Informácia
zo zasadania sociálno-zdravotnej komisie Asociácie policajtov vo výslužbe a sociálnej komisie Zväzu
vojakov Slovenskej republiky
Rokovanie sa uskutočnilo na základe iniciatívy SK ZV SR dňa 16.3.2016 v Trenčíne.
Prítomní: Ing. Tomáš Švec, prezident Zväzu vojakov Slovenskej republiky
Ing. Ľubomír Dubeň, predseda Komisie pre sociálne zabezpečenie ZV SR
Dr. Milan Kolen, člen Komisie pre sociálne zabezpečenie ZV SR
PhDr.Peter Zelizňák, tajomník ZV SR
JUDr. Hristo Gluškov, predseda Sociálno-zdravotnej komisie Prezídia APVV
JUDr. František Krásnohorský, člen Sociálno-zdravotnej komisie Prezídia APVV
Mgr. Jana Molnárová, člen Sociálno-zdravotnej komisie Prezídia APVV
Všeobecný úvod – Ing. Tomáš Švec
Poukázal na sociálne zabezpečenie členov ZV SR a APVV, ako je postarané o ľudí, ktorí sú
v našich združeniach. Policajtov a vojakov spája spoločný zákon o sociálnom zabezpečení. Zákon
existuje, budeme hľadať cestu ako zákon vylepšiť aj pre aktívnych vojakov a dôchodcov. Chýbajú
nám zariadenia pre dlhodobo chorých – viď invalidovňa v Paríži. Veríme, že niečo vymyslíme
v prospech ľudí. Máme stretnutie s prezidentom SR. Hľadajme spoločne cesty. Navštívili sme štátneho
tajomníka MV SR. Ľudia, ktorí odídu z armády, polície predčasne, neuvážené po rôznych šumoch,
potom si držia hlavu. Navštívili sme Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v Bratislave. Služby,
ktoré poskytuje táto inštitúcia musia byť dotované lebo je prepojenie medzi počtom vojakov
a dôchodcov. Jedna z ciest je doplnenie armády ľuďmi, vojakmi na tabuľkové počty.
Ing.Ľubomír Dubeň
Oceňuje, že APVV je najväčšie občianske združenie bývalých policajtov, ZV SR je najväčšie
občianske združenie bývalých vojakov, no máme aj slúžiacich vojakov. Existuje aj Klub generálov,
Klub vojenských výsadkárov, Klub letisko Malacky, Klub ženistov a ďalšie o.z. Pred 2 rokmi vznikla
Sociálna komisia v rámci ZV SR.
Ing.Tomáš Švec
Pred 2 týždňami sa uskutočnilo rokovanie s hlavným lekárom OS SR. V Bratislave vznikla
nová nemocnica MV SR, ktorá prevzala lekársky personál aj z bývalej Vojenskej nemocnice.
Nemocnica nie je špecializovaná pre policajtov a vojakov. Budeme hľadať cestu, aby plnila úlohy, pre
ktoré bola zriadená.
JUDr. Hristo Gluškov
Informoval o vzniku a súčasnom postavení APVV s tým, že združenie má v rámci SR 44
miestnych organizácii a takmer 5700 členov čo je viac ako 1/3 bývalých príslušníkov Policajného
zboru, ktorí poberajú výsluhový dôchodok.
Spolupráca medzi APVV a ZV SR vychádza z Dohody o spolupráci, ktorú občianske združenia
(ďalej len „OZ“) uzavreli 4.6.2011 s tým, že APVV považuje ZVSR za zástupcu OZ bývalých
vojakov v SR a ZV SR považuje APVV za zástupcu OZ policajtov vo výslužbe v SR.
Na poslednom stretnutí (16.5.2014) z dôvodu vyhodnotenia tejto dohody boli dohodnuté spoločné
postupy najmä v týchto oblastiach :
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•

Rozhodujúcou oblasťou v činnosti obidvoch združení je sociálna oblasť, kde budú hľadať
spoločne riešenia problémov.
• Navrhnúť systém spoločných postupov výsluhových dôchodcov v OS SR.
• Dohodnúť sa na osobných kontaktoch k výmene názorov v jednotlivých odborných komisiách
a spoločnom postupe.
• Pri priznávaní starobných dôchodkov postupovať spoločne.
• Zlepšiť prezentáciu obidvoch združení na verejnosti.
APVV a ZR SR aj doposiaľ veľmi úzko spolupracovali v oblastiach spoločného záujmu napr.
pri ochrane práv, sociálnych istôt, oprávnených záujmov a potrieb vojenských dôchodcov a policajtov
vo výslužbe a vo viacerých prípadoch aj jednotne postupovali pri presadzovaní a ochrane práv nielen
našich členov ale aj všetkých poberateľov dôchodkov z osobitných účtov. Napr. :
• v kauze nevalorizácie našich dôchodkov v roku 2012 (najmä vzájomná informovanosť
a koordinovaný postup, zrealizovali sme spoločnú petíciu a spoločné rokovania s advokátskou
kanceláriou, ktorá obidve združenia v tejto kauze doposiaľ zastupuje),
• v príprave zákona č.328/2002 Z.z. a tiež jeho novelizácie (spoločný postup a vzájomná spolupráca
najmä pri informovaní poslancov, výborov NR, GP SR a zasielaní pripomienok),
• pri presadzovaní oprávnených nárokov výsluhových dôchodkov na priznanie starobných
dôchodkov vyplývajúcich z výkonu služby v I. a II. kategórii funkcii (spoločný postup najmä pri
rokovaniach so Sociálnou poisťovňou, zverejňovanie dostupných informácii napr. na web
stránkach, reagovanie na medializovanie kauzy, vystúpenia niektorých poslancov a iných verejných
činiteľov.
Sociálno-zdravotná komisia Prezídia APVV (ďalej len „SZK“) vznikla v minulom roku (máj
2015) ako odborný a poradný orgán Prezídia (najvyšší výkonný orgán APVV) v súlade s čl. 14 ods. 18
Stanov APVV a takto je upravené aj jej postavenie v schválenom Štatúte SZK.
Poukázal na rozdielne postavenie ZV SR a APVV :
ZV SR
APVV
• postavenie je upravené v zákone o
postavenie nie je upravené v zák. o št. službe
št. službe profesionálnych vojakov
príslušníkov Policajného zboru
• má podpísanú dohodu o vzájomnej
nemá podpísanú dohodu–je v pripomienkovom
spolupráci s MO SR
konaní
• v ozbrojených silách nie je odborový
v Policajnom zbore SR je odborový zväz
zväz
• má členov aj aktívnych vojakov
má členov iba výsluhových dôchodcov
• organizácia voj. útvarov nie je podľa
útvary PZ sú podľa územno-správneho
územno-správneho členenia
členenia
- zabezpečenie
zdravotnej
starostlivosti
praktickým služobným lekárom na každom OR
PZ
- posudkový lekár a psychológ na každom KR PZ
• má 30 klubov
• existencia veľkého počtu OZ združujúcich výsluhových dôchodcov

má 44 miestnych organizácii (pokryté celé
územie SR)
existencia menšieho počtu OZ združujúcich
výsluhových dôchodcov (ďalej len „VD“)
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Aj napriek týmto rozdielom existujú viaceré oblasti, kde má ZV SR a APVV spoločné nielen
postavenie ale aj rovnaké možnosti a z toho vyplývajúcu aj potrebu vzájomnej užšej spolupráce,
koordinovaného, prípadne aj spoločného postupu.
SZK v APVV vznikla v minulom roku (máj 2015) ako odborný a poradný orgán Prezídia
(najvyšší výkonný orgán OZ) v súlade s čl. 14 ods. 18 Stanov APVV a takto je upravené aj jej
postavenie v schválenom Štatúte SZK. I napriek tomu veľmi aktívne pracuje a absolvovala rokovania
s viacerými odbornými útvarmi, ktoré zabezpečujú činnosti súvisiace aj s postavením a právami VD.
Napr. v oblasti poskytovania sociálneho zabezpečenia a to aj na úrovni generálneho riaditeľa Sekcie
personálnych a sociálnych činností MV SR, rekreačných poukazov, psychologických služieb,
zdravotnej starostlivosti (aj s Nemocnicou sv. Michala, kde už bola podpísaná aj Dohoda o vzájomnej
spolupráci) a pastoračnej služby.
Zdôraznil to, SZK pripravila a zverejnila na web stránke APVV aj Analýzu zvyšovania
dôchodkov od roku 2010, ktorá je pravidelne aktualizovaná a vzhľadom na vývoj v spoločnosti pred
a po voľbách je v súčasnosti prioritou SZK pripraviť sa na zmeny, ktoré sa pripravujú v oblasti
valorizácie dôchodkov. SZK absolvuje v krátkom čase rokovania napr. na Odbore sociálneho
zabezpečenia SPaSČ MV, Útvare sociálneho zabezpečenia Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej
a justičnej stráže, so sociálnou komisiou Jednoty dôchodcov na Slovensku s cieľom pripraviť pre
Prezídium APVV materiál k postupu pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, politickými stranami,
poslancami NR a pod. k pripravovanej zmene v oblasti valorizácie dôchodkov. Po jeho spracovaní
bude ešte zverejnený na web stránke APVV za účelom možnosti jeho pripomienkovania nielen
všetkými členmi APVV ale ostatnými VD. Bolo by veľmi prospešné, keby APVV a ZV SR v tejto
oblasti vystupovali jednotne a spoločne presadzovali navrhované riešenia..
Jedným zo spoločných cieľov APVV a ZV SR by mala byť snaha stať sa členmi niektorých
poradných orgánov štátnych inštitúcii vrátane Vlády SR tak ako napr. Jednota dôchodcov na
Slovensku tak, aby sme aj takýmto spôsobom mohli presadzovať naše záujmy.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Pre najbližšie obdobie boli SZK navrhnuté tieto oblasti spolupráce :
Vzájomná výmena informácii a skúseností pri presadzovaní a obhajobe práv VD.
Včasná informovanosť o príprave a zasielaní stanovísk k vydávaniu a novelám všeobecnezáväznych právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú postavenia dôchodcov.
Koordinovanie jednotného postupu v oblasti uvedených v bode 2.
Koordinovať spoločný postup pri presadzovaní riešenia valorizácie dôchodkov v tomto roku s tým,
že SZK bude navrhovať (zjednotenie termínu valorizácie všetkých dôchodkov k 1.1., valorizovanie
dôchodkov pevnou sumou, stanovenie minimálnej sumy valorizácie dôchodkov, neuplatňovanie
prepočítavania koeficientom podľa odslúžených rokov už od 1.1.2017 a podporu riešenia
dôchodkov „starodôchodcov“ tak, aby sa primerane vzťahovali aj na „starodôchodcov“ - VD).
Koordinovať postup pri presadzovaní sociálnej starostlivosti pre starých a osamelých príslušníkov
ozbrojených síl vo výslužbe napr. vytváranie domovov starostlivosti pre starých a osamelých VD.
Spolupráca inými OZ, ktoré majú vzťah k dôchodcom, pri zastúpení VD v poradných orgánoch
vlády SR, Sociálnej poisťovne, tretieho sektora a pod. .
Spracovať komplexný materiál z doterajších skúsenosti pri uplatňovaní priznávaní SD v súvislosti
s I .a II. kategóriou funkcií ( dôležité informácie, rozhodnutia NS SR, skúsenosti a praktické rady)
a tento zverejniť na web stránkach APVV a ZV SR.

Ing.Ľubomír Dubeň
Podal informáciu, že v roku 2015 bol Zväz vojakov na rokovaní s predsedom sociálneho
výboru NR SR, kde zaznela informácia, že v rámci EÚ sa pripravuje unifikácia sociálnej oblasti do
r.2018.
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Ing.Tomáš Švec
Informoval, že Zväz vojakov SR je členom EUROMIL-u a aj jeho cestou sa presadzujú
niektoré normy do legislatívneho procesu. Chceme nadviazať kontakt na poslancov EÚ, ktorí pracujú
v komisiách, aby nás informovali poprípade prezentovali naše záujmy.
Navrhol presadzovať jednotný systém valorizácie a zdôraznil, že je politicky nepriechodné, aby
ozbrojené zložky mali zvýšenú valorizáciu, je potrebné vychádzať zo všeobecnej. Je záujem
vybudovať domy sociálnych služieb pre profesionálnych vojakov.
Ing.Ľubomír Dubeň
Poukázal na pretrvávajúce problémy našich najstarších vyslúžilcov, keď žiadajú aj o starobné
dôchodky (asi 300 ľudí) Sociálnu poisťovňu, tá ich odkazuje na VÚSZ a VÚSZ spätne na Sociálnu
poisťovňu. Existuje tu dlhodobo kompetenčný spor, ktorý nikto nerieši.
Ing.Tomáš Švec
V závere konštatoval, že sa otvorilo sa mnoho tém, kde bude potrebné hľadať riešenie.
Nemáme profesionálne orgány v rámci našich občianskych združení, ale napriek tomu bude potrebné
najpálčivejšie problémy pomenovať a hľadať cesty aj cez rezorty, poslancov, politické strany, odbory,
Jednotu dôchodcov Slovenska a ďalšie subjekty. Konštatoval, že toto prvé stretnutie oboch komisií
otvára nové možnosti spolupráce pri riešení problémov v obojstrannom záujme.
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