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Informácia 

z rokovania sociálno-zdravotnej komisie Asociácie policajtov vo výslužbe na Sekcii 

personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR. 

     Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy Asociácie policajtov vo výslužbe (ďalej len 

„APVV“) dňa 1.4.2015 v budove MV SR, kde sídli časť pracovísk Sekcie personálnych 

a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR (ďalej len „SPaSČ“), Bratislava, Šancová                

č. 1. 

Prítomní : 

1. plk. JUDr. Ivan Fufaľ - riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia  

2. plk. MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH - riaditeľka Odboru zdravotníctva   

3. Ing. Marián Albert – vedúci Oddelenia rekreačnej starostlivosti 

4. JUDr. Hristo Gluškov – viceprezident APVV 

5. JUDr. František Krasnohorský – člen sociálno-zdravotnej komisie APVV 

     Rokovanie sa uskutočnilo samostatne s vedúcim oddelenia a samostatne s riaditeľmi  

odborov. 

     Zástupcovia APVV pri rokovaniach oboznámili 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 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 SPaSČ a v aktuálnej informovanosti 

o pripravovaných úpravách resp. zmenách  v oblasti sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti, kúpeľnej liečby a  rekreačnej starostlivosti poskytovanej VD. 

 

Oddelenie rekreačnej starostlivosti 

 

     Na úvod rokovania sme upozornili na to, že súčasný stav prideľovania rekreačných 

poukazov  pre VD vychádza z filozofie „až po vyhovení“, resp. pri zahraničných poukazoch 

„po uspokojení záujmu“ ostatných oprávnených osôb (NMV SR č.  32/2012 o rekreačnej 

starostlivosti). Okrem toho tiež na to, že nie je takmer žiadna informovanosť VD o zozname 

rekreačných poukazov čo je zapríčinené aj tým, že tieto informácie sú zverejňované „iba“ na 

intranete.  
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     Pri rokovaní boli vedúcim oddelenia poskytnuté informácie o stave prideľovanie 

rekreačných poukazov v roku 2014.  

     V roku 2014 z celkového  počtu (asi 43000 osôb, z toho 15.600 VD) oprávnených osôb 

bolo podaných 4841 žiadostí na  domácu rekreáciu (príslušníci PZ, HaZZ, HZS, zamestnanci 

MV SR  a VD). Z tohto počtu bolo 621 žiadostí VD, z ktorých v 469 prípadoch bol poukaz 

pridelený  (75,5%). 

     Na zahraničnú rekreáciu bolo vydaných 23 poukazov do Poľska, 33 do Bulharska, 64 do 

Chorvátska a 69 do Českej republiky. Vzhľadom na veľký záujem a malú ponuku nebol pre 

VD pridelený ani jeden poukaz. 

     Vedúci oddelenia informoval aj o tom, že na rozdiel od VD  starobní dôchodcovia hradia 

plnú hodnotu poukazu a preto je z ich strany o tieto rekreácie minimálny záujem. Obdobne je 

to aj s účasťou vnukov (vnučiek), za ktorých je potrebné tiež hradiť plnú hodnotu poukazu. 

     Bolo dohodnuté, že za účelom zvýšenia informovanosti VD o rekreačných poukazoch 

(vrátane voľných, resp. vrátených) vedúci oddelenia bude zasielať priebežne všetky 

informácie zverejňované v tejto veci na intranete MV SR aj APVV tak, aby sme ich mohli 

zverejniť aj na našej web stránke (aktuálne informácie sú zverejnené na web stránke – 

Rekreačná starostlivosť).  Ďalej bolo dohodnuté, že za účelom inej „filozofie“ prideľovania 

poukazov pre VD navrhneme novelu interného predpisu tak, aby tieto boli prideľované nie až 

po vyhovení, resp. uspokojení  ostatných osôb ale napr. percentuálne podľa pomeru 

k celkovému počtu oprávnených osôb.  

 

Odbor sociálneho zabezpečenia 

    V súvislosti s priznávaním starobných dôchodkov poberateľom VD po splnení podmienok 

výkonu služby v I. a II. kategórie funkcií bolo konštatované, že žiadosti Sociálnej poisťovne 

o predloženie potrebných potvrdení sú „vybavované“ priebežne. V tejto súvislosti riaditeľ 

upozornil na to, že potvrdenia pre VD o zápočte rokov zhodnotených na výsluhový dôchodok 

vydáva Odbor sociálneho zabezpečenia SPaSČ, ale pokiaľ ide o potvrdenie vzťahujúce sa 

k služobným príjmom dosahovaným za dobu trvania služobného pomeru, tieto potvrdzujú 

pracoviská Centier podpory MV SR na príslušnom KR PZ, kde bol VD naposledy služobne 

zaradený.  

     Pokiaľ ide o potvrdenie vzťahujúce sa ku kategóriám funkcií za dobu trvania služobného 

pomeru riaditeľ poukázal na to, že dňom 01.01.2000 sú všetky funkcie zaradené do III. 

pracovnej kategórie. Uviedol tiež, že na vznik nároku na VD zaradenie do kategórie funkcií 

nebolo a  nie je podstatné. Pri vystavovaní potvrdenia o zaradení do kategórie funkcií odbor 

vychádza výlučne z dokladov, ktoré sa nachádzajú v dávkovom spise každého VD. V prípade, 

ak sa vo vystavenom potvrdení údaj o zaradení do kategórie funkcií nenachádza, odbor nie je 

oprávnený potvrdiť požadovanú kategóriu.  

     Riaditeľ odboru informoval tiež o tom, že pracovisko v súčasnosti nepripravuje žiadny 

materiál  k novele zákona č. 328/2002 Z. z. V tejto súvislosti uviedol, že pracovisko v rámci 

pripomienkového konania spracovávalo pripomienky k novele zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení, pričom tieto súviseli: 
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 s možným priznávaním tzv. minimálneho dôchodku aj pre bývalých príslušníkov PZ - 

poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia, ktorým bol priznaný aj starobný 

dôchodok (SD) 

 s vyrovnávacím príspevkom u VD za predpokladu, že sú aj poberateľmi SD a zároveň 

aj poberateľmi SD z ČR 

 so sirotskými výsluhovými dôchodkami s dôrazom na podmienky ich vyplácania 

počas štúdia a súbežného vykonávania zárobkovej činnosti. 

       Riaditeľ odboru zároveň poskytol informácie aj o tom, že v súčasnosti poberá dávky 

z výsluhového zabezpečenia cez 18000 osôb, z toho približne 13600 výsluhových dôchodkov 

a 2000 starobných dôchodkov, ktoré sa od 01.07.2002 považujú za výsluhové dôchodky.   

     Informoval tiež o tom, že v rámci novely nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky 

č. 81/2004 o určení termínu, spôsobu a formy výplaty dávok výsluhového zabezpečenia a 

dávok dôchodkového poistenia bola „zrušená povinnosť“ poberateľom dávky preukazovať 

poberanie výsluhového dôchodku tzn., že od 15.06.2013 nemusia zasielať tzv. „Potvrdenie 

o žití“. Zdôraznil, že aj napriek tomu, že o tejto skutočnosti boli poberatelia VD informovaní 

prostredníctvom „valorizačných rozhodnutí v roku 2013“, ako aj oznamom na internetovej 

stránke APVV a MV SR, tieto potvrdenia sú aj naďalej na odbor zasielané. Touto cestou 

požiadal o opätovné informovanie členov APVV zverejnením na web stránke o zrušení tejto 

povinnosti.  

Odbor zdravotníctva 

     Riaditeľka odboru zdravotníctva poskytla informácie k súčasnému stavu zdravotnej 

starostlivosti  o VD z 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. Informovala tiež o tom, že koncom októbra 2015 bude prebiehať 

sťahovanie Nemocnice sv. Michala, a.s. do nového objektu na Cintorínskej ulici v Bratislave, 

kde bude poskytovaná komplexná ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť pre 

policajtov, vojakov, výsluhových dôchodcov, ale aj širokú verejnosť, pričom náklady na 

vybudovanie sú hradené z rozpočtu MV SR.   

     Z dôležitých investičných akcií rezortu  bude do 30.4.2015 ukončená oprava bazéna  

v Kúpeľno – rehabilitačnom zariadení MV SR Bystrá  Liptovský Ján.  

     Riaditeľka odboru zdravotníctva ocenila spoluprácu s APVV pri zverejňovaní potrebných 

informácii  vo vzťahu ku kúpeľnej liečbe na web stránke APVV. Ďalej uviedla, že v roku 

2014 z 1877 poukazov na kúpeľnú liečbu, bolo pridelených 915 poberateľom výsluhových 

dôchodkov MV SR, t.j. všetkým záujemcom z radov poberateľov VD, ktorí splnili podmienky 

zákona č. 328/2002 Z.z. a príslušné zdravotné indikácie, bol kúpeľný poukaz pridelený. 

Vyjadrila podporu avizovanej aktivite APVV zameranej na možnosť vybudovať zariadenie 

sociálnej starostlivosti pre VD, informovala tiež o tom, že v rámci programu „ESO“  sa v MV 
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SR uvoľnia viaceré budovy, ktoré by bolo možné využiť aj pre uvedené činnosti, objekty a ich 

využitie  je v gescii sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR. 

      K požiadavke prehodnotenia výšky súčasných poplatkov za niektoré zdravotné úkony  pre 

VD napr. pri lekárskych prehliadkach na účely vydania vodičských oprávnení, zbrojných 

preukazov, preukazov odbornej spôsobilosti na výkon fyzickej ochrany a pod. uviedla, že  

výšku poplatku za služby neuhrádzané z verejného zdravotného poistenia  určuje 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe svojich reálnych nákladov v cenníku 

výkonov, ktorý musí byť zverejnený na  viditeľnom a prístupnom mieste vo vstupných 

priestoroch alebo v čakárni.  

      K možnosti rozšírenia psychologickej služby aj do oblasti spolupráce s VD sme boli 

informovaní, že toto patrí do pôsobnosti centra vzdelávania a psychológie SPaSČ a 

o možnosti spolupráce so špecialistami v oblasti fyzioterapie, resp. podpísania dohody 

o spolupráci s Nemocnicou sv. Michala, a.s. je potrebné rokovať priamo s predstavenstvom  

nemocnice.  

 


