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Informácia 

z rokovania sociálno-zdravotnej komisie Asociácie policajtov vo výslužbe na MV SR a 
v Nemocnici sv. Michala, a.s. 

Nemocnica sv. Michala, a.s. 

      Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy Asociácie policajtov vo výslužbe 
(ďalej len „APVV“) dňa 25.6.2015 v budove Nemocnice sv. Michala, a.s. (ďalej len 
„nemocnica“), Bratislava, Cesta na červený most č. 1. 

Prítomní : 

1. MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA – predseda predstavenstva a generálny 
                                                              riaditeľ   

2. JUDr. Hristo Gluškov – viceprezident APVV a predseda sociálno-zdravotnej komisie                                                
                                   APVV 

3. JUDr. František Krasnohorský – člen sociálno-zdravotnej komisie APVV 
4. Mgr. Jana Molnárová - členka sociálno-zdravotnej komisie APVV 

 
          Zástupcovia APVV pri rokovaní 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, 

•  vytvoriť možnosti úzkej spolupráce s nemocnicou s cieľom vytvárania podmienok na 
komplexnú lekársku starostlivosť v novovybudovanej nemocnici pri zachovaní 
exkluzivity pre VD, 

• aktuálnu informovanosť VD o možnostiach využívania poskytovanej lekárskej 
starostlivosti v nemocnici vrátane špecialistov z oblasti fyzioterapie, 

• možnosť zmeny cenníka komerčných výkonov niektorých zdravotných úkonov (napr. 
potvrdenia o zdravotnom stave nad 65 rokov veku k používaniu vodičského preukazu, 
potvrdenia tlačív k zbrojným preukazom, osvedčeniam k odbornej spôsobilosti – SBS 
a pod.), 

• možnosť ďalší postup upraviť dohodou o vzájomnej spolupráci. 
 

 MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA (ďalej len generálny riaditeľ) podrobne 
informoval o súčasnom stave v oblasti poskytovania lekárskej starostlivosti o VD so 
zameraním aj na otvorenie novej nemocnice na Cintorínskej ulici v Bratislave, ktoré sa 
predpokladá 30.10.2015. V nemocnici bude poskytovaná komplexná ambulantná a ústavná 
zdravotná starostlivosť pre policajtov, vojakov, ale aj širokú verejnosť s tým, že bude  naďalej 
vytvorený priestor aj pre VD pri zachovaní selektivity (prednosť – doba čakania) ale budú na 
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tento účel vytvorené aj nejaké limity. Na preukázanie príslušnosti bude postačovať preukaz 
dôchodcu MV SR prípadne člena APVV. Pre lepšiu orientáciu uviedol, že nemocnica je 
otvorenou ustanovizňou a asi 80 % pacientov je „civilov“ a 20 % policajtov, vrátane VD. 
 Generálny riaditeľ informoval aj o tom, že do nemocnice „patria“ aj všeobecní lekári, 
ktorí sú v Bratislave (10) a na krajských riaditeľstvách Košice, Prešov, Žilina, Banská 
Bystrica, Nitra, Trenčín a Trnava a okrem toho na okresných riaditeľstvách Michalovce, 
Zvolen a Levice. Na ostatných OR PZ sú tzv. zmluvní lekári, ktorí „patria“ pod Odbor 
zdravotníctva SPaŠČ MV SR. Z celkového počtu policajtov je asi 50 %  v starostlivosti 
všeobecných lekárov nemocnice a 50 % v starostlivosti zmluvných lekárov.  
 K možnosti zmeny poplatkov niektorých zdravotných úkonov pre VD prisľúbil 
riešenie s tým, že ich konkrétna podoba bude určená po vykonaní analýzy súčasného stavu a 
ich dopadu na celkové príjmy akciovej spoločnosti. 
           Návrh k penziónom – zariadenia sociálnej starostlivosti  nie je v ich kompetencii 
a odporúčal tieto veci riešiť s Odborom zdravotníctva SPaSČ MV SR. 
 V závere rokovania bolo dohodnuté, že APVV predloží písomný návrh Zmluvy 
o vzájomnej spolupráci, ktorý bude následne nemocnicou pripomienkovaný tak, aby mohol 
byť obidvoma stranami akceptovaný a vzájomne výhodný.  Zmluva bola dňa 23.7.2015 
obidvoma stranami podpísaná. 
 
Centrum vzdelávania a psychológie 
 
      Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy Asociácie policajtov vo výslužbe (ďalej 
len „APVV“) dňa 25.6.2015 v budove MV SR, Pribinova 2, Bratislava.  

Prítomní : 

1. JUDr. Anton Kulich – riaditeľ- Centrum vzdelávania a psychológie (ďalej len „CVP“)   
2. Mgr. Eva Krivosudská, PhD. – služobný psychológ CVP 
3. JUDr. Hristo Gluškov – viceprezident APVV a predseda sociálno-zdravotnej komisie                                                

                                   APVV 
4. JUDr. František Krasnohorský – člen sociálno-zdravotnej komisie APVV 
5. Mgr. Jana Molnárová - členka sociálno-zdravotnej komisie APVV 

 
          Zástupcovia APVV pri rokovaní 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, 

•  nadviazanie spolupráce s  CVP s cieľom zistiť možnosti využívania psychologického 
poradenstva poberateľmi VD, 

• stanoviť formu vzájomnej spolupráci a ďalší postup. 
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 JUDr. Anton Kulich (ďalej len „riaditeľ“) informoval o existujúcich prekážkach 
k možnostiam využívania psychologického poradenstva poberateľmi VD. Ide najmä o 
legislatívnu úpravu, kde príslušný interný  akt neupravuje poskytovanie týchto  služieb mimo 
rezort a tiež kapacitné možnosti jednotlivých psychologických pracovísk a to aj napriek tomu, 
že od roku 2014 sú dve systemizované miesta „služobného psychológa“ na každom krajskom 
riaditeľstve Policajného zboru a tri systemizované miesta na Krajskom riaditeľstve 
Policajného zboru v Bratislave.  
 V závere rokovania bolo dohodnuté, že APVV predloží písomný návrh memoranda, 
ktoré bude upravovať možnosti spolupráce medzi APVV a  Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky v oblasti poskytovania psychologického poradenstva poberateľmi VD na základe 
dobrovoľnosti   a  s ohľadom na kapacitné možnosti jednotlivých psychologických pracovísk.  
 Návrh memoranda bol komisiou predložený a Centrum vzdelávania a psychológie 
informácie v ňom uvedené zapracovalo do pripomienok k návrhu Zmluvy o spolupráci medzi 
MV SR a APVV, ktorá bola v tom čase jednotlivými pracoviskami na MV SR 
pripomienkovaná.  
 

Vikariát ordinariátu OSaOZ SR pre rezort MV SR 

 Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy Asociácie policajtov vo výslužbe 
(ďalej len „APVV“) dňa 25.6.2015 v budove MV SR, Bratislava, Pribinova 2. 

Prítomní : 

1. plk. Mons. ThDr. Fratntišek Bartoš, PhD. – riaditeľ úradu MV SR a zástupca biskupa       
                                                                      s právami ordinára pre rezort MV SR                                          

2. JUDr. Hristo Gluškov – viceprezident APVV a predseda sociálno-zdravotnej komisie                                                
                                   APVV 

3. JUDr. František Krasnohorský – člen sociálno-zdravotnej komisie APVV 
4. Mgr. Jana Molnárová - členka sociálno-zdravotnej komisie APVV 

 
          Zástupcovia APVV pri rokovaní 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, 

• vytvoriť možnosti úzkej spolupráce pri poskytovaní duchovnej služby, 
• aktuálnu informovanosť VD o možnostiach využívania duchovnej služby 

a uskutočnenie spoločnej akcie (svätej omše),  

• možnosť ďalší postup upraviť dohodou o vzájomnej spolupráci. 
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 Plk. Mons. ThDr. Fratntišek Bartoš, PhD.  (ďalej len „biskupský vikár“) podrobne 
informoval o súčasnom stave v oblasti poskytovania katolíckej duchovnej služby 
príslušníkom Policajného zboru so zameraním na VD s tým, že svoje zastúpenie majú na 
vysunutých pracoviskách, ktoré sú na všetkých KR PZ. Biskupský vikár zdôraznil aj to, že 
všetci duchovní okrem „klasických služieb“ vykonávajú aj duchovnú terapiu a krízovú 
intervenciu a samozrejme, že je to možné využívať aj na VD.    
 Pri rokovaní bolo dohodnuté, že vikariát pripraví na mesiac september tohto roku na 
sviatok svätého Michala svätú omšu pre VD (veteránov) a to za príslušníkov PZ, ktorí 
zahynuli pri výkone služby a zomrelých VD, ktorá sa uskutoční v Katedrále ozbrojených síl 
a ozbrojených  zborov, Bratislava, Pekná cesta. Po skončení omše budú vytvorené podmienky 
aj na neformálnu diskusiu a stretnutie s vedením vikariátu. APVV zabezpečí zverejnenie tejto 
informácie na svojej web stránke a tiež informovanie čo najväčšieho počtu svojich členov. 
 V závere rokovania bolo dohodnuté, že APVV predloží na vikariát písomný návrh 
Dohody o vzájomnej spolupráci,  ktorý bude následne vikariátom pripomienkovaný tak, aby 
mohol byť obidvoma stranami akceptovaný a vzájomne výhodný.  Návrh dohody bol 
komisiou predložený, zatiaľ stanovisko, resp. pripomienky neboli oznámené. 
 
Úrad Ekumenickej pastoračnej služby MV SR 

 Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy Asociácie policajtov vo výslužbe 
(ďalej len „APVV“) dňa 25.6.2015 v budove MV SR, Bratislava, Pribinova 2. 

Prítomní : 

1. pplk. Mgr. Milan Petrula – riaditeľ úradu Ekumenickej pastoračnej služby MV SR –                  
                                         evanjelický farár                                                                            

2. JUDr. Hristo Gluškov – viceprezident APVV a predseda sociálno-zdravotnej komisie                                                
                                   APVV 

3. JUDr. František Krasnohorský – člen sociálno-zdravotnej komisie APVV 
4. Mgr. Jana Molnárová - členka sociálno-zdravotnej komisie APVV 

 
          Zástupcovia APVV pri rokovaní 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, 

• vytvoriť možnosti úzkej spolupráce  pri poskytovaní duchovnej služby, 
• aktuálnu informovanosť VD o možnostiach využívania duchovnej služby,  
• možnosť ďalší postup upraviť dohodou o vzájomnej spolupráci. 

 



5 

 

 Pplk. Mgr. Milan Petrula  (ďalej len „riaditeľ“) podrobne informoval o súčasnom stave 
v oblasti poskytovania  duchovnej služby registrovanými cirkvami a náboženskými 
spoločnosťami v SR príslušníkom Policajného zboru so zameraním na VD s tým, že svoje 
vysunuté pracoviská majú na Akadémii Policajného zoru, KR PZ v Prešove, KR PZ 
v Košiciach, OR PZ Liptovský Mikuláš, OR PZ Lučenec a OR PZ Senica. Riaditeľ zdôraznil 
aj to, že všetci duchovní okrem „klasických služieb“ vykonávajú aj duchovnú terapiu 
a krízovú intervenciu a samozrejme, že je to možné využívať aj na VD. 
 APVV ponúkla zabezpečovať pravidelnú informovanosť svojich členov o aktuálnych 
otázkach a vykonávaných či pripravovaných aktivitách úradu a to na svojej web stránke.     
 V závere rokovania bolo dohodnuté, že APVV predloží na úrad písomný návrh 
Dohody o vzájomnej spolupráci,  ktorý bude následne úradom pripomienkovaný tak, aby 
mohol byť obidvoma stranami akceptovaný a vzájomne výhodný.  Návrh dohody bol 
komisiou predložený, zatiaľ stanovisko, resp. pripomienky neboli oznámené. 
 
Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR 
 
 Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy Asociácie policajtov vo výslužbe 
(ďalej len „APVV“) dňa 29.9.2015 v budove MV SR, Bratislava, Pribinova 2. 

Prítomní : 

1. Ing. Ondrej Varačka - generálny riaditeľ SPaSČ  
2. JUDr. Jana Kovácsová, PhD. - riaditeľka Organizačného odboru SPaSČ   
3. Ing. Eduard Pokorný - prezident APVV 
4. JUDr. Hristo Gluškov - 1.viceprezident APVV a predseda sociálno-zdravotnej komisie 

APVV 

           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 aktuálnej informovanosti 
o pripravovaných úpravách resp. zmenách  v oblasti sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti, kúpeľnej liečby a  rekreačnej starostlivosti poskytovanej VD. 
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 Generálny riaditeľ SPaSČ informoval zástupcov APVV a súčasnom stave v oblasti 
rekreačnej starostlivosti so zameraním na rozdiely oproti internej úprave s cieľom skvalitniť a 
čo najviac  priblížiť využívanie tejto formy čo najširšiemu okruhu oprávnených užívateľov. 
Zdôraznil to, že  aj budúcnosti sa predpokladá pre výsluhových dôchodcov zachovať súčasný 
spôsob postupu pri predložení žiadosti o pridelenie rekreačného poukazu a rozhodovanie o 
pridelení.  SPaSČ v blízkej budúcnosti  pripraví novelu N MV SR č. 32/2012 o rekreačnej 
starostlivosti s tým, že v dostatočnom časovom predstihu bude umožnené aj APVV sa k tejto 
novele vyjadriť a predložiť svoje stanovisko. Odporúčal ale, aby APVV vopred konzultovala 
svoje postoje a návrhy s Odborovým zväzom PZ v SR. 
 V súvislosti so zabezpečením včasnej informovanosti výsluhových dôchodcov 
o ponuke rekreačných poukazov uviedol, že toto bude naďalej zo strany SPaSČ 
zabezpečované (vrátane aktualizácie) tak ako bolo dohodnuté na rokovaní s vedúcim 
oddelenia rekreačnej starostlivosti na rokovaní 1. 4. 2015 tak, že podklady budú pravidelne 
zasielané na email 101_viceprezident@asociaciapolicajtov.sk.    
 Informoval tiež o tom, že SPaSČ už pripomienkovala návrh dohody o vzájomnej 
spolupráci medzi MV SR a APVV a zdôraznil tiež, že SPaSČ v súčasnosti nepripravuje 
žiadny materiál k novele zákona č. 328/2002 Z. z. 
 
  
 
 

 

 

 


