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Informácia 

z rokovaní sociálno-zdravotnej komisie Asociácie policajtov vo výslužbe (ďalej len „SZK“) 

Sekcii personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR (ďalej len „SPaSČ“) 

     Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy SZK dňa 1.4.2016 v budove MV SR, kde 
sídli časť pracovísk SPaSČ, Bratislava, Šancová č. 1. 

Prítomní : 
1. plk. JUDr. Ivan Fufaľ - riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia  SPaSČ 
2. JUDr. Hristo Gluškov – predseda SZK a 1.viceprezident APVV 
3. JUDr. František Krasnohorský – člen SZK 
4. Mgr. Jana Molnárová - člen SZK 
5. MUDr. Vladimír Balogh - člen SZK 

 
     Predseda SZK pripomenul rokovanie na tejto úrovni, ktoré sa uskutočnilo presne pred 
rokom a poďakoval riaditeľovi Odboru sociálneho zabezpečenia za doterajšiu spoluprácu 
a priebežné poskytovanie a sprístupňovanie aktuálnych informácii v oblasti výsluhového 
zabezpečenia príslušníkov PZ.  Požiadal riaditeľa odboru o informáciu : 

- K skúsenostiam z uplatňovania ustanovení zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom 
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona zo 
14. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, s ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a  dopade týchto zmien na stav 
osobitného účtu MV SR.   

- K prepočítavaniu priznaných starobných dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa zamieta  
z dôvodu príslušnosti s tým, že  príslušný je Odbor sociálneho zabezpečenia  MV SR a v 
tejto veci prebiehajú viaceré súdne spory. 

- K povinnosti a spôsobu hlásiť SPaSČ aj priznanie starobného dôchodku poberateľmi 
výsluhových dôchodkov,  

- O sume priemerného výsluhového dôchodku v roku 2015, počte poberateľov výsluhových 
dôchodkov a počte  príslušníkov PZ, počte výsluhových dôchodcov, ktorí sú poberateľmi 
aj starobného dôchodku. 

- Tabuľku zvyšovania výsluhových dôchodkov v roku 2016. 

     Ďalej informoval o prioritách SZK na tento rok v nadväznosti na voľby s dôrazom na 
riešenie valorizácie dôchodkov a prípadnej možnosti vzájomne koordinovať postup v tejto 
oblasti. Predbežne sa ako  najprijateľnejšie riešenie  javí :        

a) Zmenu právnej úpravy spôsobu valorizácie realizovať čo najskôr (teda nie až od 1.1.2018) 
a v nadväznosti na to vyriešiť aj :  
• zjednotenie termínu valorizácie dôchodkov všeobecného systému s osobitným t.j. k 1.1. 

kalendárneho roku (bez straty valorizácie za príslušný polrok), 
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• vypustenie zo zákona č. 328/2002 Z. z. ustanovenie o prepočte priznanej pevnej sumy 
valorizácie vynásobením  koeficientov za  roky služobného pomeru spolu už s týmito 
zmenami a nie až od 1.1.2018, nakoľko roky služobného pomeru boli už raz zohľadnené 
pri priznaní a výpočte VD. 

b) Podporiť nový systém valorizácie dôchodkov stanovením aj minimálnej sumy (pre prípad, 
že z dôvodu výšky inflácie by bola valorizácia nízka tak ako v tomto roku (1,90 – 2016, 
1,30 – 2017) a to v %, prípadne pevnou sumou. 

c) K zatiaľ publikovanému spôsobu riešenia valorizácie dôchodkov tak, že tzv. 13. dôchodok 
by sa mal dotýkať iba starších ľudí (75 rokov) presadzovať aby sa tento postupne dotýkal 
každého dôchodcu (napr. ak dovŕši dôchodkový vek).  

    Riaditeľ odboru : 
a) Informoval , že pracovisko v súčasnosti nepripravuje žiadny materiál k novele zákona 
č. 328/2002 Z. z., resp. č.461/2003 Z.z. 

b)  Povinnosť ohlásiť zmeny v skutočnostiach rozhodných pre trvanie nároku na dávku, 
jej výplatu a výšku vyplýva z ustanovenia § 113 zákona č. 328/2002 Z. z., pričom je 
uvedená aj v rozhodnutí o priznaní výsluhového dôchodku. V súčasnosti SPaSČ 
eviduje 1511 poberateľov, ktorí sú zároveň poberateľmi aj starobného dôchodku,  ale 
predmetný počet je potrebné považovať iba za orientačný nakoľko nie všetci 
poberatelia výsluhového dôchodku si plnia tieto povinnosti. Pre ohlásenie takejto 
skutočnosti stačí uviesť okrem osobných údajov „iba“ termín priznania starobného 
dôchodku.  

c)  Poskytol informácie aj o tom, že v súčasnosti poberá dávky z výsluhového 
zabezpečenia 19.823 osôb, z toho 16.446 VD. Priemerná výška VD k 31.12.2015 bola 
v sume 647,45 € mesačne. 

d)  K uplatňovaniu  novely zákona o sociálnom poistení (zavedenie minimálneho 
dôchodku) uviedol, že ani jeden poberateľ dávky z výsluhového zabezpečenia 
príslušníkov PZ zatiaľ nespĺňa podmienky na jeho priznanie.  

e) K prepočítavaniu priznaných starobných dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa zamieta  
z dôvodu príslušnosti s tým, že  príslušný by mal byť Odbor sociálneho zabezpečenia  
MV SR uviedol, že existuje približne 100 takýchto sporných prípadov a tieto sa 
vzhľadom na ich jedinečnosť riešia individuálne rokovaním so Sociálnou poisťovňou, 
ústredie a poberateľom výsluhového dôchodku. 

f)  Informoval tiež o tom, že SPaSČ môže z vyplácaného výsluhového dôchodku 
„zraziť“ iba zákonmi stanovené zrážky uvedené napr. aj v § 118 zákona                                        
č. 328/2002 Z. z. a nie je možné zrážať napr. členské príspevky pre odborovú 
organizáciu, či iné občianske združenia. 

g)  K riešeniu valorizácie dôchodkov zaujal stanovisko s tým, že výška priznaného 
dôchodku, či už starobného alebo výsluhového je odrazom aktivít, postavenia 
a odvodov v čase dôchodkového poistenia, pričom valorizácia všetkých dôchodkov 
by mala byť realizovaná rovnako u všetkých poberateľov a to jej pevnou sumou.  
Ostatné navrhované riešenia valorizácie SZK považuje za akceptovateľné návrhy na 
ďalšiu diskusiu.    
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h) Pokiaľ ide o aplikačnú prax po prijatí novely zákona č. 328/2002 Z. z. účinnej od 
01.05.2013 uviedol, že úpravou podmienok vzniku nároku na VD sa podarilo 
zastabilizovať policajtov v aktívnej službe a tým aj stav osobitného účtu, ktorý je 
v súčasnosti opätovne v pozitívnych číslach, tzn. že nie je ho potrebné dotovať 
prostredníctvom štátneho rozpočtu. 

i) Zároveň sprístupnil valorizačnú tabuľku na rok 2016. 
 
Útvar sociálneho zabezpečenia Generálneho riaditeľstva ZVJS (ďalej len „ÚSZ“). 

     Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy SZK dňa 1.4.2016 v budove GR ZVJS, 
Bratislava, Šagátova č. 1. 

Prítomní : 
1. mjr. JUDr. Jozef Valuch, PhD. - riaditeľ ÚSZ 
2. pplk. Mgr. Dagmar Antošková – vedúca úseku dávok ÚSZ 
3. JUDr. Hristo Gluškov – predseda SZK a 1.viceprezident APVV 
4. JUDr. František Krasnohorský – člen SZK 
5. Mgr. Jana Molnárová - člen SZK 

 
     Predseda SZK oboznámil druhú stranu so vznikom a postavením APVV, doterajšími 
aktivitami združenia pri presadzovaní záujmov bývalých policajtov – poberateľov  dôchodkov 
z výsluhového zabezpečenia (ďalej len „VD“),  postavení a úlohami sociálno-zdravotnej 
komisie APVV so zameraním  najmä na : 

• mať možnosť komplexnejšieho prístupu k sociálnej a zdravotnej politike nielen MV 
SR ale aj GR ZVJS od prípravy koncepčných materiálov, cez legislatívne procesy až 
po praktické riešenie problémov VD, 

• vytvoriť možnosti spolupráce s ÚSZ týkajúcej sa prípadných úprav resp. zmien 
v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, kúpeľnej liečby a rekreačnej 
starostlivosti poskytovanej VD. 

• informoval tiež o tom, že členmi APVV sú aj príslušníci ZVJS na výsluhovom 
dôchodku a to tak, že tvoria samostatné miestne organizácie napr. Ružomberok-okolie, 
Želiezovce alebo sú členmi v ostatných miestnych organizáciách napr. Košice, 
Bratislava, Banská Bystrica, Martin, Prešov a ďalšie.  
 

    Požiadal riaditeľa o informáciu : 

- K skúsenostiam z uplatňovania ustanovení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom 
zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona zo 
14. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 
policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, s ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a dopade týchto zmien na stav 
osobitného účtu ZVJS.   
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- K prepočítavaniu priznaných starobných dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa zamieta  
z dôvodu príslušnosti s tým, že príslušný je ÚSZ ZVJS a v tejto veci prebiehajú viaceré 
súdne spory. 

- O sume priemerného výsluhového dôchodku v roku 2015, počte poberateľov výsluhových 
dôchodkov a počte príslušníkov ZVJS, počte výsluhových dôchodcov, ktorí sú 
poberateľmi aj starobného dôchodku. 

     Ďalej informoval o prioritách SZK na tento rok v nadväznosti na voľby s dôrazom na 
riešenie valorizácie dôchodkov a prípadnej možnosti vzájomne koordinovať postup v tejto 
oblasti. Predbežne sa ako  najprijateľnejšie riešenie javí :        

a) Zmenu právnej úpravy spôsobu valorizácie realizovať čo najskôr (teda nie až od 1.1.2018) 
a v nadväznosti na to vyriešiť aj :  
• zjednotenie termínu valorizácie dôchodkov všeobecného systému s osobitným t.j. k 1.1. 

kalendárneho roku (bez straty valorizácie za príslušný polrok), 
• vypustenie zo zákona č. 328/2002 Z. z. ustanovenie o prepočte priznanej pevnej sumy 

valorizácie vynásobením  koeficientov za  roky služobného pomeru spolu už s týmito 
zmenami a nie až od 1.1.2018, nakoľko roky služobného pomeru boli už raz zohľadnené 
pri priznaní a výpočte VD. 

b) Podporiť nový systém valorizácie dôchodkov stanovením aj minimálnej sumy (pre prípad, 
že z dôvodu výšky inflácie by bola valorizácia nízka tak ako v tomto roku (1,90 – 2016, 
1,30 – 2017) a to v %, prípadne pevnou sumou. 

c) K zatiaľ publikovanému spôsobu riešenia valorizácie dôchodkov tak, že tzv. 13. dôchodok 
by sa mal dotýkať iba starších ľudí (75 rokov) presadzovať aby sa tento postupne dotýkal 
každého dôchodcu (napr. ak dovŕši dôchodkový vek).  

    Riaditeľ útvaru : 
a) Uvítal možnosť stretnutia so zástupcami APVV a privítal všetkých prítomných.  
b) V rámci informovania o uvedených témach informoval aj o tom, že v mesiaci február 

2016 sa z iniciatívy ÚSZ ZVJS konala pracovná porada zástupcov útvarov sociálneho 
zabezpečenia policajtov a vojakov v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. Porady sa 
zúčastnili zástupcovia všetkých zložiek, pričom jej predmetom bolo riešenie 
aplikačných otázok. Boli dohodnuté spoločné postupy pri uplatňovaní všeobecne 
záväzných právnych predpisov, v rámci medzirezortného pripomienkového konania 
a pod.    

c) Oznámil, že ÚSZ ZVJS v súčasnosti nepripravuje žiadny materiál k novele zákona č. 
328/2002 Z. z., resp. k novele zákona č. 461/2003 Z. z.  

d) Poskytol informácie aj o tom, že v súčasnosti poberá dávky z výsluhového 
zabezpečenia a sociálneho poistenia cca 4000 osôb, z toho je približne 3370 
výsluhových dôchodkov a  starobných dôchodkov, ktoré sa od 01.07.2002 považujú za 
výsluhové dôchodky. Priemerný výsluhový dôchodok v podmienkach ZVJS bol k 
31.12.2015 vo výške 675 €. 
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e) K prepočítavaniu priznaných starobných dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa zamieta  
z dôvodu príslušnosti s tým, že príslušný je ÚSZ ZVJS uviedol, že ÚSZ sa rovnako 
ako ostatné ozbrojené zložky s názorom Sociálnej poisťovne nestotožňuje a každý 
jednotlivý prípad je potrebné posudzovať individuálne. 

f) K riešeniu valorizácie dôchodkov uviedol, že ÚSZ sa nebráni myšlienke zmeny 
právnej úpravy týkajúcej sa spôsobu valorizácie výsluhových dôchodkov v zmysle 
vyššie uvedeného.  

Centrum účelových zariadení  MV SR (ďalej len „CÚZ). 

     Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy Asociácie policajtov vo výslužbe (ďalej len 
„SZK“) dňa 26. 4. 2016 v stredisku SIGNÁL, Rekreačná č. 13 Piešťany. 

     Prítomní : 

1. JUDr. Ján Dubovec – riaditeľ CÚZ  
2. JUDr. Hristo Gluškov – predseda SZK a 1.viceprezident APVV 
3. JUDr. František Krasnohorský – člen SZK 
4. Mgr. Jana Molnárová – člen SZK 

 
     Členovi SZK pri rokovaní oboznámili druhú stranu so vznikom a postavením APVV ( 
napr. to, že APVV má v rámci SR 44 miestnych organizácii a 5700 členov čo je viac ako 1/3 
poberateľov dôchodkov z výsluhového zabezpečenia (ďalej len „VD“), doterajšími aktivitami 
združenia pri presadzovaní záujmov bývalých policajtov – VD) napr. rokovaniami s vedúcim 
Oddelenia rekreačnej starostlivosti, riaditeľom Odboru sociálneho zabezpečenia ale aj 
generálnym riaditeľom Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR, 
postavení a úlohami SZK so zameraním  najmä na : 

• mať možnosť komplexnejšieho prístupu k sociálnej a zdravotnej  politike MV SR od 
prípravy koncepčných materiálov, cez legislatívne procesy až po praktické riešenie 
problémov VD, 

•  mať možnosť aktívne vstupovať do procesu prijímania interných noriem pre 
vytváranie podmienok činnosti VD a zapojiť do tohto procesu kvalifikovaných členov 
APVV napr. aj zastúpením v odborných komisiách, resp. pracovných skupinách, 

• vytvoriť možnosti úzkej spolupráce so vedením CÚZ a zabezpečenia aktuálnej 
informovanosti o možnostiach využívania rekreačných zariadení  VD. 

     
     Riaditeľ CÚZ informoval o postavení a úlohách CÚZ a súčasných možnostiach pri 
poskytovaní rekreačných služieb v rámci MV SR. Zdôraznil, že CÚZ v roku 2013 prevzalo 
všetky rekreačné zariadenia aj od OR PZ a KR PZ v rámci SR, z ktorých asi polovica je 
v útlme a ostatné potrebujú rekonštrukcie. Informoval tiež o tom,  že všetky zariadenia môžu 
využívať za rovnakých podmienok ako príslušníci PZ a zamestnanci aj VD a to v rámci 
pridelenia rekreačného poukazu alebo aj individuálne pričom cena v prípade poukazu je 1/3 
z celkovej ceny. 
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     Poukázal tiež na to, že možnosti využívať tzv. víkendové pobyty ( napr. štvrtok, piatok, 
sobota a nedeľa), o ktoré aj v súčasnosti prejavuje záujem asi 1/3 VD. 
     Pre účely možnosti využívať rekreačné zariadenia individuálne a aktuálnej informovanosti 
o voľných kapacitách  odporúčal SZK individuálne rokovania s jednotlivými vedúcimi týchto 
rekreačných zariadení.  
     Na základe priebeh rokovania bolo dohodnuté, že : 

1. SZK zabezpečí zverejnenie aktuálnych informácii o existujúcich rekreačných 
 zariadeniach vrátane informácie či sú ceny rovnaké aj pre VD (napr. v ubytovacích 
 zariadeniach) nielen na svojej web stránke ale aj v pripravovanej publikácii APVV na 
 tento rok. 

2. CÚZ poskytne  SZK aktuálne informácie k bodu 1. 
3. SZK postupne absolvuje rokovania s vedúcimi rekreačných zariadení za účelom 

 dohodnutia spolupráce pri sprostredkovaní aktuálnych informácii o prípadných voľných 
 kapacitách.   
 

Odbor zdravotníctva SPaSČ 

 Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy SZK dňa 26.4.2016 v budove MV SR, 
kde sídli časť pracovísk Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR 
(ďalej len „SPaSČ“), Bratislava, Gunduličova  č. 2. 

Prítomní : 

1. MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH - riaditeľka Odboru zdravotníctva SPaSČ 
2. JUDr. Hristo Gluškov – predseda SZK a 1.viceprezident APVV 
3. JUDr. František Krasnohorský – člen SZK 
4. Mgr. Jana Molnárová - člen SZK 

 
          Účastníci rokovania sa navzájom informovali o zmenách, ktoré nastali od  posledného 
spoločného rokovania (1.4.2015).  

 Predseda SZK informoval napr. o tom, že : 
• APVV má v súčasnosti vo svojich 44 miestnych organizáciách 5700 členov, čo je viac 

ako 1/3 poberateľov výsluhových dôchodkov – bývalých príslušníkov PZ.   
• APVV už má podpísanú Zmluvu o vzájomnej spolupráci s Nemocnicou sv. Michala 

(23.7.2015), kde je riešená aj oblasť úhrad za niektoré zdravotné úkony pre 
výsluhových dôchodcov),  

• exituje dohoda s Centrom vzdelávania MV SR o možnosti využívania 
psychologických služieb „krajskými služobnými psychológmi“. 

     Riaditeľka Odboru zdravotníctva SPaSČ (ďalej len „riaditeľka“) poskytla informácie 
k súčasnému stavu zdravotnej starostlivosti  o VD s tým, že títo môžu byť aj naďalej 
v starostlivosti služobných (27 lekárov, ktorí sú  zaradení v Nemocnici sv. Michala, a.s., 
najmä v krajských mestách SR)  resp. zmluvných lekárov (77 lekárov v sídlach okresov), 
pokiaľ sa pre pokračovanie v zmluvnom vzťahu slobodne rozhodnú.  
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     Informovala tiež o tom, že 10 z 11 všeobecných lekárov bude z Nemocnice sv. Michala 
presťahovaných začiatkom mája 2016 do nových priestorov,  čím sa vytvorí väčší priestor pre 
lekárov špecialistov v nemocnici. 

     Z dôležitých investičných akcií rezortu  bude 5.5.2016 kolaudovaná budova zariadenia 
Saratov v Trenčianskych Tepliciach, ktoré patrí pod KLÚ MV SR ARCO. V KLÚ Družba v 
Bardejovských kúpeľoch sa vytvárajú postupne realizáciou stavebných úprav možnosti aj pre  
indikačnú skupinu 7 (pohybový aparát) čím sa rozšíri ich počet indikačných skupín kúpeľnej 
liečby na 9 a umožní tak využívať kúpeľnú liečbu aj v tejto oblasti. Na základe dohody medzi 
MV SR a MO SR môžu liečbu v KLÚ MV SR Družba využívať aj profesionáli vojaci 
a výsluhoví dôchodcovia MO SR  a zároveň informovala o tom, že v týchto kúpeľoch máme 
vysoko kvalifikovaný zdravotný personál – množstvo zdravotníckych pracovníkov 
s vysokoškolským vzdelaním. 

     Riaditeľka informovala tiež o tom, že boli pre výsluhových dôchodcov zavedené nielen 21 
ale aj 14 dňové liečebné pobyty, ktoré sa veľmi osvedčili. Ďalej informovala o tom, že aj 
napriek „nákladovým“ cenám  za poukazy majú všetky 3 liečebné ústavy kladné hospodárske 
výsledky, t.j. vykazujú zisk.   

     Riaditeľka ocenila spoluprácu s APVV pri zverejňovaní potrebných informácii  vo vzťahu 
ku kúpeľnej liečbe na web stránke APVV. Ďalej uviedla, že v roku 2015 boli pridelené 
kúpeľné poukazy všetkým záujemcom z radov poberateľov VD, ktorí splnili podmienky 
zákona č. 328/2002 Z.z. a príslušné zdravotné indikácie. V roku 2016 je zatiaľ kladne 
nevybavených 200 žiadosti ale ubezpečila, že aj tieto budú postupne uspokojené. Informovala 
tiež o tom, že neevidujú ani jednu sťažnosť na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti. 

     Riaditeľka vyjadrila tiež podporu avizovanej aktivite APVV zameranej na možnosť 
vybudovať zariadenie sociálnej starostlivosti pre VD a zároveň informovalo o tom, že takéto 
aktivity má aj Odborový zväz polície  v SR a preto by bolo účelné tieto zámery presadzovať 
spoločne.  

 


