
A S O C I Á C I A   H A S I Ć O V   N A   D Ô C H O D K U

Zápisnica
Z videokonferencii AHD konanej 1.3.2022 o 17:00 hod

Pozvaní :14
Účasť: 10

Podpredseda AHD rokovanie otvoril, konštatoval, že videokonferencia je uznášania
schopná a predložil navrhovaný program na schválenie. Návrh bol schválený
jednomyseľne
1) otvorenie videokonferencie
2) kontrola plnenia uznesení
3) činnosť AHD
4) činnosť oblastných výborov
5) návrh na používanie internetu a webovej stránky
6) odovzdané návrhy na zmenu stanov
7) rozdelenie funkcií v predsedníctve AHD

a) odovzdané návrhy na zmenu stanov rozdelenie funkcií v predsedníctve AHD
b) internet
c) sociálna politika, rekreácie
d) tajomník
e) hospodár

8) príprava riadneho zasadania predsedníctva AHD s bodmi :
a) príprava VZ AHD
b) príprava stretnutí členov MO AHD na máj - jún
c) príprava návrhu na zmenu stanov
d) hospodárenie AHD

9) diskusia
10) návrh uznesení
11) záver

K bodu 1: - otvorenie
Vídeo-konferenciu otvoril Ing. Michal Mihalík, PhD. podpredseda AHD SR, privítal
všetkých účastníkov videokonferencie.

K bodu 2: - kontrola uznesení
Kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcej konferencie uviedol Ing. Michal Mihalík PhD.
Na poslednej videokonferencii boli uložené nasledujúce úlohy:
1. Predsedom MO pripraviť návrh na hospodára AHD, z radov členov AHD, hospodár

bude členom predsedníctva AHD.
Termín : do 21.02.2022 zodpovední : členovia predsedníctva AHD



Termín sa prekladá na 22.03.2022
2. Predsedom MO AHD pripraviť návrh na osobu zodpovednú prípravu Stanov AHD.

Termín : stály zodpovední: členovia predsedníctva AHD
Plní sa, na zasadanie predsedníctva v marci návrh predloží predseda AHD

3. Pripraviť materiály pre jednanie s prezidentom APVV JUDr. Gľuškovom, podnety
a možnosť spolupráce pri riešení problémov asociácie.
Termín: do 20.2.2022 zodpovední: predsedovia  KV - KO
Nesplnený – neboli dodané žiadne materiály

4. Pripraviť a poslať návrhy na úpravu stanov AHD, materiály sa prerokujú na VK č. 3/22
resp. zasadnutí P AHD a po úprave bude návrh predložený na schválenie valnému
zhromaždeniu AHD.
Termín: do 21.02.2022 zodpovední: členovia predsedníctva AHD
predseda AHD informoval, že boli dodané 4 pripomienky a 2 stanoviská bez

pripomienok, je potrebné aby sa do činnosti zapojilo viac členov predsedníctva
a pokiaľ nemajú pripomienky je nutné sa prezentovať.
5. Založiť účet vo FIO banke s predpokladom pre podúčty pre krajské výbory

v západoslovenskom (BA, TN, TT), stredoslovenskom (BB, NR, ZA)
a východoslovenskom kraji (KO a PO).
Termín: do 11.2.2022 zodpovední: Hargaš, Ivanič

Ing. Ivanič a predseda AHD informovali, že sa preverovala možnosť založiť účet
v banke 365 avšak táto banka je bez poplatku len pre fyzické osoby a podnikateľský
účet je 8 € na mesiac. Ostáva tak FIO banka, kde sa dá vytvoriť jeden účet pre AHD
bez poplatku a štyri podúčty pre KV AHD.
nový termín založenia účtu je do 15.3.2022
6. Predsedovia KV AHD spripomienkujú návrhy na:

a) členské preukazy - potrebný počet preukazov pre kraj.
b) Pamätné listy pri príležitosti životného jubilea pre 60, 65, 70, 75 a 80 s počtom

pre súčasných a budúcich jubilantov, je potrebné počítať s rezervou na 3 roky.
Termín: do 14.2.2022 zodpovední: v texte
Boli dodané zo 4 krajov BA, BB, PO,TN, TT,

Predsedovia KV - KE,NR a ZA dodať obratom predsedovi AHD počet požadovaných
č.p. a pam. listov.

K bodu 3
Správu o činnosti AHD predniesol Ing. Peter Hargaš predseda AHD.
Informoval o činnosti AHD od poslednej videokonferencie. Upozornil, že stále nie je
obsadená funkcia hospodára AHD, čo brzdí prehľad o stave členov a finančných
prostriedkov. Ďalej informoval, že v Nitrianskom kraji sa činnosť AHD rozbieha len veľmi
pomaly, nedarí sa rozbehnúť ani Žilinu. V ostatných krajoch sa členstvo rozširuje.
Dôležitým obdobím bude máj a nasledujúce mesiace počas ktorých bude treba
organizovať stretnutia členov AHD. Žiaľ v tomto období sa len ťažko dá stretnúť
s predstaviteľmi HaZZ a ďalšími významnými osobami.

K bodu 4
Činnosť KV AHD –
BB – Pavol Pecník pripravuje stretnutie KV BB, kde sa zhodnotí činnosť a pripravuje sa
stretnutie všetkých členov. Stav členstva ostáva.
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BA - Ivanič – trocha sa stagnovalo, lebo bol na operácii, teraz sa začína rozbiehať ďalšia
organizácia v BA – skupina bývalých príslušníkov HaZU.
HE - Mihalík stretnutie výboru AHD HE spolu s SV, VV, ML Situácia v okresoch východu je
z dôvodu posledných udalostí na Ukrajine napnutá, preto nevieme ako sa to podarí teraz
zvolať. Stav členskej základne ostáva nezmenený.
RS- Mgr. Sivok informoval, že zomrel člen AHD v Rimavskej Sobote p. Beracko,
TN - Bakalík na PB sa to rozširuje, ostáva NM, ťažko sa zvoláva KV keď nevieme aká
bude situácia v SR. Nevieme  akou formou sa budú odvádzať FP na AHD.
MI – Parimucha – je problém zvolania schôdze lebo mladý výsluhoví sú zamestnaní
a nechcú sa zapojiť do činnosti. Je 22 členov stav sa nemení. Počty na preukazy Bialy
nechce pracovať vo výbore a preto ani nedodal materiály pre počty preukazov. V našich
okresoch je problém s utečencami. (netreba sa rozčuľovať, keď sa to neukľudní tak to
bude veľmi zle, ale keď sa to ukľudn i tak budeme robiť. Netreba nikoho nasilu volať!!!)
ZA - Smažak – chce aby sa niektorí výsluhoví dotiahli do AHD, ale je to tak, ako to
povedali predtým chlapi robia v druhých zamestnaniach.

K bodu 5
návrh na používanie internetu a webovej stránky. Predseda informoval, že Ing. Krajčovič
sa dnešnej videokonferencie nezúčastní nakoľko je na dovolenke. Stránka asociácie je
založená pod názvom „www.ahd-sk.sk“. V najbližšom období sa bude postupne napĺňať.
Na riadnom zasadaní predsedníctva AHD v marci 2022 bude stránka pripravená na
pripomienkovanie o obsahu stránky a následne bude verejne prístupná.

K bodu 6
Predseda informoval, že dostal niekoľko návrhov na zmenu stanov . Tí, ktorí návrhy na
stanovy ešte neposlali je potrebné čím skôr oznámiť návrh zmeny, prípadne, že návrh
nemajú. Zmeniť názov AHD na AHVV sa nedá, lebo pod tým názvom je založená iná
asociácia. Zmeniť názov len pre výsluhových by nebolo moc šťastné, bolo by to ako keby
sme ignorovali ostatných dôchodcov. Predseda pripraví materiál na marcové zasadanie
predsedníctva AHD.

K bodu 7
Predseda upozornil, že bez rozdelenia funkcií v predsedníctve AHD nemôže asociácia
naplno rozbehnúť svoju činnosť. Je nevyhnutné aby boli obsadené funkcie hospodára,
tajomníka, člena pre prácu s internetom, člena pre oblasť sociálnej politiky a právne
poradenstvo a pod. Tieto funkcie bude treba doplniť čo najskôr, aby AHD malo systém
zodpovednosti za jednotlivé úlohy a oblasti. Navrhuje sa, že predsedníctvo budú tvoriť
predseda, podpredseda a 8 predsedov KV, (ktorí budú mať na starosti činnosť v kraji). Z
každého kraja by mal byť zvolený okrem predsedu do predsedníctva ešte jeden člen. Títo
členovia budú nominovaný do spomínaných funkcii. Predsedníctvo by tak malo 19 členov.

K bodu 8
Predseda upozornil, že vzhľadom na ústup pandémie a na možnosť stretávať sa je daná
možnosť na zvolanie riadneho zasadania predsedníctva AHD. Na rokovanie sú navrhnuté
termíny: 22. alebo 23. marca a treba zvážiť aj termín 29.3.2022. Tento termín dá priestor
na lepšiu prípravu zasadania. Navrhnuté sú tieto základné body:

a) príprava VZ AHD
b) príprava stretnutí členov MO AHD na máj - jún
c) príprava návrhu na zmenu stanov
d) hospodárenie AHD
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Súčasne navrhol pozvať na zasadnutie okrem predsedu, podpredsedu, predsedov
krajských výborov a kontrolóra po jednom členovi z každého krajského výboru, ktorí budú
kandidátmi na funkcie v predsedníctve.
Zasadnutie sa bude konať v Banskej Bystrici na KR HaZZ v počte max 20 ľudí.
Odsúhlasený termín je 29.3.2022.

K bodu 9
diskusia
Michal Jurdík chcem by byť v BB lebo sa chce poradiť s podobnou organizáciou, aby sme
mohli zaviesť ďalšie potrebné opatrenia.
Parimucha – predseda sídli vKE -teraz budeme musieť riešiť ako to doriešiť, treba mať
styčného dôstojníka v KE aby sme my nemuseli behať stále do KE, SN ani KE nemajú
zatiaľ žiadnych členov.
Treba pripraviť veci, ktoré je treba prerokovať prezidentom APVV.
Bakalík – radšej 60 ks preukazov, lebo nás už teraz je 50 členov.
Pavol Pecník 100 ks. V BB je teraz už 70 členov. Ďakovné listy má na 5 rokov dopredu.
Navrhol na marcové zasadnutie predsedníctva AHD v BB pozvať predsedu APVV aby sa
mohli prerokovať dôležité body možnej spolupráce.
Mgr. Sivok – jeden člen v RS požiadal o starobný dôchodok, ale mu bolo zamietnuté, ako
je to s týmto riešením. Bolo by dobre to preposlať do e-mailu.
Ivanič – materiály pre starobný dôchodok nie je podmienka odrobiť 15 rokov a môže pri
dosiahnutí veku požiadať o starobný dôchodok, je zmena zákona 461, ktorá je už
schválená, že výsluhoví môžu požiadať o čiastkový starobný dôchodok , do starobného sa
započítava aj stredná škola, a zamestnanie mimo hasičiny.
kľúčové veci sú hospodár, tajomník....
Pecník -  netreba počkať ešte s tou žiadosťou.
Ivanič - jedna sa o čiastkový starobný dôchodok. Bol poslaný návrh v priebehu týždňa to
pošle. Malo sa to meniť tak dá vedie ť presné znenie.

K bodu 10
Návrh  na uznesenie:
VK berie na vedomie –
- plnenie uznesení z poslednej VK,
- správu predsedu AHD za posledné obdobie,
- správu predsedov krajských výborov AHD,
- informáciu Ing. M. Ivaniča o riešení niektorých problémov týkajúcich sa výsluhových

dôchodkov
VK ukladá:

1. Predsedom MO pripraviť návrh na hospodára AHD, z radov členov AHD, hospodár
bude členom predsedníctva AHD.
Termín : do 29.03.2022 zodpovední: členovia predsedníctva AHD

2. Pripraviť materiály pre jednanie s prezidentom APVV JUDr. Gľuškovom, podnety
a návrhy  na možnosť spolupráce pri riešení problémov asociácie.
Termín: do 29.03.2022 zodpovední: predsedovia  KV - KO

3. Pripraviť a poslať návrhy na úpravu stanov AHD, materiály sa prerokujú na VK č.
3/22 resp. zasadnutí P AHD a po úprave bude návrh predložený na schválenie
valnému zhromaždeniu AHD.
Termín: do 29.03.2022 zodpovední: členovia predsedníctva AHD
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4. Založiť účet vo FIO banke s predpokladom pre podúčty pre krajské výbory
v západoslovenskom (BA, TN, TT), stredoslovenskom (BB, NR, ZA)
a východoslovenskom kraji (KO a PO).
Termín: do 14.03.2022 zodpovední: Hargaš, Ivanič

5. Predsedovia KV - KE,NR a ZA dodať obratom predsedovi AHD počet
požadovaných č.p. a pamätných listov.

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne, všetkými prítomnými členmi predsedníctva AHD

K bodu 11
Záver . organizátor VK 3/2022 podpredseda AHD, poďakoval prítomným za účasť na
konferencii  a za

Zapísal: Ing. Michal Mihalík, PhD.

Odsúhlasil: Ing. Peter Hargaš
Predseda AHD
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