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ŠTATÚT 
 sociálno-zdravotnej komisie Prezídia Asociácie policajtov vo výslužbe 

  
Článok I 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Na základe uznesenia IX. kongresu Asociácie policajtov vo výslužbe (ďalej len „APVV“), bola 
zriadená sociálno–zdravotná komisia Prezídia APVV (ďalej len „komisia“). 

2. Tento Štatút komisie upravuje postavenie, pôsobnosť a úlohy komisie, zloženie komisie, 
členstvo v komisii, spôsob rokovania v komisii, prijímanie uznesení a stanovísk komisie ako aj 
spôsob ich vyhotovenia, doručovania a zverejňovania. 

 

Článok II 
Postavenie, pôsobnosť a úlohy komisie 

 
1. Komisia je poradný orgán Prezídia APVV v sociálnej a zdravotnej oblasti. 

 
2. Komisia vykonáva najmä nasledovné činnosti : 

 
a) zhromažďuje a vyhodnocuje informácie, stanoviská a podnety na riešenie problémov 

v oblasti sociálneho a zdravotného zabezpečenia bývalých policajtov – poberateľov  
dôchodkov z výsluhového zabezpečenia (ďalej len „výsluhových dôchodcov), 

b) vypracúva analýzy a ďalšie podkladové materiály pre rokovania Prezídia APVV so štátnymi 
orgánmi a inštitúciami, najmä MV SR, Prezídiom PZ, Sociálnou poisťovňou a pod., 

c) aktívne sa zúčastňuje rokovaní s inštitúciami uvedenými v písm. b) v rozsahu schválenom 
Prezídiom APVV, 

d) na základe súhlasu Prezídia APVV môže zastupovať APVV v komisiách a pracovných 
skupinách ministerstiev, regionálnej a územnej samosprávy a organizáciách v ich 
zriaďovateľskej pôsobnosti a verejnoprávnych organizáciách, 

e) zúčastňuje sa seminárov a konferencií k sociálnej a zdravotnej problematike a o získaných 
poznatkoch informuje Prezídium APVV, 

f) vykonáva lektorskú činnosť a metodickú pomoc, 

g) poskytuje informácie k sociálnemu a zdravotnému zabezpečenia výsluhových dôchodcov 
členom APVV. 

 
 

Článok III 
Zloženie komisie 

 
1. Komisia má nepárny počet členov a je zložená z predsedu, tajomníka a členov. Predsedu a 
členov  komisie schvaľuje Prezídium APVV. Tajomníka si určuje predseda z členov komisie. 
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2. Na plnenie svojich úloh komisia môže vytvárať odborné skupiny. Spôsob činnosti odborných 
skupín si upraví  metodickým usmernením. 

3. Komisia si môže na riešenie  problémov prizývať konzultantov z legislatívno-právnej oblasti, 
ekonomickej oblasti, oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti a personalistiky. 

4. Rokovania komisie sú oprávnení zúčastňovať sa aj všetci členovia Prezídia APVV. So súhlasom 
komisie sa rokovania komisie môžu zúčastňovať aj ďalšie osoby, ktoré o to požiadali predsedu 
komisie a s ich prítomnosťou na rokovaní súhlasia členovia komisie.  

5. Funkčné obdobie členov komisie je totožné s funkčným obdobím Prezídia APVV.  
 

6. Členstvo v komisii zaniká : 
a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) písomným vzdaním sa členstva v komisii doručeným predsedovi komisie a Prezidentovi 

APVV, 
c) ak sa člen trikrát v priebehu kalendárneho roku bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní 

zasadania komisie, alebo ak sa po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov nezúčastňuje činnosti 
komisie, 

d) ak člen opakovane neplní úlohy schválené členmi komisie v zápisnici zo zasadnutia komisie, 
e) ukončením členstva v APVV. 
 

Článok IV 
Povinnosti členov komisie 

 
1. Členovia komisie majú právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadaniach komisie, predkladať 

návrhy a pripomienky, uplatňovať svoje poznatky a skúsenosti. 

2. Členovia komisie sú povinní vystupovať v súlade so všeobecným záujmov členov APVV a 
v prospech väčšiny členov. 

3. Členovia komisie súhlasia so zverejnením svojich kontaktných údajov v rozsahu meno 
a priezvisko, telefónne číslo a e-mail adresa. 

4. Neúčasť na zasadaní komisie sa ospravedlňuje vopred predsedovi komisie. 

5. Predseda komisie : 

a) zostavuje v súlade so základnými dokumentmi APVV  ročný plán komisie, ktorý predkladá 
na schválenie Prezídiu do konca decembra kalendárneho roku, 

b) zúčastňuje sa zasadania Prezídia APVV pri prerokúvaní problematiky sociálneho 
zabezpečenia a služieb sociálneho zabezpečenia, predkladá Prezídiu informáciu o plnení 
úloh a návrhy na riešenie problémov sociálneho zabezpečenia členov APVV, 

c) organizuje spoluprácu komisie s inštitúciami a organizáciami uvedenými v čl. II    písm. b), 

d) zastupuje komisiu navonok, 

e) podpisuje zápisnicu z rokovania komisie, 

f) spracováva vyhodnotenie činnosti komisie za príslušný kalendárny rok, ktoré predkladá do 
konca januára nasledujúceho roku Prezídiu APVV, 
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6. Predsedu v čase neprítomnosti zastupuje tajomník.  

7. Tajomník plní spravidla tieto úlohy : 
 

a) podľa pokynov predsedu komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie a je nápomocný 
predsedovi pri zostavovaní programu zasadania komisie, 

b) zodpovedá za administratívno-organizačné zabezpečenie zasadania komisie, 
c) zodpovedá za vyhotovenie zápisníc, uznesení a stanovísk, 
d) eviduje všetky materiály a dokumentáciu z činnosti komisie. 

 
Článok V 

Zasadanie komisie 
 

1. Komisia zasadá podľa potreby. Termín zasadania určí predseda komisie na základe konzultácie 
s členmi tak, aby bola na zasadaniach zabezpečená maximálna účasť. Oznámenie termínu 
a programu zasadania oznámi predseda alebo tajomník členom komisie a Prezídiu APVV 
prostredníctvom elektronickej pošty. 

2. Program zasadania komisie navrhuje predseda v súlade s plánom činnosti na rok a aktuálnymi 
úlohami. 

3. Zasadanie komisie vedie predseda alebo ním určený člen komisie. 

4. Komisia je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. 

5. Zápisnica z rokovania komisie je schválená ak za jej schválenie  hlasovala nadpolovičná väčšina 
prítomných členov.  

6. Každý člen komisie má právo uviesť v zápisnici zo zasadnutia svoj názor odlišný od prijatého 
uznesenia. 

7. Schválená zápisnica zo zasadania komisie je záväzná pre všetkých členov komisie a členovia sú 
povinní sa ňou riadiť. 

8. Komunikácia s členmi komisie prebieha prostredníctvom elektronickej pošty. 

9. Požiadavky na finančné a materiálne zabezpečenie činnosti komisie je realizované v súlade so 
Smernicou pre hospodárenie APVV. 

 
Článok VI 

Záverečné ustanovenie 
 

     Návrh Štatútu komisie bol schválený na zasadaní Prezídia dňa 14.mája 2015. 
 

 

 
 


