Stravovanie dôchodcov v zariadeniach MV SR
Pri osobných stretnutiach členov prezídia APVV s členmi nášho občianskeho združenia boli
na členov prezídia z viacerých strán položené otázky k možnosti stravovania sa (obed)
dôchodcov, bývalých príslušníkov Policajného zboru (ďalej len policajní dôchodcovia)
v zariadeniach Ministerstva vnútra SR. Prezídium APVV v tejto veci už rokovalo s OZP v SR
a s Centrom podpory MV SR.
Stravovanie v pôsobnosti MV SR upravuje Nariadenie MV SR č. 24/2013. Konkrétnejšie sa
touto otázkou zaoberá Kolektívna zmluva, ktorá sa každoročne uzatvára medzi Ministerstvom
vnútra SR a Odborovým zväzom polície v SR. Na rok 2017 je táto zmluva zverejnená vo
Vestníku MV SR čiastka 72. V čl. 4, ods. 12 tejto zmluvy je uvedené že: „Ministerstvo môže
poskytnúť príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu vo vlastných alebo zmluvných
stravovacích zariadeniach aj bývalým policajtom, ktorí splnili podmienky nároku na
výsluhový dôchodok a zároveň dovŕšili 62 rokov, alebo splnili podmienky nároku na
starobný dôchodok podľa osobitného predpisu a to podľa konkrétnych finančných
možnosti.“
Z uvedeného vyplýva, že na stravovanie nemajú policajní dôchodcovia v zariadeniach MV
SR nárok ale iba možnosť po splnení ustanovených podmienok. Samotná prax môže byť
v každom kraji odlišná. Spravidla je to ale tak, že:
1. Záujemca si podá písomnú žiadosť, v ktorej sa odvolá na čl. 4, ods. 12, platnej Kolektívnej
zmluvy.
2. V žiadosti uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, a v ktorom
stravovacom zariadení sa chce stravovať (vzor žiadosti je v prílohe č. 2).
3. Žiadosť je potrebne doručiť na Centrum podpory na príslušné Krajského riaditeľstva PZ a to
v prípade, že stravovacie zariadenie patrí do jeho pôsobnosti. V prípade že stravovacie
zariadenie patrí do pôsobnosti MV SR, žiadosť sa podáva priamo na ministerstvo.
4. K žiadosti je potrebne pripojiť kópiu rozhodnutia o priznaní výsluhového dôchodku a čestné
prehlásenie o tom že žiadateľ nie je nikde zamestnaný. (Pokiaľ žiadateľ uzná že je potrebne
údaje o výške dôchodku v rozhodnutí o priznaní dôchodku utajiť, môže tieto v rozhodnutí
vymazať).
Takto vyplnená žiadosť aj s prílohami postačuje nato, aby služobný orgán rozhodol.
Poznamenávame, že stravovanie je možné iba v zariadeniach MV SR, alebo v zmluvných
zariadeniach, z čoho vyplýva že policajný dôchodca nemá nárok na tzv. gastrolístky. Taktiež
sa o stravovanie nemôže uchádzať policajný dôchodca, ktorý je v pracovnom pomere,
alebo inom pracovno-právnom vzťahu.
Cena obeda je vo väčšine prípadov rovnaká ako pre policajtov resp. môže byť aj bez
príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu t. j. v jeho plnej hodnote.
prezídium APVV

Príloha č. 1
Zoznam poskytovateľov podľa KR PZ v SR

KR PZ

BA

TT
BB
ZA
KE
PO
TN
NR

poskytovateľ miesto poskytovania stravovania
Pribinova 2
Košická 47
MV SR, CÚZ Gaštanový hájik
SOŠ, Devínska Nová Ves
Prezídium, Račianska 45
BA I, Sasinkova
BA II, Osvetová
OR PZ
BA IV, Schneidera Trnavského
BA V, Námestie hasičov
SOŠ PZ
Pezinok
MV SR, CÚZ KR PZ v Trnave, Kollárova 31
KR PZ V B. Bystrici, 9. mája č. 1
MV SR, CÚZ
OR PZ v B. Bystrici, Okružná č. 19
MV SR, CP
SŠPO, Žilina, Bytčianska 110
KR PZ v Košiciach, Kuzmányho 8
MV SR, CP
OR PZ Košice-mesto, Rampová 7
OR PZ Košice-okolie, Tr. SNP 35
MV SR, CP
Humenné, Mierová 3
nemá
nemá

CÚZ - Centrum účelových zariadení
CP - Centrum podpory

Príloha č. 2

VZOR
Jozef Mrkvička, Námestie hraničiarov 6, 851 01 Bratislava, č.tel. 0901854127
V Bratislave dňa 4. 11. 2017
Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory
Špitálska č. 14
812 28 BRATISLAVA
Vec: Žiadosť o stravovanie
Dňa 31.10.2016 som po 31. rokoch odslúžených v policajnom zbore ukončil služobný
pomer ako policajt na Krajskom riaditeľstve policajného zboru Bratislava, Špitálska 14. Od 1.
11. 2016 mám priznaný výsluhový dôchodok. Žiadam Vás o možnosť stravovania vo vašom
stravovacom zariadení na Okresnom riaditeľstve v Bratislave V, Námestie hraničiarov 1/B,
nakoľko bývam v tomto obvode. Zároveň čestne prehlasujem, že nie som v pracovnom, ani
inom obdobnom pomere.
S pozdravom
Jozef Mrkvička

Prílohy: Kópia rozhodnutia o priznaní výsluhového dôchodku.

