NÁVRH
Programové zameranie Asociácie policajtov vo výslužbe
na roky 2016 – 2020
1. Charakter a základná úloha Asociácie policajtov vo výslužbe
Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len „APVV“) je nezávislým občianskym
združením, založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov. Svoju činnosť rozvíja na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom
svojich miestnych organizácií.
APVV je nepolitické, dobrovoľné, záujmové občianske združenie bývalých
príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb (Policajného zboru, Železničnej polície,
Zboru väzenskej a justičnej stráže, Slovenskej informačnej služby a
Národného
bezpečnostného úradu), ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového
dôchodku alebo výsluhového invalidného dôchodku.
Svojím hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom
k Policajnému zboru Slovenskej republiky.
Základnou úlohou APVV je :
a) združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti , jazyka a náboženstva
služieb
s cieľom
vytvoriť
bývalých
príslušníkov
policajno-bezpečnostných
spolupatričnosť, súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú
v aktívnej službe,
b) podpora zdravia, vzdelávania, rozšírenie všeobecných vedomostí, podpora a rozvoj
telesnej kultúry, výmena profesionálnych skúseností a podpora vzájomnej pomoci,
c) združovať občianske združenia v Slovenskej republike, ktorých členmi sú príslušníci
Policajného zboru
a príslušníkov ostatných policajno-bezpečnostných služieb na
výsluhovom dôchodku,
d) zjednocovať a obhajovať záujmy svojich členov,
e) zastupovať členov vo vzťahoch najmä k štátnym orgánom Slovenskej republiky
a v zahraničí.

2. História APVV
Prípravný výbor, ktorého splnomocnencom bol Ľubomír Svorad pripravil podmienky na
vznik občianskeho združenia tak, že toto bolo 6. 3. 2006 zaregistrované na MV SR. Následne
boli pripravené podmienky a uskutočnené ustanovujúce schôdze prvých 7. miestnych
organizácii (Topoľčany, Rožňava, Komárno, Košice, Nitra, Senica a Liptovský Mikuláš). Po
ich vzniku zvolal prípravný výbor ustanovujúci kongres (21.9.2006, Duchoňka okr.
Topoľčany), kde bolo zvolené prvé prezídium v zložení prezident Ľubomír Svorad, 1.
viceprezident JUDr. Štefan Hroš, 2. viceprezident JUDr. Ivan Urban, členovia JUDr. Hristo
Gluškov, František Šveda, Jozef Blatnický a Michal Čačko. Bola schválená organizačná
štruktúra APVV, zaviedli sa členské preukazy, platenie členského príspevku, boli
prerokované a schválené základné dokumenty združenia na trojročné obdobie.
V priebehu 10. rokov prešla APVV postupným vývojom a rôznymi zmenami, ktoré bolo
charakteristické ďalšími aktivitami smerujúcimi k skvalitneniu činnosti a rozširovaniu
spolupráce nielen v SR ale aj v zahraničí. APVV sa vďaka iniciatívam dynamicky rozvíjala.
Vznikali ďalšie miestne organizácie (ďalej len „MO“), zatiaľ spolu 44. Na II. kongrese bola
zvolená revízna komisia a neskôr aj právna a tiež sociálno-zdravotná komisia. Na VII.
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kongrese bolo schválené doplnenie názvu APVV o VETERAN POLICE SLOVAKIA a na X.
kongrese bola schválená zatiaľ najväčšia zmena stanov. Postupne bola spoluprácu s inými
združeniami riešená aj uzavretím dohôd. Napr. so Zväzom vojakov SR, ŠKZS Slovakia,
Klubom generálov SR, Klubom príslušníkov PZ vo výslužbe Snina, Klubom príslušníkov PZ
vo výslužbe Trebišov (pridružený člen) a Nemocnicou sv. Michala. APVV má podpísané
dohody o vzájomnej spolupráci aj s Veterán Policie Česká republika, SEIRP Poľska republika
a REHNYOSZ Maďarsko. Úspešne sa rozvíja spolupráca aj na úrovni miestnych organizácii
s partnermi v Českej republike, Poľskej republike a Maďarsku. APVV má v súčasnosti dobré
fungujúce základné štruktúry, vydáva ročne pre svojich členov publikáciu (už sedem vydaní,
každé v počte 5900 výtlačkov), má zriadenú svoju web stránku, fungujúcu elektronickú
komunikáciu medzi prezídiom a predsedami miestnych organizácii, doriešené zabezpečenie
ochrany osobných údajov svojich členov, udeľovanie ocenení atď.

3. Ďalšie formovanie, stratégia a zameranie činnosti
Prebiehajúce spoločenské zmeny, zmeny v MV SR a PZ vytvárajú nové požiadavky a
úlohy aj pre APVV a preto je potrebné vypracovať aj stratégiu na ďalšie obdobie.
Vychádzajúc z poznatkov, analýz a koncepčných dokumentov MV SR, EÚ, výsledkov
činnosti APVV a skúseností partnerov z V 4 je potrebné v nasledujúcom období zamerať
úsilie APVV na :
3.1 Prehlbovanie demokracie
Posilňovať úlohu členov a MO s ich právami, v jednote s povinnosťami a osobnou
zodpovednosťou za plnenie úloh a cieľov APVV.
Vo väčšej miere zapojiť predsedov MO prostredníctvom prezídia do priameho
riadenia a kontroly ale aj zodpovednosťou za plnenie úloh APVV.
Vytvoriť nezávislý orgán, rozhodcovskú komisiu, ktorá bude riešiť spory, sťažnosti,
podania a návrhy členov a orgánov, ktoré môžu vzniknúť vo vnútri APVV.
Rovnomerným prideľovaním úloh jednotlivým členom skvalitniť, zefektívniť
a zhospodárniť činnosť prezídia APVV a znižovať administratívne zaťaženie MO.
Pokračovať v skvalitňovaní činnosti poradných orgánov zložených z odborníkov a
spolupracovníkov pre jednotlivé oblasti činnosti APVV s ich právomocami a
zodpovednosťou. Zaktivizovať činnosť právnej komisie.
Systematicky monitorovať procesy a informácie v oblastiach dotýkajúcich sa APVV
a včas prijímať opatrenia.
Hľadať nové formy práce a činnosti v MO a tým zvýšiť záujem o členstvo v APVV.
Vytvárať podmienky na personálne obsadzovanie funkcií v MO a prezídiu APVV.
Pokračovať v oceňovaní „funkcionárov“ a aktívnych členov za záslužnú prácu v
prospech APVV.
3.2 Ochrana občianskych a sociálnych práv príslušníkov PZ vo výslužbe a poberateľov
dávok z výsluhového zabezpečenia.
Zabezpečiť systematické sledovanie zmien, ktoré sa dotýkajú sociálneho zabezpečenia
poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia.
V spolupráci s MV SR sa podieľať na vypracovaní analýzy postavenia poberateľov
dávok výsluhového zabezpečenia a na jej základe sa podieľať na vypracovaní dokumentov o
sociálnej ochrane členov APVV.
Skvalitniť spoluprácu a kontakty s inštitúciami na všetkých úrovniach zákonodarnej,
súdne a výkonnej moci pri presadzovaní a dodržiavaní občianskych a sociálnych práv
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príslušníkov PZ vo výslužbe a členov APVV. Aktívne sa podieľať na tvorbe legislatívy MV
SR.
Zasadzovať sa o stabilitu a dodržiavanie systému sociálneho zabezpečenia
vyplývajúceho z novelizovaného zákona č. 328/2002 Z. z. Predložiť MV SR návrh na riešenie
valorizácie dôchodkov od 1.1.2018.
Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012.
V úzkej spolupráci so SPaSČ MV SR napomáhať udržiavaniu úrovne sociálneho
zabezpečenia, zdravotného zabezpečenia a rekreačnej starostlivosti.
Spoluprácu so spolupracujúcimi občianskymi združeniami napr. Jednotou dôchodcov
na Slovensku povýšiť na podporu APVV pri ochrane práv poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia.
3.3 Spolupráca APVV s MV SR a PZ
Naďalej vyvíjať maximálne úsilie za účelom uzavretia dohody s MV SR o vzájomnej
spolupráci, presadzovať skvalitnenie spolupráce pri riešení potrieb sociálneho zabezpečenia
výsluhových dôchodcov - policajtov v súlade s uplatňovaním zákona 328/2002 Z. z.
Podieľať sa na tvorbe analýz koncepčných dokumentov najmä v oblasti sociálneho
zabezpečenia výsluhových dôchodcov – policajtov a usilovať sa o to, aby sa touto platformou
stala APVV s jasne definovanými kompetenciami v interných predpisoch MV SR.
Iniciovať rokovania s Odborovým zväzom polície v SR za účelom nadviazania užšej
spolupráce, vzájomnej informovanosti a konzultácii pri obhajobe práv a postavenia
výsluhových dôchodcov.
Prehlbovať spoluprácu s KR PZ, OR PZ, OO PZ, partnerskými miestnymi
organizáciami, orgánmi štátnej správy a samosprávy pri zabezpečení činnosti MO APVV.
3.4 Využívanie komunikácie
Zintenzívniť komunikáciu a spoluprácu s médiami a orgánmi samosprávy za účelom
zvyšovania dôveryhodnosti APVV a jej MO a vo väčšej miere využívať média na
informovanie o ich činnosti. Zintenzívniť spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy,
poslancami a politickými stranami pri obhajobe záujmov členov APVV.
3.5 Medzinárodná spolupráca
Pokračovať v aktívnej spolupráci najmä s profesijnými organizáciami výsluhových
dôchodcov policajtov v krajinách V4 a využívať skúsenosti týchto zložiek z obhajoby, tvorby
a presadzovania sociálnych a občianskych práv výsluhových dôchodcov policajtov.
3.6 Hospodárska oblasť
Udržať súčasné možnosti ekonomického zabezpečenia činnosti APVV z členských
príspevkov, darov, dotácií a príspevkov od štátnej správy a samosprávy, percent zo zaplatenej
dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Pri nakladaní s finančnými prostriedkami
dôsledne dodržiavať smernice pre hospodárenie a vykonávať opatrenia na zníženie
administratívnej a finančnej náročnosti funkčnosti APVV.

4. Úlohy APVV do roku 2020
4.1

Budovať APVV ako jednotné a rešpektované občianske združenie, ktoré je schopné
chrániť záujmy svojich členov a VD.
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Vytvárať názorovú jednotu členov na poslanie a fungovanie APVV so širokou
podporou MO a členskej základne. Zvýšiť efektívnosť činnosti MO, prehĺbiť
príťažlivosť a záujem o členstvo v APVV.
4.3 V činnosti MO spájať spoločné ciele a úsilie celej členskej základne s bohatou a
rôznorodou činnosťou priťahujúcou záujem všetkých členov a sympatizantov.
4.4 Vyvíjať iniciatívu a úsilie k vytvoreniu jednoty organizácií združujúcich VD pri
akceptovaní ich nezávislosti a zachovaní právnej subjektivity.
4.5 Aktívnymi opatreniami v oblasti legislatívy a komunikácie vytvárať podmienky na
posilňovanie sociálneho postavenia výsluhových dôchodcov v spoločnosti a ich
sociálnu ochranu. Trvalú pozornosť venovať a usilovať sa o udržateľnosť systému
sociálneho a zdravotného zabezpečenia VD a ochrane práv seniorov. Aktívnou
činnosťou APVV a MO pokračovať v zachovávaní a ďalšom rozvíjaní
spolupatričnosti a súdržnosti s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú
v aktívnej službe.
4.6 Čo najviac využívať vytvorený systém komunikácie medzi MO a členmi Prezídia,
pričom uprednostňovať
telefonickú
a elektronickú
komunikáciu,
znižovať
administratívnu zaťaženosť MO a zanalyzovať podmienky práce MO.
4.7 Aktívne a bezodkladne vstupovať do procesu legislatívnej prípravy a tvorby zákonov,
novelizácie zákonov a legislatívy týkajúcej sa členov APVV a príslušníkov PZ vo
výslužbe a angažovať sa v tomto procese.
4.8 Vyvíjať úsilie stať sa členmi poradných orgánov MV SR, vlády SR a pod.
4.9 Navrhnúť a schváliť zástavu APVV.
4.10 Preukaz člena APVV doplniť o názov VETERAN POLICE SLOVAKIA tak, že
s doplneným názvom budú vydávané nové a náhradné preukazy a súčasne budú platiť
obidve verzie.
4.2

5. Záver
Programové zameranie APVV je otvorený dokument, ktorý môže byť doplnený
v priebehu volebného obdobia o aktuálne úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia efektívnej
činnosti. APVV chce byť moderným občianskym združením pripraveným na obhajobu
zákonných práv a istôt svojich členov a ostatných výsluhových dôchodcov.
V Košiciach 13. júla 2016
JUDr. Hristo Gluškov
1.viceprezident APVV
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