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Zápisnica 
 z valného zhromaždenia Asociácie hasičov na dôchodku  SR 

konaného dňa  29. septembra 2022 o 10,00 hod. v Žiline. 

 

Prezentácia členskej základne 

prítomní:  Počet prítomných delegátov je 37. 

hostia: HaZZ MV SR       plk. Ing. Jozef Voľanský 

prezident Asociácie policajtov vo výslužbe SR  JUDr. Hristo Gluškov 

dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva ŽU  Doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. 

vedúci Katedry požiarneho inžinierstva FBI ŽU  Doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. 

hlavná garantka programu Záchranné služby FBI ŽU Prof. RNDr. Iveta Marková, PhD. 

prezident DPO SR       Bc. Jozef SMOLINSKÝ 

 

K bodu č. 1 – otvorenie a schválenie programu 

Predsedajúci valného zhromaždenia Asociácie hasičov na dôchodku (ďalej len „AHD“) Ing. Michal 

Jurdík otvoril rokovanie valného zhromaždenia asociácie a privítal delegátov AHD a prítomných 

hostí. Predsedajúci asociácie prítomných informoval, že valné zhromaždenie AHD bolo zvolané 

v zmysle čl. 14.2. stanov asociácie. Konštatoval, že počet prítomných delegátov 37 čo voči počtu 

30% všetkým členov AHD predstavuje 54 % a rokovanie valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) je 

uznášania schopné. 

 

Predsedajúci VZ AHD Ing. Michal Jurdík predložil návrh programu VZ: 

1)   otvorenie 

2)   voľba zapisovateľa a overovateľa 

3)   voľba komisií (mandátová, volebná, návrhová) 

4)   správa o činnosti asociácie  

5)   odovzdanie ocenení 

6)   vystúpenie hostí 

7)   prestávka 

8)   správa o hospodárení za roky 2021 

9)   správa kontrolóra za roky 2021 

10)   návrh zmeny stanov 

11)   návrh plánu činnosti na rok 2023 

12)   návrh rozpočtu na rok 2023  

13)   voľba členov predsedníctva  

14)   diskusia 

15)   návrh uznesenia: 

16)   záver 

 

Predsedajúci AHD vyzval prítomných na schválenie programu. 

Hlasovanie: za 37; proti 0; zdržalo sa 0.  

Uznesenie č. 1/2022/VZ – program valného zhromaždenia bol schválený jednomyseľne. 

 

K bodu č. 2 – voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice bol navrhnutý p. Igor Palkovič 

Ako overovateľ zápisnice bol navrhnutý p. Pavol Bakálik 

Hlasovanie o návrhu:   za  37,  proti:  0,  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 2/2022/VZ – zapisovateľ a overovateľ boli schválení jednomyseľne. 

 

K bodu č. 3 – voľba komisii: 

Volebná komisia predseda:    Ing. Milan Ivanič,  
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      členovia:    Ing. Viera Chlebíková, Ing. Martin Krajčovič 

Hlasovanie o návrhu:   za  37,  proti:  0,  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 3/2022/VZ – Volebná komisia bola schválená jednomyseľne. 

 

Návrhová komisia: predseda:  Ing. Michal Mihalík PhD., 

           členovia:  Ing. Štefan Parimucha, Vladimír Smažák  

Hlasovanie o návrhu:   za  37,  proti:  0,  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 4/2022/VZ – Návrhová komisia bola schválená jednomyseľne. 

 

Mandátová komisia: predseda :  Pavel Pecník, 

           členovia:   Ing. Emil Moťovský, Ing. Dušan Sluka 

Hlasovanie o návrhu:   za  37,  proti:  0,  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 5/2022/VZ – Mandátová komisia bola schválená jednomyseľne. 

 

K bodu č. 4 – správa o činnosti AHD 
Správu o činnosti predniesol predseda AHD Ing. Peter Hargaš. V správe boli rozobraté klady a 

nedostatky doterajšieho pôsobenia AHD na území SR, členská základňa sa rozširuje pomaly 

z dôvodu slabej informovanosti a pôsobení AHD. Aktivity boli obmedzené na minimum 

najmä kvôli pandémii Covid 19.  

V roku 2020 sa stretlo 3 x, a stretnutí na úrovni MO bolo minimálne. V roku 2021 sa 

predstavenstvo stretlo 2x, Predsedníctvo však začalo komunikovať aj cez video konferencie. Začali 

sa zakladať nové MO spravidla na úrovni okresov. Vo všetkých krajoch s výnimkou nitrianskeho 

kraja sú založené krajské výbory. K dnešnému dňu má asociácia 16 miestnych organizácií a 235 

členov.  

 

Predseda poďakoval predsedom krajských výborov za iniciatívu, ktorá vedie k väčšiemu rozvoju 

AHD.  

 

K bodu 5 – odovzdanie ocenení pre členov AHD 

Predseda AHD odovzdal ocenenia za prácu v AHD, ktoré schválilo predsedníctvo na svojom 

zasadaní dňa 07.09.2022 nasledovným členom a za pomoc AHD prezidentovi APVV: 

Čestné uznanie:  Pavel Pecník 

   Ing. Michal Jurdík 

Ďakovný list   JUDr. Hristo Gluškov, prezident Asociácie policajtov vo výsluhe. 

 

K bodu 6 – vystúpenie hostí VZ 

Ako prvý o slovo požiadal JUDr. Hristo Gľuškov – prezident APVV. Vo svojom vystúpení 

predovšetkým poďakoval za pozvanie na zasadnutie VZ AHD.  

APVV má v súčasnosti 47 organizácii a 5600 členov. Má podpísané dohody o spolupráci s ďalšími 

občianskymi združeniami. So združením vojakov sme sa dohodli na spoločných aktivitách. Na 

pracovné rokovanie v októbri 2022 bol pozvaný aj predseda AHD. 

Štruktúra APVV je dvojúrovňová. Orgány sú volené na štvorročné obdobia. Svojim členom 

poskytujeme právnu a sociálnu pomoc. Členský príspevok 14 €. Uskutočňujeme rôzne súťaže, napr. 

streľba, varenie gulášu. Ďalej prezident APVV informoval o aktivitách APVV v sociálno-právnej 

oblasti.   

 

Prezident DPO Bc. Jozef Smolinský poďakoval za pozvanie. upozornil že aj DPO má v tejto dobe 

finančné problémy nakoľko štátne orgány obmedzili podporu DPO, čo znamená, že sa v súčasnej 

dobe nedoceňuje poslanie dobrovoľných hasičov. Ďalej uviedol, že vývin udalosti ukáže ako bude 

DPO postupovať v ďalšom období. Verím, že sa nám podarí posunúť sa ďalej. Odovzdal 

predsedovi AHD knihu zo storočnice. 

 

https://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php/prezidium/kontakty-prezidium/2-judr-hristo-gluskov
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Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity Doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. 

vo svojom príhovore ocenila činnosť AHD a uviedla že aj naďalej bude naklonená k spolupráci 

s AHD.  

 

Vedúci Katedry požiarneho inžinierstva FBI ŽU Doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. potvrdil slová 

dekanky a zdôraznil, že budú nápomocní pri činnosti AHD aj poskytnutím priestorov na konanie 

zasadaní jej orgánov. 

 

Hlavná garantka študijného programu Záchranné služby FBI ŽU Prof. RNDr. Iveta Marková, PhD. 

sa vyjadrila, že je rada že AHD má záujem o spoluprácu, a že na FBI sa snažia budovať odbor 

požiarnej ochrany na výchovu a vzdelávanie študentov. Na 22.11.2022 sa pripravuje seminár na 

túto tematiku a zástupcovia AHD sú na ňu pozvaní. 

 

Nakoľko sa do diskusie už nik neprihlásil predsedajúci vystúpenie hostí ukončil a vyhlásil 

obedňajšiu prestávku. Po prestávke valné zhromaždenie pokračovalo v rokovaní. 

 

K bodu 8 -  Správa o hospodárení za rok 2021 

Správu o hospodárení predložila Ing. Viera Chlebíková, prítomných informovala, že správa nie je 

úplná lebo nedostala podklady z prešovského kraja. Po dodaní podkladov bude spracovaný dodatok. 

Z podkladov: 

zostatok z roka 2020         53,10 € 

členské príspevky   2.153,10 €,  

príjmy spolu     2.506,20 €, 

výdavky       397,97. €, 

zostatok     2.108,23 €, 

 

K bodu 9 – správa kontrolóra za rok: 

Správu predložil Ing. Michal Jurdík. Konštatoval, že kontrola hospodárenia a kontrola činnosti 

AHD bola uskutočnená dňa 12.09.2022 za dobu od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

Z plánu činnosti predsedníctve AHD a oblastných organizáciách AHD vyplýva, že sa nepodarilo 

splniť všetky plánované aktivity. 

 

K bodu 10 – návrh na zmenu stanov predniesol 
Návrh na zmenu stanov predložil predseda AHD. Postupne informoval prítomných delegátov 

o dôvodoch zmeny niektorých ustanovení stanov. 

 

K bodu 11 – návrh plánu činnosti AHD na rok 2023  
návrh Plánu činnosti AHD na rok 2023 predniesol predseda AHD. Upozornil na to, že plán činnosť 

AHD je orientačný a má slúžiť najmä ako podklad pre vypracovanie plánov činnosti na krajských 

výboroch a v miestnych organizáciách. 

 

 K bodu 12 – návrh rozpočtu na rok 2023 
návrh rozpočtu AHD na rok 2023 predložila Ing. Viera Chlebíková. Upozornila na to, že hlavným 

zdrojom príjmov v roku 2023 budú členské príspevky členov AHD a sponzorské dary. Potom 

zdôraznila, že je potrebné aby každý, kto pracuje s peniazmi AHD mal podpísanú hmotnú 

zodpovednosť. 

 

K bodu 13 – voľba členov predsedníctva a predsedov krajských výborov 

v ďalšom bode nasledovala voľba členov predsedníctva, (predsedov krajských výborov, tajomníka a 

hospodára).  
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Predseda mandátovej komisie Pavol Pecník konštatoval, že na VZ je prítomných 37 delegátov a 

percento zatupených členov AHD je 54,0 %. VZ je uznášaniaschopné a je možné pristúpiť k 

voľbám 

 

Voľby vykonal predseda volebnej komisie Ing. Milan Ivanič, ktorý navrhol prítomným delegátom 

voliť verejným hlasovaním. Delegáti VZ súhlasili s verejným hlasovaním. 

1. Voľba členov predsedníctva - predsedov krajských výborov AHD: 

Za člena predsedníctva a predseda krajského výboru Banská Bystrica je navrhnutý Pavel Pecník 

Hlasovanie :   za 36,   proti  0, zdržal sa  1 

Uznesenie č. 06/2022/VZ – delegáti návrh schválili. 

Za člena predsedníctva a predseda krajského výboru Trnava je navrhnutý Ing. Martin Krajčovič 

Hlasovanie :   za 36,   proti  0, zdržal sa  1 

Uznesenie č. 07/2022/VZ – delegáti návrh schválili. 

2. Voľba člena predsedníctva a tajomníka AHD  

Za člena predsedníctva a tajomníka AHD je navrhnutý Igor Palkovič 

Hlasovanie :   za 36,   proti  0, zdržal sa  1 

Uznesenie č. 08/2022/VZ – delegáti návrh schválili. 

3. Voľba člena predsedníctva a hospodárku AHD  

Za člena predsedníctva a hospodárku AHD je navrhnutá Ing. Viera Chlebíková 

Hlasovanie :   za 36,   proti  0, zdržal sa  1 

Uznesenie č. 09/2022/VZ – delegáti návrh schválili. 

 

K bodu 14 – diskusia  
Predsedajúci otvoril diskusiu 

Plk. Ing. Jozef Voľanský – Najskôr pozdravoval rokovanie v mene prezidenta HaZZ MV SR. 

Povedal, že keď to bude v možnosti prezídia budeme reagovať na podnety zo strany AHD. Sme 

otvorení k spolupráci s Asociáciou hasičov na dôchodku. Dotkol sa aj možnosti ako by mohli mať 

krajské výbory a miestne organizácie AHD sídlo na hasičských staniciach prípadne na KR a OR 

HaZZ. 

Ing. Michal Mihálik PhD. - vyslovil podporu činnosti APVV v oblasti legislatívnych procesoch 

týkajúcich sa aj hasičov na dôchodku a naša asociácia by sa mala aktívne zapojiť sa do výzvy 

APVV.  

Ing. Milan Ivanič – mohli by sme byť lepšie informovaný o požiadavkách APVV ohľadne zákona 

328. 

Ing. Martin Krajčovič – bolo by potrebné prerokovať s prezídiom APVV možnosť uverejňovania 

článkov a informácii , na ktorých participuje Asociácia hasičov na dôchodku, z webovej stránky 

APVV na stránku AHD-sk.sk.  

Miro Pajpach informoval, že dotáciu od obci je do 3000 € možné dostať v hotovosti. A predložil 

otázku či miestna organizácia musí mať na pečiatke adresu. 

Ing. Milan Ivanič – upozornil, že bez adresy na pečiatkach sa nedá v banke vytvoriť účet. 

Ing. Peter Hargaš – MO ak bude chcieť založiť svoj vlastný účet v banke je to možné, nakoľko zo 

stanov má právnu subjektivitu. Treba však konať individuálne. Je však potrebné mať vlastné IČO. 

Asociácia do vyriešenia tohto problému bude pracovať s hotovosťou cez pokladne.  

Ing. Štefan Parimucha  

Je potrebné doriešiť zastúpenie hasičov, ktorí odišli do invalidného dôchodku a nie sú zaradení do 

sociálneho systému podľa zákona 328/2002 Z.z. v štruktúre predsedníctva AHD, aby bolo možné 

cez tieto osoby riešiť ich požiadavky, ktorých riešenie je zo strany invalidných dôchodcov neustále 

požadované od AHD. Napr. rekreácie, zdravotné pobyty v zariadeniach MV a pod. Prípadne ďalšie 

požiadavky, ktoré boli aj v minulosti vznášané. 

Ing. Peter Hargaš – k tejto otázke sa neustále vraciame. Už viackrát sme deklarovali, že AHD je 

ochotná pomôcť invalidným dôchodcom a naviac v podobnej situácii sú aj hasiči v starobnom 

dôchodku. Ako som uviedol v správe o činnosti je potrebné aby sa do veci zainteresovali 
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predovšetkým dôchodcovia, ktorých sa to priamo dotýka. Zástupcom oboch skupín je ponúknutá 

účasť na zasadaniach predsedníctva AHD. 

 

K bodu 15 – Návrh uznesenia  
Predseda návrhovej komisie Ing. Mihal Mihalík PhD. predložil návrh na uznesenie Valného 

zhromaždenia AHD 

1./ Valné zhromaždenie AHD berie na vedomie: 

   1.1 Správu Predsedu AHD o činnosti AHD, 

   1.2 Správu o hospodárení AHD za roky 2021, 

   1.3 Správu kontrolóra AHD, 

2./ Valné zhromaždenie AHD schvaľuje: 

    2.1 Zmenu stanov AHD, 

    2.2 Plán činnosti AHD na rok 2023, 

    2.3 Rozpočet AHD na rok 2023, 

    2.6 Zvolených členov predsedníctva AHD, 

3./ Valné zhromaždenie ukladá Predsedovi AHD: 

    3.1 Predložiť zmenu stanov AHD na registráciu Ministerstvu Vnútra SR, 

 

Hlasovanie :   za 37,   proti  0, zdržal sa  0 

Uznesenie č. 10/2020/VZ – Prítomní delegáti návrh uznesenia z Valného zhromaždenia AHD 

jednomyseľne schválili. 

 

K bodu 16 - Valné zhromaždenie asociácie uzavrel predsedajúci Ing. Michal Jurdík. Prítomným 

poďakoval za účasť  a poprial veľa zdaru v ďalšej činnosti AHD.  

 

 

V Žiline dňa 29.09.2022 

 

 

........................................................ 

Zapísal: Igor Palkovič  

 

 

........................................................ 

Overovateľ: Pavol Bakálik 

 

 

........................................................ 

Predseda AHD 

Ing. Peter Hargaš 

 

 

 

 

 


