


v , 

POVINNOST * UCTA * PRIATEUSTVO 

PRÍHOVOR 

Vážený čitatel', 
Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len „APVV") je profesijná stavovská organizácia, 

ktorá sa profiluje ako organizácia s profesijným vzt'ahom k Policajnému zboru a heslom 
s/úžili sme, chránili sme a teraz chceme pomáhat' dopÍňame hlavú myšlienku APVV 
povinnost'. úcta .priatel'stvo. 

APVV už od roku 201 O raz ročne vydáva periodickú publikáciu. V tomto roku ide v poradí už 
o 1 O. Jubilejný ročník. I napriek tomu, že pre neziskové občianske združenie je zlo žité
zabezpečit' finančné krytie nákladov spojených s prípravou a tlačou publikácie vyvíjame
maximálnu iniciatívu, aby to mohli každý rok zrealizovat'.

Okrem tejto formy prezentácieAPVV a sprístupňovania informácií maAPVV zriadenú web 
stránku, ktorá hola vytvorená už pri vznikuAPVV (2006) a k dátumu uzávierky hola navštívená 
už viac ako 1.597.000 krát, v priemere viac ako 33.000 osobami ročne. Aj web stránka slúži na 
zverejňovanie najdoležitejších informácií najma z činnostiAPVV,jej miestnych organizácií (v 
rámci SR máme už 46 miestnych organizácií, v ktorých je registrovaných viac ako 5600 členov 
a tieto pokrývajú celé územie SR), aktivít, uskutočnených akcií ale aj aktuálnych otázok pri 
ochrane práv a sociálnych istot poberatel'ov dávok z výsluhového zabezpečenia výsluhoví 
dochodcovia). 

APVV má, okrem znakuAPVV, aj svoju zástavu, ktorá hola prvýkrát oficiálne 
uvedená na XIIL kongrese APVV (septemher 2018) za prítomnosti štátneho 
tajomníka MV SR a ďalších hostí. Zástava je obojstranne vyšívaná, na rube 
zástavy je v strede štátny znak Slovenskej republiky a žitou farbou nápisy 
ASOCIÁCIA POLICAJTOV VO VÝSLUŽBE a POVINNOSŤ ÚCTA 
PRIATEESTVO. V rohoch zástavy sú tak isto umiestnené lipové listy. Zástava 
má rozmery 120 x 80 cm a je využívaná najma pri slávnostných príležitostiach 
APVV. 

Desiate vydanie, rok 2019/2020. Počet výtlačkov 6000. NEPREDAJNÉ. 
Termín uzávierky 22. 8. 2019. Pripravil a za obsah zodpovedá prezident JUDr. Hristo Gluškov. 
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PREDSTAVUJEME MO MICHALOVCE 

MO vznikla na ustanovujúcej schódzi 21.2.2008 za účasti 26 členov. Predsedom sa stal Mgr. Ladislav 
Minárik. Od roku 2011 bol predsedom JUDr. Juraj Pida a od roku 2015 je predsedom JUDr. Ján 
Laškody. MO postupne združovala výsluhových dóchodcov z územných obvodov okresov Michalovce, 
Trebišov, Humenné, Vranov nad Topl'ou, Snina, Medzilaborce a Sobrance. V roku 2018 boto v MO 89 
členov. Koncom roka 2018 sa 24 členov rozhodlo založit' novú MO Trebišov, k čomu došlo na ich 
ustanovujúcej schódzi dňa 12.1.2019. 

Začiatkom roka 2019 boto na ďalšie obdobie zvolené nové predsedníctvo v z/ožení predseda JUDr. Ján 
Laškody, podpredseda Mgr. Igor Rafaj, členovia predsedníctva Mgr. Miroslav Kacarabčin, Ing. Emil 
Kohut a Jana Juríková, ktorá je aj pokladníčkou. Revízorom aj na ďalšie obdobie bol zvolený Mgr. Ján 
Štofila. 

Predsedníctvo usporadúva pre členov a osoby konajúce v prospech APVV v priemere šest' akcií ročne. 
Rok začína MO vykonaním členskej schódze. 

Pravidelne, v mesiaci marec sa uskutočňuje memoriál plk. in mem. JUDr. Jána Pal'a, ktorý tragicky 
zahynul pri výkone služby dňa 19.3.2002 spolu s čat. in mem. Jánom Mandičákom pri ochrane 
slovensko - ukrajinskej štátnej hranice. Po uložení vencov k hrobu Jána Pal'a a od roku 2019 aj plk. 
JUDr. Valenta Holdu, prvého náčelníka OS ZNB Michalovce, nasleduje turnaj v stolnom tenise. Sút'aže 
sa zúčastňujú aj príbuzní nebohého Jána Pal'a. V roku 2019 sa táto akcia uskutočnila už po piaty krát a 
má odozvu aj v médiách. V mesiaci máj sa už tradične koná sút'až trojčlenných družstiev MO vo varení 
gul'ášov. V roku 2019 to boto opat' v obci Ladomírov v okrese Snina. 

Na základe dobrej spolupráce s OR PZ sa členovia MO zúčastňovali na športovom dni riaditel'a OR 
PZ Trebišov vo Viničkách Hatfe, súčast'ou ktorého je aj sút'až vo varení gul' ášov. 

Každoročne sa družstvo našej MO zúčastňuje na krajskej sút'aži vo varení gulášov a MO hola dvakrát 
s prezídiom APV V aj spoluorganizátorom tejto sút'aže, na ktorú využíva vhodné podmienky vytvorené na 
Zemplínskej šírave. Vo varení gul'ášov získala MO množstvo vecných cien, pohárov a diplomov. 

Po dovolenkovej sezóne, v poslednú septembrovú sobotu, trávime posedením pri gul'áši nad obcou 
Staré, v rekreačnom stredisku náš ho sponzora pána Jána Ivana. 

V mesiaci október 2019 budeme prvýkrát organizovat' sút'až v kolkoch. Využijeme na to priestory v 
novo otvorenej kolkárni v meste Strážske. Táto sút'až je odpoveďou na sút'až v bowlingu, ktorú 
organizovala nová MO Trebišov v mesiaci máj, kde bolo pozvané aj družstvo našej MO. 

V závere roka si členovia našej MO ešte tradične posedia pri koncoročnej kapustnici. 
Všetky akcie sa snažíme spestrit' aj kultúrnym programom. Pravidelne nám hraje harmonikár 

speváckeho súboru Starjani pán Emil Balko, niekedy nám príde zaspievat' i celý súbor Starjani. Náš 
program nám už spestril aj ženský spevácky súbor Zornica z Humenného a spevácky súbor Sokoli z 
Pavloviec nad Uhom. 

MO podpísala v roku 2019 dohodu o spolupráci s Despatch Riders Slovakia motorkárskym zviizom 
slovenských záchranných a ozbrojených zborov, ktorého 1. viceprezidentom je Štefan Šoóš, člen našej 
MO. 

Predsedníctvo MO sa chce poďakovat' primátorovi mesta Strážske, starostom obcí Staré, Malý Horeš, 
Ladomírov a Pavlovce nad Uhom, riaditel'om VIL ZŠ Michalovce, ZŠ Strážske a Staré za poskytovanie 
pomoci a priestorov na vykonávanie našich akcií. 

JUDr. Ján Laškody, predseda 
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VOEBY NOVÝCH PREDSEDNÍCTIEV 

Podl
,
a našich stanov je volebné obdobie prezidia, reviznej konzisie ale aj 

predsednictiev nziestnych organizácii a ich revizorov 4 roky. V roku 20I9 sa z 
tohto dovodu uskutočnili vorby až v II našich nziestnych organizáciách. Išlo o 
nziestne organizácie Bratislava IV., Bratislava V, Galanta, Afartin, Afichalovce, 
Nové Zániky, Rinzavská Sobota, Svidnik, Trenčín, Zlaté Aforavce a Zvolen. V 
AfO Rinzavská Sobota boto zvolené nové predsednictvo a v ostatných (I O) boto
doterajšie predsednictvo opiitovné zvolené na d

,
alšie obdobie, resp. doplnené o 

d
,
alšich členov. V AfO Spišská Nová Ves bol v ,, doplňujúcich vorbách n zvolený 

d
,
alši člen a náhradník predsednictva. 

V roku 20I 9 vznikla, z iniciativy niektorých členov AfO Afichalovce, v poradí 
už 46. AfOAPVV vSlovenskej republike s názvonz Trebišov. Pri jejvzniku boto 
24 členov preregistrovaných z AfO Afichalovce, 2 členovia z AfO Košice a 4 novi 
členov[a. Na ustanovujúcej schodzi &volanej pripravnýnz výboronz (JUDr. Juraj 
Pida, Stefan Petii, Július Rácz a Stefan Ronzan) a prezidentonz APVV boto 
sanzozrejnze zvolené aj predsednictvo a revizor. Bol vydaný registračný list 
nziestnej organizácie APVV, pridelená enzail adresa, odovzdaná zástava AfO, 
pečiatky a holi vytvorené všetky d

,
alšie potrebné podnzienky na jej štandardnú 

činnost
,
. 

Každý kto sa, najnzii takýnzto ale aj akýnzkorvek inýnz sposobonz, podiera na 
činnosti našich nziestnych organizácii si zaslúži uznanie, obdiv a pod

,
akovanie. 

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že si to vyžaduje schopných rudí, ktori nzajú o 
túto činnost

, 
záujenz, sú ochotni venovat

, 
tonzu potrebný čas, vediet

, 

konzunikovat
, 

s rud
,
nzi, organizovat

, 
prácu a nezištne sa obetovat

, 
pre iných na 

úkor svojich rodin, pracovných ale aj osobných záujnzov. Chcenze sa preto aj v
nzene prezidia pod

,
akovat

, 
všetkýnz za to čo doposiar pre naše občianske 

združenie vykonali. Týnz, ktori ,,pokračujú �� (napr. ako predsedovia Gabriel 
Bittera, Ing. Ján Palárik, JUDr. Jaroslav Tuleja, JUDr. Ján Laškody, Radoslav 
Petráš, Dušan Boršovský, Pavel Rajnoha a JUDr. Afilan Poliačik) patri osobitné 
pod

,
akovanie a prajenze inz do d

,
alšieho volebného obdobia ešte vera sil a snze

presvedčeni, že svoje skúsenosti využijú na d
,
alšie skvalitnenie činnosti 

nziestnych organizácii. 

Miestna organizácia predseda podpredseda člen člen člen pokladník rebizor 

BRATISLAVA IV Ing. Ján Palárik PaedDr. Vladislav Lišťák JUDr. Emil Bosák Jozef Fraňo RNDr. Peter Hollý JUDr. Milan Pavlovič 

BRATISLAVA V JUDr. Jaroslav Tuleja Ing. Jaroslav Kapšo Mgr. Jozef Jakeš Ing. Dul'an Seňan Ján Joščák JUDr. Václav Kúdela 

JUDr. Ján Mizerík 
GALANTA Mgr. Ladislav Dome Pavol Samek Mgr. Eva Habdáková Mgr. Eva Habdáková Mária Vargová 

Vtliam Dumann 

MARTIN Mgr. Branislav Král' Libor Moravčík Bc. Štefan Mrázik Mgr. Vladimír Olbert Ján Ševčovič Ján Ševčovič :Cubica Ličková 

MICHALOVCE JUDr, Ján Laškody Mgr. Igor Rafaj Mgr. Miroslav Kacarabčin Ing. Emil Kohút Jana Juriková Jana Juríková Mgr. Ján Štoftla 

Jolana Kováčová 

NOVÉ ZÁMKY Radoslav Petráš František Šimon Eva Masarovičová Eva Masarovičová Peter Kopáč 

Ing. Rudolf Strigáč 

RIMAVSKÁ SOBOTA JUDr. Jaroslav Dzuba JUDr. Branislav Dobiš JUDr. Drahomír Širučka Koloman Demeter Ing. Milna Pakan Ing. Milna Pakan JUDr. Zoltán Koós 

SVIDNÍK Dušan Boršovský JUDr. Miron Vojtašék Ján Cuper Ján Cuper JUDr. Michal Nirka 

TREBIŠOV JUDr. Juraj Pida Štefan Peto Štefan Román Ján Tóth Július Rácz Július Rácz Ing. Zdeněk Sepeši 

TRENČÍN 
Pavel Ondruška 

JUDr. Dušan Vido Alena Vandžálová Peter Zicha Pavel Ondruška JUDr. Viliam Cverenkár 
JUDr. Anna Mešková 

ZLATÉ MORAVCE Pavel Rajnoga Mgr. Jozef Schon Vladimír Kytka Jozef Frajka Václav Zelenka Bc. Jaroslav Mihalov Mgr. lan Michalec 

ZVOLEN JUDr. Milan Poliačik JUDr. Jozef Ďuriš Štefan Gavalec Albin Gešič Karol Bubniak 
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SPOLUPRÁCA SINÝMI SUB.JEKTMI 

Jednou z úloh Programového zamerania Asociácie policajtov vo výslužbe na roky 2016 - 2020 je aj 
skvalitňovat' a prehlbovat' spoluprácu s inštitúciami na všetkých úrovniach zákonodarnej, súdnej a 
výkonnej moci, organizáciami združujúcimi poberatel' ov výsluhových dóchodkov a to najma pri 
presadwvaní a dodržiavaní občianskych a sociálnych práv príslušníkov PZ vo výslužbe a členov APVV. 

Vzhl' adom na uvedené prezídium APVV vyvíja maximálne úsilie aj v tejto oblasti a postup ne sa 
"rozšíril" počet subjektov, s ktorýmiAPVV spolupracuje či už na základe dohód o spolupráci resp.formou 
pridruženého členstva v APVV. Len v tomto roku sme nadviazali spoluprácu s tromi klubmi a s 
Nemocnicou sv. Michala hola podpísaná nová dohoda o vzájomnej spolupráci. Ce/kom spolupracujeme už 
s 23 subjektmi a vyvíjame úsilie, aby sa ich počet ď alej zvyšoval. 

APVV zoznam subjektov v Slovenskej republike 
1. Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia (občianske združenie, od 28.1.2008, dohoda o

vzájomnej spolupráci, www.rescueberek.sk).
2. Klub príslušníkov Policajného zboru vo výslužbe Trebišov (občianske združenie, od 3. 10. 2010,

dohoda o vzájomnej spolupráci).
3. Z vaz vojakov Slovenskej republiky ( občianske združenie, od 4.6.2011, dohoda o vzájomnej spolupráci,

www.zvazvojakov.sk).
4. Klub generálov Slovenskej republiky (občianske združenie, od 10. 7. 2014, dohoda o vzájomnej

spolupráci, www.kgsr.sk).
5. Klub príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky vo výslužbe Snina ( občianske združenie,

od 6. 5. 2015, dohoda o vzájomnej spolupráci,www.oldpolicesv.webnode.sk).
6. International PoliceAssociation (IPA)-Slovenská sekcia (občianske združenie, od 3.5.2017, dohoda

o vzájomnej spolupráci, www.ipa-slovakia.sk),
7. Asociácia bývalých spravodajských dóstojníkov (občianske združenie, od 26. 7. 2017, dohoda o

vzájomnej spolupráci, www.absd.sk),
8. Múzeum polície Slovenskej republiky (špecializované zariadenie MV SR múzejného typu, od

5.9.2017, dohoda o spolupráci, www.minv.sk/?muzeum-policie-slovenskej-republiky).
9. Klub priatel'ov polície Banská Bystrica (občianske združenie, od 14. 5. 2018, dohoda o vzájomnej

spolupráci, www.klubpriatelovpolicie.webnode.sk).
1 O. Klub priatel' ov Polície Trenčín ( občianske združenie, od 3. 6. 2018, pridružené členstvo). 
11. Klub priatel'ov Polície Lučenec (občianske združenie, od 21. 9. 2018, pridružené členstvo,

www.zkpplc.szm.com).
12. Asociácia hasičov na dóchodku ( občianske združenie, od 19. 1 O. 2018, pridružené členstvo).
13. Nemocnica svatého Michala (a.s. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, od 11.2.2019, dohoda o

vzájomnej spolupráci, www.nsmas.sk).

Miestne organizácie APVV zoznam subjektov v Slovenskej republike 

1. MO APVV Košice a Stredná odborná škola Policajného zboru v Košiciach (výchovno-vzdelávacie
zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, od 26. 1. 201 O, dohoda o vzájomnej spolupráci,
www.minv.sk/?sospzke).

2. MO APVV Dolný Kubín a Zvaz vojakov Slovenskej republiky, Klub Dolný Kubín, (občianske
združenie, od 14.3.2011, dohoda spolupráci).

3. MO APVV Galanta a Unia vojnových veteránov SR, Klub Trnava (občianske združenie, od 14.3.2014,
memorandum o partnerstve a spolupráci).

4. MO APVV Michalovce a DESPATCH RIDER SLOVAKIA ( občianske združenie, od 1.1.2019, dohoda
o vzájomnej spolupráci).

5. MO APVV Ružomberok, MO APVV Ružomberok okolie a Mesto Ružomberok (od 1. 10.
2016,Memorandum o spolupráci).

6. MO APVV Rimavská Sobota a Okresné riaditel'stvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote (od
25.5.2009, dohoda o spolupráci).

7. MO APVV Rimavská Sobota a Základná organizácia odborového zvazu polície v Rimavskej Sobote
( od 23.9.2009, dohoda o spolupráci).

8. MO APVV Rimavská Sobota a RENDVÉDELMI NYUGDÍJASOK BAJTÁRSI EGYESŮLETE
SALGÓTARJÁN (od 12. 2. 2010, dohoda o cezhraničnej spolupráci).
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O NÁS
Od 1. augusta 2013
je Centrum polygrafi ckých 
služieb MV SR 
príspevkovou organizáciou 
ministerstva vnútra.

Poskytujeme komplexné 
polygrafi cké služby 
rezortu Ministerstva 
vnútra Slovenskej 
republiky, útvarom 
Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, 
organizáciám
v zriaďovacej pôsobnosti 
Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky
a organizáciám,
ktorým plní Ministerstvo 
vnútra Slovenskej 
republiky funkciu 
zriaďovateľa.

PREPRESS
Ponúkame grafi cké návrhy 
a spracovanie rôznych 
tlačovín, letákov, brožúr, 
vizitiek, kalendárov,
pozvánok, plagátov...

Spracovanie grafi ckých 
podkladov je plne 
digitalizované, čím
sa minimalizuje riziko
ich poškodenia alebo 
straty. Pracujeme
na oboch najrozšírenejších 
platformách Windows
a Apple. V procese 
prípravy tlače využívame 
najmodernejšie 
technológie digitálneho 
prenosu podkladov
na zariadení FUJI Luxel 
T-6300 CTP S na tlačové 
platne.

PRESS
Ofsetová tlač
je najvyužívanejšou
a zároveň
najkvalitnejšou
tlačovou technikou.

Zariadenia, ktorými 
disponujeme pre 
plnofarebnú ofsetovú tlač 
(katalógy, brožúry, letáky, 
časopisy, plagáty…),
sú ofsetový tlačový stroj 
POLLY 466 a dvojfarebný 
ofsetový tlačový stroj 
POLLY 266 s maximálnym 
tlačovým formátom A2.
Tlač s ochrannými prvkami 
sa realizuje v prevažnej 
miere na dvojfarebnom 
tlačovom hárkovom stroji 
HEIDELBERG GTO 52, 
vybavenom špeciálnym 
prídavným zariadením 
na dokončovacie 
spracovanie.
Súčasťou technologického 
vybavenia tlačiarne
sú aj zariadenia na jedno-
farebnú i viacfarebnú 
digitálnu tlač OCÉ 
Varioprint 3090 a XEROX 
Phaser 7800, ktoré sa vy-
užívajú najmä v oblasti 
nízkonákladovej tlače.

POSTPRESS
Knihárske spracovanie
a náležitá výstupná 
kontrola výrobku
sú rovnako dôležité ako 
kvalitná príprava a tlač.

Disponujeme kníhtlačovým 
strojom GRAFOPRESS
s prídavným zariadením
na razbu hologramov 
a fólií, ktorý sa využíva 
najmä pri výrobe
rôznych formulárov,
ako aj dokladov
a ďalších tlačovín.
V oblasti knihárskeho 
a dokončovacieho 
spracovania sa využívajú 
zariadenia HORIZON
na orezávanie, skladanie, 
perforovanie, ryhovanie 
a laminovanie. Vďaka 
strojovému vybaveniu 
realizujeme rôzne druhy 
väzieb - V1, V2, V3, V8, 
samoprepisovacie bloky 
číslované, stravné lístky
s číslovaním.
Robíme aj špeciálne 
doskové väzby
s horúcou razbou,
na ktorú používame
zlatú i striebornú fóliu,
s rôznymi výstužami, 
kovorožkami a lepením.

Hotové tlačové výrobky 
balíme na baliacom
stroji Media Matic
do zmršťovacej PVC fólie.

Centrum polygrafi ckých služieb, p. o. MV SR, Sklabinská 1, 830 05 Bratislava 35
riaditeľ ka 0961 057 680, ekonomické oddelenie 0961 057 682-4, výrobné oddelenie 0961 057 687-8

cps@minv.sk




