ivan Skaloš

DUNAJSKÁ
STREDA

Gabriel Bittera Július Pleva Michal Fodor Michal Fodor JUDr. Štefan 
Bittera

KOŠICE JUDr. Hristo
Gluškov

Mgr. Tibor 
Buček Zoltán Vaszily Zoltán Vaszily Ing. Ján Rigan

KRÁĽOVSKÝ
CHLMEC

Zoltán Brezo Júliu Ragáň Július Kádaši Zoltán Brezo Tibor Czető

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

PhDr. Igor
Málik

Bc. Marián
Vozárik

Dušan Lenčo
Miroslav Ďurička

Dušan Beharka
Daniela Modrovská Jaroslav Birka Miroslav Ďurička JUDr. Ivan

Kováčik

MALACKY Mgr. Róbert
Peťko Jozef Durec Ladislav Knébl Marta 

Gašparová Ľuboš Kmeť

MICHALOVCE JUDr. Ján 
Laškody

JUDr. Juraj 
Pida Peter Tkáč Július Rácz Mgr. Igor Rafaj Mgr. Igor Rafaj Mgr. Ján Štofila

POPRAD Eva 
Pivovarníková

JUDr. Ladislav
Maličký

Ing. Vladimír
Jakubčo

Eva 
Pivovarníková Jozef Pitoňák

ROŽŇAVA Peter Bukovič JUDr. Ján
Klubošník

Jozef Kán 
Ondrej Hronec

Mgr. Maroš Almáši
Karol Polyák

Mgr. M. Jankovič
Ľubomír Rojík Jozef Kán JUDr. Melánia

Šmihulová

SENICA JUDr. Ján
Štepanovský

Mgr. Emil 
Tomáš

Helena
Farkašová

Jozef Blatnický
Ján Chorvat

Ján Kudla 
JUDr. Vladimír Kukliš

Mgr. Emil 
Tomáš

Vladimír 
Durec

SPIŠSKÉ
PODHRADIE

Ing. Ján 
Zelený

JUDr. Štefan
Gál

Magda 
Kurilová Jozef Kopnický Ondrej Maslík Viktória 

Skovajsová
Ing. Anton

Hanigovský

STROPKOV Dušan Fečko Stanislav 
Farkaš Jozef Miško Jozef Miško Ján Mačej

TOPOĽČANY JUDr. Anton
Čerešňák

JUDr. Ivan 
Ďurík Jozef Molnár Daniela 

Laššová Peter Vojtko Ing. Peter 
Šmister

Ing. Benjamín
Klenko

ŽARNOVICA Bc. Ľudovít 
Gregorík Jaroslav Grega Marián 

Maruška Jaroslav Krnáč JUDr. Ján 
Senko
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      Prezídium APVV už po schválení novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v NR SR (október
2017), kde bol schválený spôsob valorizácie dôchodkov vo všeobecnom systéme na roky 2018 – 2021
požia dalo listom ministra vnútra SR riešiť spôsob valorizácie výsluhových dôchodkov  samostatnou novelou
zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení tak, aby novela bola predložená do legislatívneho procesu
včas s prihliadnutím na termín valorizácie výsluhových dôchodkov k 1. 7. kalendárneho roka. Na základe
iniciatívy prezídia boli k tejto veci uskutočnené dve rokovania na MV SR. V prvom prípade (december 2017)
s riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ a v druhom prípade (február 2018) za prítomnosti
aj generálneho tajomníka služobného úradu a generálneho riaditeľa SPaSČ. Na týchto rokovaniach sme
zdôrazňovali najmä nevyhnutnosť predložiť novelu zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení
do legislatívneho procesu tak, aby nadobudla právoplatnosť a účinnosť najneskôr 30. 6. 2018 a výsluhové
dôchodky boli podľa nej valorizované od 1. 7. 2018 a tak, aby:
•    upravovala valorizáciu na obdobie rokov 2018 – 2021 a tým sa minimalizovalo riziko neistoty,
•   bola určovaná percentuálne podľa tzv. dôchodcovskej inflácie z individuálnej aktuálnej dôchodkovej
     dávky (aby sa uplatňovala miera zásluhovosti a nie solidárnosti),
•    bola zabezpečená aj garancia minimálnej miery valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia (napr. 2%
      z priemerného výsluhového dôchodku za predchádzajúci polrok),
•    sa ïalej neuplatňovalo prepočítavanie valorizácie koeficientmi podľa odslúžených rokov a
•    sa zvýšenie dôchodkových dávok valorizáciou zlučovalo s dôchodkovou dávkou.   
      Zástupcovia MV SR nás na týchto rokovaniach ubezpečili, že:
•    návrh novely zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení bude do legislatívneho procesu pred-
ložený včas a tak, aby výsluhové dôchodky mohli byť podľa nej valorizované od 1. 7. 2018, pričom:
      -   v predloženom návrhu novely zákona budú zohľadňované aj požiadavky APVV, 
      -   konečný návrh nového spôsobu valorizácie nesmie negatívne ovplyvniť stav a konsolidáciu osobitných
      účtov na celé obdobie a musí sa odvíjať od príjmov osobitného účtu (nielen odvody ale aj zvyšovania platov),
      -   bude akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok,
      -   bude zohľadňovať aj špecifiká všetkých subjektov t. j. aj MO SR, ZVaJS, SIS a NBÚ.
      Po zverejnení predbežnej informácie, o pripravovanom právnom predpise na portfóliu Slov-lex, prezídium
APVV v stanovenej lehote a v súlade s právnymi predpismi predložilo v mene APVV vyjadrenie v intenciách
našich požiadaviek na rokovaniach so zástupcami MV SR.
      Prezídium APVV vzhľadom na vývoj situácie na svojom II. zasadaní (28. 2. - 1. 3. 2018) schválilo ïalší
postup pri rokovaniach a postupoch v ïalšom legislatívnom procese prijímania tejto novely zákona. 
      MV SR, dňa 3. 4. 2018, zverejnilo na portáli Slov-lex návrh novely zákona do tzv. skráteného medzirezort-
ného pripomienkového konania. Po oboznámení sa s návrhom spôsobu zmeny mechanizmu valorizácie vý -
sluhových dôchodkov prezídium APVV ešte v ten istý deň uplatnilo hromadnú pripomienku verejnosti (ktorú
sme označili ako zásadnú). Vzhľadom k tomu, že navrhovaný spôsob valorizácie našich dôchodkov od roku
2019 vychádzal z podmienky valorizácie služobných platov, kde by mohla nastať situácia, že v niektorom
kalendárnom roku by naše dôchodky neboli valorizované (napr. ako v roku 2012), resp. by ich valorizácia
bola nízka, žiadali sme v pripomienke do návrhu ustanoviť garanciu minimálnej miery valorizácie našich
dôchodkov pre prípad, že by takýto stav nastal a to 2 % z priemerného výsluhového dôchodku za pred-
chádzajúci kalendárny rok. Medzitým prezídium APVV aj vzhľadom na krátky termín (7 pracovných dní) vyvíjalo
maximálne úsilie na zabezpečenie získania potrebnej podpory uplatnenej pripomienky (min. 500 pod poro vateľov).
Toto sa podarilo aj využitím konania členských schôdzi našich miestnych organizácií a partnerských orga-
nizácií a nakoniec prezídium v stanovenej lehote predložilo MV SR podpisové hárky s podporou 1565 osôb
(okrem toho pripomienku podporilo na portáli Slov-lex ïalších 402 osôb).
      Predkladateľ návrhu zákona (keïže sme splnili zákonom ustanovenú povinnosť a naše pripomienky neak-
ceptoval) zvolal dňa 12. 4. 2018 tzv. rozporové konanie. Na rokovaní sa zúčastnili okrem odborných zamest-
nancov aj generálny tajomník ministra, generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností, riaditeľ
Odboru sociálneho zabezpečenia a za APVV prezident a 1. viceprezident.
     Vzhľadom k tomu, že zástupcovia MV SR zotrvali na svojich stanoviskách, naše návrhy neakceptovali
a rozpory odstránené neboli, informovali sme ich, že to berieme na vedomie a trváme na svojich návrhoch
nakoľko bolo zrejmé, že návrh môže byť diskriminačný a negarantuje od roku 2019 nielen valorizáciu

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV OD R. 2018
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dôchodkov každý rok, ale ani minimálnu mieru valorizácie týchto dôchodkov nakoľko:
•   taxatívnou podmienkou valorizácie (zvýšenia) dôchodkov od roku 2019 bolo zvýšenie funkčných platov
     príslušníkov Policajného zboru v príslušnom kalendárnom roku,
•   v prípade nízkej valorizácie (zvýšenia) funkčných platov by aj valorizácia (zvýšenie) dôchodkov bola nízka
     (napr. pri zvýšení 2% platov by bola pri 15 rokoch služby valorizácia 3,75 € a pri 30 rokoch 7,5 € ) a
•   v prípade nezvýšenia platov nebudú valorizované (zvýšené) ani dôchodky.
     Zároveň sme zdôraznili, že aj „poberatelia“ dôchodkov z výsluhového zabezpečenia (46000) majú
mať pre prípad nesplnenia podmienky valorizácie dôchodkov t. j. zvýšenia funkčných platov príslušníkov
PZ o viac ako 0 % (čo sa v minulosti aj prakticky stalo), resp. v prípade ich nízkeho zvýšenia garantovanú
minimálnu mieru valorizácie dôchodkov bez ohľadu na výšku poberaného dôchodku a žiadali sme, aby
návrh novely zákona bol do ïalšieho legislatívneho procesu predložený s týmto rozporom.
     V rámci skráteného medzirezortného pripomienkového konania uplatnilo zásadné pripomienky napr.
aj Ministerstvo financií SR a žiadalo, aby sa valorizácia výsluhových dôchodkov určovala podľa platného
znenia § 68 ods. 16 zákona č. 328/2002 Z.z. t. j. tak ako vo všeobecnom systéme, ale bez garancie
minimálnej sumy valorizácie a s tým, že udržanie reálnej výšky a kúpyschopnosti výsluhového dôchodku
dostatočne reflektuje dôchodcovská inflácia (0,8 % pre rok 2018). Vzhľadom k tomu, že na tomto zotrvalo
aj po rozporovom konaní, MV SR nakoniec predložilo do ïalšieho legislatívneho procesu návrh novely
zákona tak, že upravoval valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia „iba“ pre rok 2018 a odvíjajúcu sa
od zvýšenia platov v tomto roku (4,7 %). Zároveň bolo nad rámec návrhu novely zákona doplnené, na zá kla -
de pripomienky Konfederácie odborových zväzov (ktorú im predložil OZP v SR), aj zrušenie obmedzenia
možnosti požiadať o kúpeľnú liečbu na tú istú „diagnózu“ iba raz za dva roky a hradenia zvýšených
poplatkov za tieto služby v mesiacoch júl a august. 
     Pre nás bol takýto návrh akceptovateľný, nakoľko zaručoval (garantoval), aj keï iba pre rok 2018, valo -
rizáciu dávok výsluhového zabezpečenia. V opačnom prípade by bola valorizácia v roku 2018 na úrovni
0,8 % z každého individuálneho výsluhového dôchodku.
     Návrh novely zákona bol nakoniec v NR SR 13. 6. 2018 v tomto znení schválený tak, že nadobudol
platnosť a účinnosť 30. 6. 2018 a dávky výsluhového zabezpečenia boli k 1. 7. 2018 takto zvýšené. Teda
výsluhové dôchodky o pevnú sumu t. j. 0,60 EUR za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru
a invalidné, vdovské, vdovecké a sirotské rovnako pevnou sumou 15,00 EUR.
     Vzhľadom na uvedené a  nie každoročné zvyšovanie platov policajtom, ktoré nie je možné s určitosťou
a potrebnou zárukou predpokladať (okrem rokov 2019 a 2020, kde bude zvýšenie o 10 %) budeme pri
rokovaniach o novom modeli zvyšovania VD od roku 2019 navrhovať:
•   V prípade novely zákona č. 461/2003 Z. z. t. j. zvýšenia pevnej sumy (garancia minimálnej valorizácie
     dôchodkov) presadzovať, aby sa táto garancia vzťahovala aj na dávky výsluhového zabezpečenia.
•   V prípade novely zákona č. 328/2002 Z. z. presadzovať, aby nový model riešil spôsob zvyšovania VD
     na dlhšie obdobie a v každom prípade, aby bola riešená aj garancia minimálnej miery zvyšovania
     dôchodkov pre prípad, že nebudú policajtom v niektorom roku zvýšené platy, resp. ich zvýšenie bude
     minimálne. Garanciu minimálnej miery zvyšovania VD navrhovať na úrovni 2 % z priemernej sumy VD
     za predchádzajúci kalendárny rok. Pri návrhoch prioritne presadzovať, aby sa garancia minimálnej
     miery zvyšovania VD vzťahovala na všetkých poberateľov VD a v prípade neakceptovania rokovať aj
     o možnosti tejto garancie pre tých VD, ktorí poberajú „iba“ VD, nakoľko poberatelia aj starobného
     dôchodku majú minimálnu mieru valorizácie tohto dôchodku zabezpečenú.
     Prezídium APVV bude venovať zvýšenú pozornosť stavu a vývoju na tomto úseku a vyvíjať aj aktivity
za účelom ochrany našich práv a sociálnych istôt nielen v oblasti zvyšovania výsluhových dôchodkov, ale
aj dôchodkov, ktoré sa za výsluhové považujú, príslušnosti orgánu na rozhodovanie vo veciach starobných
dôchodkov bývalých príslušníkov, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok za účinnosti zákona
č. 100/1988 Zb. a ustanovenia povinnosti služobnému orgánu do zákona (328/2002 Z.z. resp. 73/1998 Z.z.)
a uzatvárať na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb poberateľov výsluhových a dôchodkových
dávok z osobitného systému sociálneho zabezpečenia so stavovskými občianskymi združeniami dohody.



Od roku 2013 sú každoročne v našich publikáciách uverejnené aktuálne informácie týkajúce sa tejto kauzy,
ktorá po vyčerpaní všetkých dostupných prostriedkov bola zo strany nášho občianskeho združenia riešená in-
dividuálnymi 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
zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Očakávaný výsledok doposiaľ dosiahnutý nebol nakoľko
uplatnené nároky boli vždy zamietnuté. 

Na základe uvedeného bol zastupujúcou advokátskou kanceláriou navrhnutý postup, ktorý by čo najskôr
zabezpečil riešenie veci cestou medzinárodných súdnych inštitúcií. Bol teda volený postup, kedy po podaní
žaloby došlo k podaniu návrhu, aby súd prerušil konania a požiadal Súdny dvor Európskych spoločenstiev
o rozhodnutie o predbežnej otázke t.j. súladu ustanovenia § 68 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z.z. so Zmluvou
o založení európskej únie s tým, že išlo o postup, ktorý bol za danej situácie vyhodnotený ako jediný možný.
Súdy zatiaľ ale takto nekonali.

Doterajší prístup súdov však zaznamenal prvú zmenu, keï v jednej z prejedávaných veci bola žaloba za-
mietnutá a to rozhodnutím OS BA I, ktorý konštatoval, že vo veci nedošlo k diskriminácií a že neexistujú pod-
mienky pre prerušenie konania a tým umožnenie riešenia veci medzinárodnými justičnými orgánmi. Toto
rozhodnutie bolo potvrdené aj KS BA rozsudkom zo dňa 22. 6. 2017. Z rozsudku je zrejmé, že odvolací súd sa
neobmedzil len na konštatovanie správnosti záverov a odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa, ale vyjadril
aj vlastný názor k dvom rozhodujúcim bodom realizovaného postupu a to, či vo veci došlo k diskriminácii a či
vo veci bolo možné prerušiť konanie s cieľom posunúť vec na riešenie medzinárodným justičným orgánom.
Odvolací súd v oboch bodoch konštatoval správnosť záveru súdu prvej inštancie a prijal záver, že podmienky
umožňujúce konštatáciu diskriminácie neboli naplnené a tiež, že neexistovali ani podmienky, čiže dôvody pre
prerušenie konania a umožnenie riešenia veci medzinárodnými justičnými orgánmi. Vo veci teda môžeme
konštatovať, že vnútroštátne orgány vzniknutú situáciu opakovane neposudzujú ako diskrimináciu a aj to,
že snaha o posun riešenia veci na medzinárodné inštitúcie nebola úspešná. Keïže vo veci bolo rozhodované
nielen súdom prvej, ale aj druhej inštancie, tieto rozhodnutia sú právoplatné a tento stav je možné zmeniť len
využitím mimoriadnych opravných prostriedkov a opätovne iba súdmi SR.

Zhrnutím stavu je možné konštatovať, že účelom podania žalôb bolo predovšetkým napravenie proti -
právneho stavu - zmena § 68 ods. 13 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
a predmetom žalôb bolo aj vymáhanie primeraného zadosťučinenia – teda finančný nárok. K napraveniu proti -
právneho stavu následne došlo, keïže napadnuté ustanovenie bolo odstránené z uvedeného zákona novelou
zákona č. 80/2013 Z.z. Podľa nášho názoru ale k odstráneniu vzniknutého nežiaduceho stavu v roku 2012
nedošlo, pretože výsluhové dôchodky boli opäť valorizované až v ïalších rokoch. Žiaľ, prípadný nárok na primera -
né zadosťučinenie bol už premlčaný (§ 101 zák. č. 40/1964 Zb.), nakoľko ide o finančný nárok, čo v podstate
znamená, že aj v prípade úspešného sporu v niektorom z týchto prípadov sa to bude vzťahovať „iba“ na tieto
prípady a nie „celoplošne“, ako bol stanovený cieľ.

I napriek týmto skutočnostiam, na základe rozhodnutia kongresu APVV, prezídium zabezpečilo prostred-
níctvom advokátskej kancelárie pokračovanie v riešení tejto kauzy a v tomto prvom právoplatne rozhodnom
prípade bolo v ustanovenej lehote (30. 9. 2017) podané na Najvyšší súd SR dovolanie (mimoriadny opravný
prostriedok), ktorý zatiaľ v tejto veci nerozhodol. V ostatných dvoch prípadoch je stále súdmi rozhodované
o podaniach, ktorých snahou je zabezpečiť riešenie veci medzinárodnými inštitúciami, t. j. je rozhodované
o návrhoch na prerušenie konania a návrhoch na postúpenie veci na Súdny dvor Európskych spoločenstiev
za účelom rozhodnutia o predbežnej otázke.
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Folklórna skupina, z ktorých traja sú členmi MO APVV
Prešov, dlhodobo reprezentuje aj naše občianske združe-
nie. Samozrejme, že prišli svojim vystúpením obohatiť aj
konanie členskej schôdze MO APVV Prešov konanej dňa
8. 3. 2018, kde ukázali nielen svoje umenie, ale spríjemnili
prítomným viac ako 100 členom toto stretnutie. Nechýbali
ani na IV. ročníku krajskej súťaže trojčlenných družstiev
miestnych organizácií Prešovského kraja vo varení gulášu.
Folklórna skupina má za sebou vystúpenia na viacerých
domácich, ale aj zahraničných festivaloch a súťažiach.

Vedúcim skupiny je JUDr. Jozef Kraviar, člen Miestnej
organizácie APVV Prešov.

PREŠOVSKÍ HELIGONKÁRI

POVINNOSŤ * ÚCTA * PRIATEĽSTVO
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     Podľa stanov sú symbolmi Asociácie policajtov vo výslužbe znak a štandarda. Používanie symbolov
APVV je upravené interným predpisom – Smernica č. 10 Symboly APVV (je zverejnená na web stránke APVV
– www.asociaciapolicajtov.sk). 
     Jednou z úloh, ktoré boli schválené v Programovom zameraní APVV na roky 2016 - 2020 na XI. kongrese
bolo aj navrhnúť a schváliť zástavu APVV. Na XII. kongrese bola prijatá úloha vytvoriť za tým účelom
pracovnú skupinu a na základe jej odporúčania schváliť a následne zabezpečiť aj vyhotovenie tejto
štandardy nášho občianskeho združenia.
     Prezídium APVV, po predložení návrhu pracovnou skupinou (JUDr. Sitiar, JUDr. Tuleja, JUDr. Čerešňák,
Ing. Králič, R. Petráš a I. Holocsi) a osobných rokovaniach s potenciálnymi dodávateľmi, vybralo z viacerých
možných dodávateľov cenovo najvýhodnejšiu ponuku. Návrh predpokladal na zástave umiestnenie, okrem
znaku APVV, aj znaky jednotlivých štátnych orgánov, kde boli naši členovia pred skončením služobného
pomeru zaradení (PZ SR, ZVJS, SIS a NBÚ). Žiaľ, prezident Policajného zboru, aj napriek opakovanej
žiadosti, súhlas na umiestnenie znaku Policajného zboru na našu zástavu neudelil, odvolávajúc sa
na všeobecné záväzne predpisy a interné predpisy MV SR. Súhlas na umiestnenie znaku neudelil ani riaditeľ
Slovenskej informačnej služby. Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo nakoniec upustené od zverejnenia
znakov týchto štátnych orgánov a na zástave je na lícnej strane „iba“ znak APVV a na opačnej strane štátny
znak Slovenskej republiky.
     Štandarda (zástava) APVV je uložená na určenom mieste (sídlo APVV) a je používaná dôstojným spô-
sobom určenými osobami pri slávnostných príležitostiach a významných dňoch. Používa sa najmä
pri príležitosti konania sa rôznych akcií, ako sú kongres, členská schôdza, spoločné kultúrne, športové
alebo spoločenské podujatia, pietne akty, symbolické demonštrácie príslušnosti k občianskemu združeniu
APVV a iné podľa rozhodnutia prezídia APVV. Zástava je vždy spojená so žrïou (tyčou) a keï je v interiéri,
tak je umiestnená v stojane. Pri pietnom akte môže byť držaná rukou člena čestnej stráže v uhle 45 stupňov.
     Zástava sa pri akcii umiestňuje najneskôr na jej začiatku a ponecháva sa na mieste počas jej konania.
V prípade že sa akcia koná viac dní, zástava sa z prázdnych priestorov vždy ukladá na bezpečné miesto.
     Za zástavu zodpovedá vždy používateľ. Používateľ je povinný so zástavou narábať šetrne, dbá na to,
aby nebola poškodená, zničená alebo scudzená a aby nebola žiadnym spôsobom znížená jej dôstojnosť
a vážnosť.

    LÍCNA STRANA                                                       OPAČNÁ STRANA

    Zástava je vyšívaná a má rozmery 1200 mm x 800 mm. 
     Pre iné účely sa vyhotovuje aj zástava tlačená, ktorá má obidve strany rovnaké (ako lícna strana
vyšívanej zástavy) s rovnakými rozmermi.
     Na tyč zástavy sa nesmú vešať, viazať, alebo iným spôsobom umiestňovať žiadne ozdoby, či iné
predmety okrem stuhy. Stuha zástavy má rozmery 1200 mm x 120 mm a dåžka strapcov je 75 mm. Text
stuhy je vyšitý zlatou (žltou) farbou, na začiatku a konci stuhy sú vyšité lipové ratolesti s tromi listami. Obvod
stuhy je obšitý zlatou (žltou) niťou a na konci je ukončená žltými strapcami nití dlhými 75 mm. Stuhy, ktoré
APVV venujú orgány štátnej správy, samosprávy alebo iné subjekty, pripevňuje na zástavu ich predstaviteľ.

ZÁSTAVA APVV
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     Prezídium APVV, vychádzajúc aj z Programového zamerania APVV na roky 2016 – 2020, navrhuje
zabezpečovať pre poberateľov výsluhových dôchodkov okrem doposiaľ poskytovanej starostlivosti
aj vytvorení podmienok na zriadenie zariadenia MV SR so starostlivosťou o osamelých výsluhových dôchod -
cov, ktorí dovàšili dôchodkový vek a starostlivosť v takomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
     Cieľom zriadenia takéhoto zariadenia, vo vhodnom objete MV SR, je zabezpečiť každému takémuto
výsluhovému dôchodcovi za úhradu, dôstojné prežitie staroby, dodať im pre nich tak veľmi potrebný pocit
istoty a poskytnúť  aj príjemné prostredie s rodinnou atmosférou a atmosférou pohody v kruhu svojich bý-
valých kolegov.
     Pri rokovaní s vedením Odborového zväzu Polície v Slovenskej republike v závere minulého roka aj od -
borový zväz potvrdil, že bude takúto formu poskytovania starostlivosti výsluhovým dôchodcom nielen
podporovať, ale už aktívne v tejto oblasti aj začal konať.
     Keïže takýto návrh má podporu aj Odboru zdravotníctva SPaSČ MV SR, prezídium APVV oslovilo listom
začiatkom roka 2018 priamo ministra vnútra SR, kde sme ho požiadali, aby tento návrh akceptoval a aj
takouto formou vyjadril podporu a záujem o starostlivosť pre tých, ktorí počas svojej aktívnej služby nasa -
dzovali aj svoje životy pri ochrane životov, zdravia a majetku občanov našej republiky.
     Prezídium bude tento návrh aktívne presadzovať a sme presvedčení, že nakoniec si ho osvoja nielen
odborné útvary, ale aj vedenie ministerstva a začnú sa k naplneniu tohto cieľa realizovať aj konkrétne kroky.

LIST MINISTROVI VNÚTRA SR

     Jedným z občianskych združení, s ktorými APVV úzko spolupracuje, je aj Klub príslušníkov Policajného
zboru SR vo výslužbe Snina. Táto spolupráca rozvíjajúca sa už od roku 2010 bola nakoniec potvrdená
aj podpísaním dohody o vzájomnej spolupráci medzi týmito stavovskými organizáciami v máji 2015.
Cieľom a zmyslom združenia, ktoré vzniklo už v roku 2006 je hlavne združovať bývalých policajtov, teraz
výsluhových dôchodcov, napåňanie ich oprávnených záujmov a stretávanie sa na spoločenských akciách
pri utužovaní priateľských vzťahov. Aj keï má klub sídlo v Snine členmi sú aj výsluhoví dôchodcovia
z ïalších 6 okresov (najviac z okr. Humenné – 50 a Snina – 35). Počet členom sa pohybuje na úrovni 110.
Viac sa môžete dozvedieť na  www.oldpolicesv.webnode.sk.
     Spolupráca medzi obidvoma združeniami sa realizuje aj účasťou štatutárnych zástupcov na rokova -
niach najvyšších orgánov združení t.j. prezidenta klubu na kongresoch APVV a prezidenta APVV
na výročných členských schôdzach klubu. Z posledného obdobia je možné spomenúť napr. spoločný
postup (vyjadrený podpismi členov klubu na podporu hromadnej pripomienky APVV uplatnenej v rámci
medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona č. 328/2002 Z.z.) k zmene spôsobu
mechanizmu valorizácie výsluhových dôchodkov od roku 2018. 
     Prezident APVV sa zúčastnil výročnej členskej schôdzi klubu dňa 11. marca 2018 v Humennom, kde

vo svojom vystúpení informoval prí-
tomných o aktuálnych otázkach
dotýkajúcich sa najmä výsluhových
dôchodcov. Napr. nevalorizácii vý slu -
hových dôchodkov v roku 2012, pri -
pravovanému návrhu zmeny spôsobu
mechanizmu valorizácie vý slu ho -
vých dôchodkov od roku 2018 a od -
povedal aj na otázky prítomných
členov (napr. k využívaniu rekreačných
poukazov, možnosti stravovania VD,
návrhoch na zrušenie výsluhových dô-
chodkov a ïalšie).

SPOLUPRÁCA S INÝMI ZDRUŽENIAMI
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     Stravovanie v pôsobnosti MV SR upravuje Nariadenie MV SR č. 24/2013. Konkrétnejšie sa touto otázkou
zaoberá kolektívna zmluva vyššieho stupňa, ktorá sa každoročne uzatvára medzi Ministerstvom vnútra SR
a Odborovým zväzom polície v SR. V tejto kolektívnej zmluve pre príslušníkov PZ na rok 2018 je v čl. 6,
ods. 4 písm. e) uvedené, že: Ministerstvo môže poskytnúť príspevok na stravovanie vo vlastných
zariadeniach alebo zmluvných stravovacích zariadeniach aj bývalým policajtom zaradeným v pod-
programoch pre Policajný zbor, ktorí splnili podmienky nároku na výsluhový dôchodok a zároveň
dovàšili 62 rokov, alebo splnili podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu.
Je potrebné zdôrazniť, že stravovanie (obed) je možné iba v stravovacích zariadeniach MV SR alebo
v zmluv ných stravovacích zariadeniach a výsluhový dôchodca nemá nárok na stravné lístky – gastrolístky
a nesmie byť v pracovnom pomere alebo inom pracovno-právnom vzťahu.
     Z uvedeného vyplýva, že na stravovanie nemajú výsluhoví dôchodcovia nárok, ale iba možnosť
po splnení ustanovených podmienok. Samotná prax môže byť v každom kraji odlišná. Spravidla je to ale tak,
že záujemca si podá písomnú žiadosť na Centrum podpory príslušného KR PZ a ak stravovacie zariadenie,
patrí do pôsobnosti MV SR, žiadosť sa podáva priamo na ministerstvo. K žiadosti je potrebne pripojiť kópiu
rozhodnutia o priznaní výsluhového dôchodku a čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ nie je nikde zamest-
naný. Tlačivo žiadosti je zverejnené na našej web stránke.
     Cena obeda je vo väčšine prípadov rovnaká ako pre policajtov resp. môže byť aj bez príspevku
na stravovanie zo sociálneho fondu t. j. v jeho plnej hodnote. Žiaľ, súčasný trend v zabezpečovaní stravo-
vania je v PZ nastavený tak, že iba v niektorých útvaroch sú na tento účel stravovacie zariadenia MV SR,
resp. stravovanie je zabezpečené v zmluvnom stravovacom zariadení. Väčšina útvarov využíva tzv. spro -
stredkovateľskú formu stravovania (stravné lístky – tzv. gastrolístky). Zoznam poskytovateľov, v stravovacích
zariadeniach MV SR alebo zmluvných stravovacích zariadeniach podľa KR PZ v SR, je uvedený v nasledu-
júcej tabuľke

STRAVOVANIE DÔCHODCOV V MV SR

KR PZ Poskytovateľ Miesto poskytovania stravovania

BA

TT
BB

ZA

KE

KE
PO
TN
NR

CÚZ

OR PZ, CP

SOŠ PZ, CP
CÚZ
CÚZ

CP

CP

SOŠ PZ, CP
CP

Pribinova 2
Košická 47
Gaštanový hájik
SOŠ, Devínska Nová Ves
Prezídium, Račianska 45
OR PZ BA I, Sasinkova
OR PZ BA II, Osvetová
OR PZ BA IV, Schneidera Trnavského
OR PZ BA V, Námestie hasičov
Pezinok
KR PZ v Trnave, Kollárova 31
KR PZ V B. Bystrici, 9. mája č. 1
OR PZ v B. Bystrici, Okružná č. 19
SŠPO, Žilina, Bytčianska 110
KR PZ v Košiciach, Kuzmányho 8
OR PZ Košice - mesto, Rampová 7
OR PZ Košice - okolie, Trieda SNP 35
Košice, Južná trieda 
Humenné, Mierová 3
nemá
nemá

CÚZ - Centrum účelových zariadení MV SR
CP - Centrum podpory MV SR




