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Zápisnica 

zo zasadnutia predsedníctva AHD 

 

Dátum konania:     2.-3. 6. 2022.  

Miesto konania:    Hermanovce nad Topľou 

Prítomní:      13 

Hostia:       3 
 

Program: 
1) otvorenie, 
2) kontrola plnenia uznesení 
3) informácia o činnosti AHD od posledného zasadnutia 
4) činnosť krajských organizácií 
5) príprava valného zhromaždenia AHD 
6) príprava návrhu na zmenu a doplnenie stanov 
7) používanie internetu a webovej stránky 
8) ustanovenie funkcií v predsedníctve AHD, tajomník a pod. 
9) diskusia 
10) návrh uznesenia  
11) záver  
 

K bodu č. 1 - Otvorenie 
Zasadanie predsedníctva otvoril Ing. Michal Jurdík, privítal prítomných členov a predložil 
návrh programu na schválenie. Následne umožnil, na návrh predsedu AHD, vystúpenie 
prezidenta Asociácie policajtov vo výsluhe.  

JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, v prvom rade pozdravil rokovanie AHD, vyjadril 
poďakovanie za spoluprácu oboch organizácii a vyjadril presvedčenie, že obe organizácie 
budú v budúcnosti spolupracovať v duchu potrieb výsluhových dôchodcov 
- vyjadril presvedčenie že aj keď zatiaľ narastá počet MO APVV len postupne, nárast 
pokračovať aj v budúcnosti. V roku 2005 sme mali len niekoľko sto členov, 
- dnes má  APVV 6100 členov, čo je už dostatočne veľká základňa na to aby bola 
akceptovaná aj štátnymi orgánmi. 
- APVV má v súčasnosti komisie právnu poradňu  a zdravotnú poradňu, má vlastnú vlajku 
a znak, 
- členský príspevok je 14 €, z čoho sa odvádza na fungovanie prezídia APVV 5 €, tento 
odvod je potrebný na fungovanie APVV.  
- APVV spolupracuje s organizáciami vojakov, SIS, iných podobných organizácií, ktoré sú 
zamerané na  zabezpečovanie činnosti výsluhových dôchodcov, 
- APVV má podpísané dohody s viacerými organizáciami, ktoré pôsobia vo sfére 
bezpečnostných a obranných služieb štátu. 
- členovia APVV majú zabezpečovanú právnu podporu v krajoch KE, PO, BB, ZA NI, TT 
a BA, tieto poradenstva sú väčšinou zamerané na dôchodcov vo výslužbe, 
- APVV zabezpečuje preukazy pre členov APVV, výrobu spomienkových predmetov 
- APVV vydáva časopis a web stránku, ktorej sú uvedené zoznamy lekárov,  
- APVV spolupracuje s orgánmi MV SR, pri zabezpečovaní niektorých dôležitých záujmov 
výsluhových dôchodcov, 
- prezident APVV sa dotkol aj valorizácie výsluhových dôchodkov, systém jej určovania, 
ktorý je v súčasnosti zhodný so systémom u ostatných dôchodkov, nárast cien a energií si 
však vyžaduje zmenu vo valorizácii dôchodkov.  

Diskusia k vystúpeniu prezidenta APVV: 
- Štát chcel krátiť dôchodky výsluhovým dôchodcom, zákon o skrátení výsluhových 
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dôchodcov bol schválený aj napriek tomu, že  ÚS SR neschválil tento zákon. Prezidentka  
nepodala návrh novely a ani prezidentka nepodala odvolenie na ÚS SR. Naše stanovisko 
bolo podané na ÚS SR, tento rozhodol, že tento zákon sa ruší a nie je zatiaľ možné 
znižovanie výsluhových dôchodkov. ÚS SR požiadal NR SR  či bolo podané stanovisko k 
tomuto problému. Zatiaľ sa podarilo to, že sa nebude znižovať výška výsluhových 
dôchodkov!! Poslanci NR SR podali návrh aj keď vedeli o tom, že tento zákon je 
protiústavný, aj napriek tomu ho predložili. APVV pripravuje ďalšie podnety na valorizáciu 
výsluhových dôchodkov aj na Európskom súdnom dvore.  
- APVV sa snaží o to, aby sa neokliešti práva našich členov na výslužbe. Zatiaľ sú dobré 
vzťahy so zdravotným zabezpečením dôchodcov na dôchodku. Je pripravovaná novela 
328 o tom, že bývalý príslušník môže byť povýšený aj keď odíde do dôchodku. Zákon bol 
predložený do vlády a v súčasnosti je to medzirezortné pripomienkovanie, ktoré sa 
vzťahujú na osobitné zmeny mal by platiť od 1.12023. 
- ročne vstúpi do asociácie okolo 200 členov, nechceme robiť nábor, vstup je na 
dobrovoľnej báze. Robíme to skôr tak, aby sa stretlo menej ľudí ale prizývame k nám aj 
aktívnych policajtov. 
- ľuďom dávame oceňovanie je len podľa našich smerníc. Platíme 14€, čo je dosť málo na 
to aby sme vedeli viac zabezpečovať. 
Na otázku ako funguje spolupráca APVV so súčasnými predstaviteľmi prezident PZ 
MVSR, ministrom alebo krajskými riaditeľmi PZ. - Gľuškov: všetko rieši MV SR nie 
prezident PZ, ktorý nemá pod sebou žiadne relevantné riadiace prostriedky. Ideme cestou 
krajských riaditeľov, kde je podstatne rýchlejšie a rýchlejšie v styku s policajtmi v 
policajnom zbore. Rýchlejšie vybavenie a hlavne komunikácia s radovými príslušníkmi ako 
cez prezidenta PZ.  
- Predseda AHD upozornil na to, že je potrebné aby sme sa zapojili do akcií APVV na 
úrovni riešenia dôchodkového zabezpečenia výsluhových dôchodcov. My sme sa 
rozprávali o dôchodkoch s pánom Sulíkom, keď bol ešte v opozícií, ale už vtedy nás 
upozornil, že je proti výsluhovým dôchodkom a chcel by zjednotiť dôchodkový systém. 
Gľuškov: záujem MVS R je zrušiť systém výsluhových dôchodkov aby sa dostali 
k našetreným peniazom. My sme sa na dôchodky skladali roky.  
Jurdík: poďakoval prezidentovi APVV JUDr. Hristovi Gľuškovi za vystúpenie. 
 

K bodu č.2 - Kontrola plnenia úloh 
Podpredseda AHD Ing. Michal Mihalík, PhD. Vykonal kontrolu plnenia úloh  
- úloha zriadenia účtu vo FIO banke – úloha trvá, zatiaľ nie je úplne dotiahnuté podmienky 
pre založenie účtu. V rokovaní je návrh, aby si mohli zriadiť samostatný účet aj MO AHD. 
Miestne organizácie AHD majú právna subjektivitu a tak je na ich rozhodnutí, či si účet 
zriadia. Nakoľko sú vo FIO banke určené podmienky je predseda AHD a hospodárka AHD 
prerokovať podmienky založenia účtu s vedením banky. Mať zriadený účet je podmienkou 
pre poskytnutie dotácií od samosprávy. Očakáva sa, že počas augusta by sa mohli účty 
zriaďovať. 
 

K bodu č.3 - Správa o činnosti predsedníctva AHD 
O činnosti predstavenstva AHD informoval predseda AHD: 
- V prvých mesiacoch roku 2022 predsedníctvo AHD rokovalo 5x, z toho 4x cestou 
videokonferencie a 1x na riadnom zasadaní v Banskej Bystrici. Hlavnou snahou 
predsedníctva bolo zintenzívniť činnosť AHD a nájsť cestu k osloveniu hasičov na 
dôchodku. V princípe nejde o získanie širokej členskej základne, ale naplniť naše 
predsavzatie aby si hasiči po ukončení služobného pomeru nezabudli na svoju prácu 
v zbore a skvalitnili si svoj život na dôchodku. Najmä pravidelným stretávaním sa na 
spoločných akciách.  
- i napriek našej snahe sa od októbra 2021, nedalo fyzicky stretávať a to nielen s členmi 
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asociácie ale zastavené boli aj naše aktivity smerom k štátnym orgánom. Prerušený bol 
osobný styk aj s Asociáciou policajtov vo výslužbe, s Dobrovoľnou požiarnou ochranou a 
s prezídiom Hasičského a záchranného zboru MV. 
- zdôrazňujem, že vychádzajúc z praxe predsedníctvo by malo mať na plnenie svojich úloh 
obsadené nasledujúce funkcie: 

1. predsedu AHD       1 
2. podpredsedu AHD       1 
3. predsedov krajských výborov     8 
4. tajomníka        1 
5. hospodára AHD       1 

okrem spomínaných funkcií musí mať predsedníctvo členov poverených vedením 
internetovej komunikácie, právnym poradenstvom a sociálnou starostlivosťou. 
- Len pomaly sa rozbieha činnosť miestnych organizácií v Nitrianskom a v Trnavskom 
kraji, aj napriek týmto problémom veríme, že asociácia bude mať do konca tohto roku 
zastúpenie v každom kraji. Cestou na naplnenie našich hlavných úloh je len aktívna 
činnosť v miestnych organizáciách. A čaká ďalšia náročná úloha. Je bezpodmienečne 
nutné omladiť členskú základňu a motivovať mladšie ročníky pre prácu v asociácii. 
 

K bodu č.4 - činnosť krajských organizácií 

TN Bakálik – máme 3 MO; NM+MY - 15 členov, TN - 15 členov a PB: 21 členov, každý 
výbor MO je 3 členný. Na prvom zasadnutí každej MO som sa osobne zúčastnil., zakladať 
účet pre MO – spolu s osobným účtom predsedu je problematické, nie je veľká chuť 
založiť pre každú MO osobný účet. Ďakovné listy boli rozdané, preukazy boli rozdané pre 
jednotlivé MO. Riaditeľ KR HaZZ ma napriek žiadosti nepozval na stretnutie okresných 
riaditeľov. Takže nie je mi známe, či všetci okresný riaditelia vedia o založení AHD. 
Súčasní príslušníci sa boja ísť do organizácie, nechcú spolupracovať. Mladší výsluhoví 
dôchodcovia majú ďalšie zamestnanie a  u starších nie je veľká ochota vstupovať do AHD. 
Martinka - Považská Bystrica: mail sme 16 a ukazuje sa, že bude 21 členov, hlásia sa aj 
ďalší dôchodcovia, niektorí ešte váhajú.  

ZA spolupráca veľmi zlá, riaditelia zatiaľ nie sú ochotní sa zapájať do AHD. Stretnutie v ZA 
dôchodcov, prihlásili sa 4 noví členovia z DK, máme 14 členov, dal dorobiť preukazy,  
hlásia sa aj ďalší ľudia ale zatiaľ sa viac ľudí neozvalo. 

KA Parimucha Mi, SO- stretnutie malo byť pred troma týždňami, ale 4.5. sme pozvaní na 
Floriána tak tam sa stretneme. Ak nebudú mať nejaký eminentný záujem tak zrušíme MO 
s tým, že vrátime peniaze ak nebudú chcieť robiť. Košice nefungujú, TV nikto nechce robiť 
na funkciách a 6 ľudí, ktorí sú členmi sa možno pripoja k niektorej skupine.  

PO:  Jedinák - Svidník stretnutia AHD je dosť ťažké organizovať, dôvodom je že mladší 
robia  a sa stretnú sa len starší. 11 členov. 
Bardejov: Rybár do dôchodku odišlo 12 ľudí, zatiaľ sme sa nestretli ako MO.  
Vranov n/T.  :  stretnutie bolo pred 2 týždňami predseda Veliky, zatiaľ je 12 ľudí , čo sa 
týka tohto stagnujeme nevieme hľadať v stránke APVV, ak sa rozbehne systém bolo by 
dobre aby sme informovali ľudí so všetkým čo je nové vo výslužbe. Keby bola možnosť sa 
dopracovať k § zneniam tak, aby to bolo čitateľné.  
Michalovce: Parimucha – v Michalovciach teraz nemajú nič, z 28 ľudí neprišli ľudia na 
stretnutie, nie je založená MO , kvôli tomu, že nie je možné dostať ľudí na stretnutie. 
Košice Bialy pripravoval schôdzu ale neurobil nič.  
Medzilaborce: Gazdov – traja v dôchodkovom veku ostatní majú vedľajšiu prácu. 
Humenné: Mihalík – schôdza 21 pozvaných 8 prišli funkciu nechce nikto, ako povedal 
Parimucha veľa ľudí robí a veľa dôchodcov nemá tradične čas. Zatiaľ máme 11 členov. 

Banská Bystrica: Pecník máme v činnosti 4 MO - ZH, VK, RS a BB,  sú zriadené výbory 
pri všetkých MO, počet členov je: v BB 39, v ZH 7, vo VK 13 a v RS 14. V BB z bolo 31 na 
stretnutí členov dobrej pohode. Ľudia súhlasili s tým , že takéto stretnutia sú dobré a že je 
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potrebné ich organizovať. 

BA Hargaš – v BA fungujú 4 MO celkovo je v MA 20 ľudí, PK – 14, a mesto BA 12, členov. 
Chceme robiť stretnutia 2 x ročne , kde by bol aj guľáš a posedenie. MO Malacky idú dnes 
naplno. Igor Palkovič – v procese zakladania je MO HaZU, od septembra sa prihlásilo 21  
ľudí, na 27. 6. 22 plánujeme prvé stretnutie. Pre bývalých členov HaZU budú odovzdané 
pamätné listy a preukazy. Hlásia sa aj ďalší ľudia z iných staníc ale aj aktívni príslušníci. 
 

K bodu č.5 - príprava valného zhromaždenia AHD 
Termín - valné zhromaždenie AHD sa bude konať vo štvrtok 29.9.2022 
Začiatok o 09:30 hod, koniec 14:30 hod.   
Miesto konania: Fakulta požiarneho inžinierstva TU v Žiline 
Prítomných cca 60 ľudí z toho: 
hostia        8 
členovia predsedníctva  20 
delegáti z MO   32 
spolu     60 
Počet delegátov sa môže zvýšiť na 42 
Program VZ: 
1)   otvorenie 
2)   správa o činnosti asociácie  
3)   odovzdanie ocenení 
4)   vystúpenie hostí 
5)   prestávka 
6)   voľba zapisovateľa a overovateľa 
7)   voľba komisií (mandátová, volebná, návrhová) 
8)   správa o hospodárení za roky 2018 a 2019 
9)   správa kontrolóra 
10)   návrh Štatútu AHD  
11)   návrh zmeny stanov 
12)   návrh plánu činnosti na rok 2023 
13)   návrh rozpočtu na rok 2023  
14)   voľba členov predsedníctva  
15)   diskusia 
16)   návrh uznesenia: 
17)   záver 
 

K bodu č.6 - príprava návrhu na zmenu a doplnenie stanov 
Predseda predložil nasledujúci návrh pripomienok na zapracovanie do návrhu na zmenu 
stanov: 
1.   Článok I. ods. 4. sa mení nasledovne: 
V odseku sa vypúšťajú slová: „obecných, závodných hasičov a záchranárov,“. 
1. Článok I. ods. 4 na konci vety: “, ktorí súhlasia so stanovami AHD. 
2.   Článok III. ods. 1. sa mení nasledovne: 
V odseku sa vypúšťajú slová: „hasič hasičského zboru obce, hasič závodného útvaru 
alebo závodného zboru,“. 
3.   Článok III. ods. 4. sa mení nasledovne: 
V odseku sa slovo „predsedníctvom“ vypúšťa a nahrádza sa slovami „výkonným výborom“. 

1. Čl. III. Ods. 4. – Členstvo vzniká dňom schválenia členskou schôdzou MO, na 
základe odporučenia 2 členov a zaplatením členského príspevku. 

4. Článok V. ods. 1 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
písm. „1.5.“ sa mení:  v texte sa slovo „oblastný výbor“ na slovo „krajský výbor“ 
písm. „1.6.“ sa mení : v texte sa slovo „predseda oblastného výboru“ sa mení na 
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slovo „predseda krajského výboru“. 
5. Čl. VI. Mení sa názov na „Krajský výbor“. 
6. Článok VII. ods.6,písm.6.1.a 6.2. zlúčiť, keď je predsedom miestnej organizácie 
asociácie, bol zvolený ako štatutár je automaticky aj predsedom výkonného 
výboru miestnej asociácie. Čl. VII. prečíslovať na čl. VI. Ostatné články prečíslovať podľa 
toho ako to bude vychádzať z návrhu. 
7. Čl. IX. Ods. 3. – Miestna organizácia odvádza 30% z vybraných príspevkov 
predsedníctvu asociácie a 20%  krajskému výboru, ktoré hospodária s týmito 
prostriedkami v súlade s povinnosťami a cieľmi určenými  stanovami. 50% z vybraných 
príspevkov ostáva miestnej organizácii na vlastnú činnosť 

 

K bodu č.7 - používanie internetu a webovej stránky 
Maťo Krajčovič – máme zriadenú internetovú stránku www.ahd-sk.sk, musíme zabezpečiť 
aby bola zaujímavá a plnila informatívnu úlohu o živote AHD. Je preto potrebné aby web-
stránka začala skutočne žiť a aby sa z nej naši členovia dozvedeli všetky dôležité 
informácie i činnosti AHD. Na stránku je potrebné neustále vkladať aktuálne informácie. 
Preto každý predseda krajského výboru bude mať prístup k www.ahd-sk.sk s právom 
vkladať materiály na internet a súčasne bude mať povinnosť kontrolovať obsah 
zverejnených príspevkov. Aj všetky komisie pracujúce v rámci AHD budú mať na 
internetovej stránke svoju kolónku.   
Našu internetovú stránku je potrebné dať do povedomia všetkých hasičov na dôchodku, 
ale aj hasičov, ktorí sa na dôchodok ešte len chystajú.  

  

K bodu č.8 -. ustanovenie funkcií v predsedníctve AHD, tajomník a pod. 
Predseda AHD prítomným predstavil Igora Palkoviča, ktorý by mal v budúcnosti plniť úlohu 
tajomníka. Prvou úlohou tajomníka bude spracovať prehľad o členskej základni.  
Ďalej predseda informoval o obsadení funkcie hospodárky AHD. Funkciu prijala Ing. 
Vierka Chlebíková. Obaja kandidáti budú predložení valnému zhromaždeniu na 
schválenie.  
Vedením krajského výboru v Prešovskom kraji bol po krátkej porade dočasne poverený 
JUDr. Štefan Veliky. 
Predseda tiež opätovne upozornil na to, že je nutné mať stáleho zapisovateľa. V tomto 
smere apeloval na predsedov KV aby na túto funkciu navrhli niekoho z ich 
spolupracovníkov. Pokiaľ nebude daný návrh budeme riešiť striedanie zapisovateľov 
podľa abecedného zoznamu krajov.  
 

K bodu č.9 - diskusia 
 Do valného zhromaždenia treba pripraviť a predložiť návrh na hospodárenie AHD.  
 Je potrebné absolvovať stretnutie s prezidentom HaZZ, tiež je potrebné ďalej pracovať 

na dohode o spolupráci s Prezídiom HaZZ.  
 Ďalej je nutné pokračovať v kontaktoch s DPO a s Hasičskými odbormi.  
 Videokonferencie budú pokračovať vždy v prvý utorok mesiaci so začiatkom o 15:00 

hod. s možnosťou preklasifikovať aj o ďalšiu VK desať minút po skončení 
predchádzajúcej VK. ( 5.7. a 2.8.2022). 

 Internet kontakt na Martina Krajčoviča pre pomoc pri práci s internetom. Krajský budú 
môcť dávať materiály o činnosti krajov a členské základne, stretnutia, iné aktuálne 
veci. Pri predkladaní návrhov k zákonom a vyhláškam je treba určiť osobu, ktorá bude 
spolupracovať s APVV a s právnym poradcom. V Sociálnej oblasti zatiaľ pracuje Ing. 
Milan Ivanič, ale je treba viac pracovať s internetom APVV, čo sa týka noviel 
a podnetov. K starostlivosti o stránku nášho internetu pre kraje je treba určiť 
konkrétneho človeka. 

 Jurdík k životným jubileám a iným veciam životných udalosti podávať cez internet za 
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jednotlivé kraje. Podávať návrhy na ocenenia našich členov. 
 Pecník – na SK sa dá požiadať o dotáciu ale je to treba už v lete, keďže idú voľby bude 

to tohto roku ťažšie. Je to veľmi veľká byrokracia.  
 Kraj AHD môže požiadať o dotáciu len cez predsedníctvo nakoľko krajský výbor nemá 

právnu subjektivitu. Na žiadosť je potrebné uviesť IČO asociácie a podpis predsedu 
AHD. 

 Hargaš bude sa riešiť zakladanie účtov pre AHD jednotlivých krajov, na ktoré by bolo 
možné dostávať financie, je to možné aj pre jednotlivé MO. 

 Členské schôdze treba plánovať na október alebo november 2022 a to s ohľadom na 
situáciu.  

 Aj naša činnosť sa musí odvíjať od situácie v SR, treba aby MO mali svoju 
dokumentáciu; plán činnosti, rozpočet, uzávierka a činnosť MO. Mali by mať zvolené 
funkcie pre MO a aj kontrolóri. Funkcia hospodára a kontrolóra je v rámci kraja 
vykonávať kumulatívne - pre viac MO. Je to potrebné sa pripraviť aj materiály na 
možnosť podnikania v MO. 

 Hargaš k oceňovaniu je treba sledovať jubilea ale aj pohreby, tak aby sme vedeli 
štatisticky pripraviť vek a dožívanie sa veku bývalých príslušníkov HaZZ. 

 V rámci asociácie je treba zjednotiť pečiatky. Pečiatku musí mať AHD, krajské výbory 
a všetky miestne organizácie. Pre účtovníctvo je treba pripraviť pečiatku s adresou. 

 Najlepšie sú neformálne stretnutia. Napríklad po hokeji v reštaurácii a pod, je ťažko 
dotiahnuť ľudí na oficiálne stretnutie. 

 

K bodu č.10 - návrh uznesenia  

Uznesenie č. 1/2/RZ-2022: predsedníctvo berie na vedomie: 
 správu predsedu o činnosti predsedníctva AHD,  
 správu predsedov KV  o činnosti organizácii 

Uznesenie č. 2/2/RZ-2022: navrhnúť stretnutie s prezidentom HaZZ, na ktorom riešiť: 
 možnosť vystúpenia zástupcu na porade krajských riaditeľov a následne krajských 

predsedov na krajských poradách riaditeľov HaZZ. 
 dohodu o spolupráci medzi prezídiom HaZZ a predsedníctvom AHD,  
 možnosť prijatia a oceňovania jubilantov – členov AHD prezidentom HaZZ, 

termín: 7.9.2022      zodpovedný: predseda AHD 

Uznesenie č. 3/2/RZ-2022: osloviť vedenie Hasičských odborov a prezidenta DPO na 
prerokovanie možnej spolupráce s AHD. 

termín: 7.9.2022      zodpovedný: predseda AHD 

Uznesenie č. 4/2/RZ-2022: Návrh ďalšieho stretnutia je 7.9.2022 Banská Bystrica 
termín: 7.9.2022       zodpovedný: Pecník 

Uznesenie č. 5/2/RZ-2022: Zabezpečiť miestnosť na FBI  TU v Žiline na vykonanie 
valného zhromaždenie 29.9.2022 ZA  Prof. Iveta Marková PhD. 

termín: 7.9.2022       zodpovedný: Mihálik 

Uznesenie č. 6/2/RZ-2022: Spracovať prehľad o počte miestnych organizácii, počty 
členov v MO, zvlášť evidovať čakateľov a záujemcov– tajomník AHD. Je potrebné dať do 
budúceho sedenia zapisovateľa pre naše stretnutia do septembrovej schôdzi..  

termín: 7.9.2022      zodpovedný: Igor Palkovič 

Uznesenie č. 7/2/RZ-2022: Predsedovia krajských výborov zabezpečia aby KV a MO 
v rámci ich pôsobnosti2021 ak už boli v tom čase založené: 

 vypracovali účtovnú závierku za roky 2019, 2020,  

 vypracovali evidenciu členskej základne,  
termín: 7.9.2022      zodpovedný: v texte 

Uznesenie č. 8/2/RZ-2022: predseda AHD a hospodárka AHD sú poverený prerokovať s 
vedením FIO banky určené podmienky pre založenie účtu AHD a v MO AHD 
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termín: 7.9.2022       zodpovedný: v texte 
 

K bodu č.11 - záver 
Stretnutie ukončil Ing. Michal Jurdík a poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. 
 
 
Zapísal : Ing. Michal Mihalík, PhD.  


