Zväz vojakov Slovenskej republiky

Plán činnosti Zväzu vojakov SR
na rok 2020

Trenčín
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I. Hlavné úlohy z Programového zamerania :
1) Dôsledne rozpracovať úlohy Programového zamerania ZV SR v jednotlivých oblastiach života Zväzu a klubov pre roky 2020 a 2021.
2) Na základe pozvánky od predsedov klubov zúčastniť sa členmi prezídia na členských schôdzach klubov k dosiahnutiu vyššej vzájomnej informovanosti.
3) Skvalitniť intenzitu a vecnosť v komunikácií medzi orgánmi Zväzu, najmä prezidenta, členov prezídia a zväzovou radou s dôrazom na aj čiastkové plnenie
úloh z Programového zamerania ZV SR . Osobnou účasťou členov prezídia na zasadaniach zväzovej rady informovať predsedov klubov o plnení úloh so
zameraním na:
 Plnenie uznesení prezídia, zväzovej rady Zväzu a aktuálnu činnosť vo Zväze
 Opatrenia prezídia na plnenie základnej úlohy Programového zamerania smerujúce na upevňovanie charakteru a demokratických princípov fungovania
Zväzu
 Vytvorenú spoluprácu s médiami pri prezentácii úloh zväzu a dosiahnutých výsledkoch pri ich realizácii
 Spoluprácu a kontakty s inštitúciami na MO SR, NGŠ OS SR a MV SR
 Výsledky spolupráce a závery v prospech klubov Zväzu v rámci Vyšehradskej štvorky a EUROMILu
 Dosiahnuté výsledky pri zlepšovaní systému sociálneho a zdravotného zabezpečenia členov Zväzu
4) Zefektívniť formy a metódy pri získavaní nových členov Zväzu a tak rozšíriť a omladiť členskú základňu i funkcionársky aktív:
 Vykonať stretnutie s riaditeľom Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, na ktorom prerokovať možnosti získania výsluhových dôchodcov za členov
Zväzu
 Využiť poznatky klubov a prezídia Zväzu z prednášok u útvarov na prezentáciu činnosti Zväzu pre vstup profesionálnych vojakov do Zväzu
 V roku 2020 získať 90 až 100 profesionálnych vojakov a výsluhových dôchodcov (v priemere 3-4 na klub)
5) V oblasti ochrany sociálnych práv a legislatívnych procesov zabezpečenia profesionálnych vojakov, vojnových a vojenských veteránov, vojakov vo výslužbe
a v zálohe sa zamerať na:
 Zasadzovanie sa o stabilitu a dodržiavanie systému sociálneho zabezpečenia vyplývajúceho z novelizovaného zákona č.328/2002. Právne pokračovanie na
doriešení nevalorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012. Jedenkrát ročne na zasadaniach ZR ZV SR informovať o priebehu súdneho procesu pána Dubeňa v tejto veci.
 Pokračovanie a prehlbovanie spolupráce prezídia Zväzu s Asociáciou policajtov vo výslužbe na spoločných rokovaniach. Podávať informáciu zväzovej rade
ZV SR zo spoločného rokovania APVV. Spolu s APVV byť v procese tvorby sociálnych zákonov od ich začatia až do konečného pripomienkovania.
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 Pri rokovaniach s orgánmi MO SR docieliť uvoľňovanie profesionálnych vojakov na rokovania orgánov Zväzu a jeho činnosť smerujúcej k pozitívnej
propagácií OS SR na verejnosti
6) Zintenzívniť využívanie skúseností z medzinárodnej spolupráce pri presadzovaní sociálnych a občianskych práv profesionálnych vojakov, vojnových, vojenských veteránov, vojakov v zálohe a poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia v medzinárodnom meradle:
 Aktívnou účasťou členov prezídia Zväzu na 22. zasadaní vojenských zväzov štátov Vyšehradskej štvorky v Českej republike pokračovať v dialógu
o možnostiach sociálneho zabezpečenia výsluhových dôchodcov
 Dôstojným zabezpečením jubilejného 25. ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň v Tatranských Zruboch v dňoch 4.-6. septembra 2020
 Aktívnou účasťou predstaviteľov ZV SR na 121. zasadaní prezídia EUROMILu pokračovať vo výmene skúseností pri presadzovaní sociálnych požiadaviek
a zavádzaní benefitov profesionálnych vojakov a výsluhových dôchodcov.
7) V hospodárskej oblasti prehlbovať akcieschopnosť a koordinovať činnosť členov prezídia a klubov Zväzu pri zabezpečovaní finančných prostriedkov na
činnosť Zväzu ako celku:
 Spracovaním reálneho a udržateľného plánu tvorby a čerpania finančných prostriedkov Zväzu na roky 2020 a 2021
 Zvolať pracovné stretnutie prezídia a predsedníctva Zväzu k príprave a zvolaniu 10. snemu ZV SR v roku 2021 a prerokovať alternatívny rozbor odvodov
na činnosť Zväzu a tým zaistiť reálne financovanie Zväzu po 10. sneme ZV SR
 Dosiahnuť zaregistrovanie 50% klubov Zväzu pod vlastným IČO
 Prehĺbiť spoluprácu a pomoc klubom Zväzu bez právnej subjektivity, s odvodenou právnou subjektivitou, ale aj klubom s vlastným IČO
 Pokračovať v oslovovaní a získavaní sponzorov
8) V priebehu roka zaviesť centrálny zoznam členov ZV SR po kluboch.

II. Rokovania orgánov ZV SR
P.č.

Úloha – opatrenie

Zodpovedá

Termín

Miesto

Súčinnosť

prezident

21.1.

Trenčín

predsedníctvo ZR

prezident

14.4.

Trenčín

predsedníctvo ZR

12. rokovanie prezídia ZV SR
-úlohy z jesenného zasadania Zväzovej rady
1.

-posúdenie plnenia programového zamerania Zväzu
-schváliť zameranie zodpovednosti členov prezídia
za jednotlivé oblasti PZ v roku 2020
- spoločné rokovanie s predsedníctvom zväzovej rady.

13. rokovanie prezídia ZV SR
- vyhodnotenie poznatkov z členských schôdzí klubov
2.

-organizačné zabezpečenie jubilejného 25. ročníka výstupu na Kriváň
-finančné krytie výstupu na Kriváň
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P.č.

Úloha – opatrenie

Zodpovedá

Termín

Miesto

Súčinnosť

prezident

24.9.

Trenčín

predsedníctvo ZR

prezident

3.11.

Trenčín

predsedníctvo ZR

14. rokovanie prezídia ZV SR
- vyhodnotenie jubilejného 25. ročníka výstupu na
3.

Kriváň
- vyhodnotenie finančného krytia
výstupu na Kriváň
- finančné krytie EUROMILu

15. rokovanie prezídia ZV SR
4.

- vyhodnotenie plnenia programového zamerania
Zväzu
- príprava podkladov na zasadanie ZR
- prerokovanie plánu činnosti Zväzu na rok 2021
- prerokovanie finančného rozpočtu Zväzu na rok
2021

5.

12. zasadanie zväzovej rady ZV SR

predsedníctvo

29.4.

Ružomberok

prezídium

6.

13. zasadanie zväzovej rady ZV SR

predsedníctvo

25.11.

Ružomberok

prezídium

7.

Porady predsedníctva zväzovej rady

predseda

8.2., 18.4.,
30.5, 22.8.,
7.11.,

bude upresnené

predsedovia klubov

III. Spolupráca s orgánmi rezortu obrany, Generálnym štábom OS SR a s veliteľmi operačných stupňov
1.
2.
3.

Účasť na vyhodnotení výcvikového roka OS SR
2019
Účasť na vyhodnotení výcvikového roka PS OS
SR 2019
Účasť na vyhodnotení výcvikového roka VzS
OS SR 2019

GŠ OS SR

Náčelník GŠ OS SR

2.viceprezident jan. – febr.

Trenčín

Veliteľ PS OS SR

1.viceprezident jan. – febr.

Zvolen

Veliteľ VzS OS SR

prezident

jan.- febr.
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Poznámka
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IV. Zahraničná činnosť, zasadania EUROMILu a predstaviteľov vojenských zväzov V4
P.č.

Úloha – opatrenie

Zodpovedá

Termín

Miesto

Súčinnosť

Poznámka
2dňové

1.

22. zasadanie vojenských zväzov štátov V4

prezídium

14 – 28.9.

Brno ČR

SVP AČR

2.

Jubilejný 25. ročník Medzinárodného vojenského
výstupu na KRIVÁŇ

prezídium

4. – 6.9.

Vysoké Tatry

kluby ZV SR

3.

121. zasadanie Prezídia EUROMILu

prezident
člen prezídia

23. -24.10

Brusel

Prezídium ZV SR

Voľba prezidenta

V. Aktivity klubov ZV SR zameraných na posilnenie rešpektu a pozitívneho vzťahu k ZV SR v občianskej spoločnosti
Strelecké súťaže
1.

Strelecká súťaž z ručných zbraní – „VIII. ročník
Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl
OSN“

2.

Strelecká súťaž v streľbe z ručných zbraní

3.

Strelecká súťaž z ručných zbraní o „Pohár primátora mesta Martin“

4.

Strelecká súťaž – REZERVA 2020

5.

Medzinárodná strelecká súťaž z ručných zbraní

6.

Strelecká súťaž v streľbe z ručných zbraní o "Putovný pohár prezidenta ZV SR"

7.

Strelecká súťaž z ručných zbraní

8.

Strelecká súťaž – „Podjavorinská pištoľ –
5.ročník“ memoriál plk. Dr. Štefana Bumbála

klub Sereď
klub
Topoľčany
klub
Martin–Podháj
klub Nové
Mesto n/V
klub Nové
Mesto n/V

máj

kasárne Sereď

kluby ZV SR

UN Veteran Slovakia, VePS, žpr

28.5.

strelnica Lipovník

kluby ZV SR

1.mechanizovaná
brigáda Topoľčany

11.6.

mestská strelnica

kluby ZV SR

8009 Martin

jún

ČR - Praha

kluby ZV SR

podľa pozvánky

Kluby ZV SR

podľa pozvánky

kluby ZV SR

2207 Levice

kluby ZV SR

veliteľ VVP

júl

klub Levice

21.8.

klub Humenné

september

Klub Nové
Mesto n/V

12.9.
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Rakúsko
Langenlebarn
Levice – strelnica
Devičany
pešia strelnica –
VVP Valaškovce
strelnica Beckov

kluby ZV SR –
strelecké družstvá
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P.č.

Úloha – opatrenie

Zodpovedá

Termín

Miesto

Súčinnosť

9.

Medzinárodná strelecká súťaž „O pohár náčelníka GŠ Armády ČR“

klub Nové
Mesto n/V

október

Plzeň - ČR

strelecké družstvá
klubov ZV SR

Poznámka
podľa pozvánky

Aktivity prezídia a klubov ZV SR
Účasť na oslavách oslobodenia miest a obcí

2.

Účasť na pietnom akte k výročiu havárie lietadla
pri obci Hejce

prezídium

január

Maďarsko

Hejce,
Nyíregyháza

3.

Vojenská 50-ka – turistický pochod po stopách
oslobodenia Trenčianskeho samosprávneho kraja

klub Trenčín

apríl

Trenčín
Jankov Vršok

kluby ZV SR
sekcia turistiky

4.

Účasť na oslavách víťazstva nad fašizmom

kluby ZV SR

máj

podľa pôsobenia
klubu

mesto, okresný úrad

klub NitraZobor

jún

Nitra

kluby ZV SR
JDS Nitra

prezídium

20. – 21. 6.

Brno

kluby ZV SR

5.
6.

4. ročník Memoriálu Františka CHUDU
v petangu
Návšteva výstavy vojenskej techniky SIAD –
2020

kluby ZV SR

január – máj

podľa pôsobenia
klubu

1.

7.

Usporiadanie športových a branných aktivít
v letnom detskom tábore

klub Sereď

júl

Ľubietová

GŠ OS SR, riaditeľ
VP, Združenie žien
v armáde, VePS, žpr

8.

Turisticko-poznávací zájazd „Po stopách
2.čs.pdb v SNP s prechodom cez Chabenec“

klub Žilina

21.8.

Žilina-MagurkaChabenec-Jasenie

kluby ZV SR, 5.pŠU

9.

Centrálne oslavy SNP

prezídium

29.8.

Banská Bystrica

Múzeum SNP

10.

Účasť na regionálnych oslavách SNP

kluby ZV SR

august

podľa pôsobenia
klubu

mesto, okresný úrad

klub NitraZobor

august

Zlatno – Skýcov

kluby ZV SR, SZPB

kluby ZV SR

29. – 30.8.

Sliač

kluby ZV SR

11.
12.

32.ročník turistického pochodu „Partizánskym
chodníkom Zlatno – Skýcov“
Návšteva Medzinárodných leteckých dní - SIAF
2020
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UN Veteran
Slovakia, žpr,
klub-Košice, Sereď
(trasa Trenčín –
Krásna Ves – Uhrovec – Jankov Vŕšok)

obl. výbor SZPB,
OÚ Jasenie
delegácia
.
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P.č.
13.

14.

15.

16.

Úloha – opatrenie
VIII. ročník „Memoriálu plk. Štefana IVANA
o putovný pohár veliteľa PS OS SR“ v mini futbale
Účasť delegácie ZV SR na oslavách Karpatskoduklianskej operácie a Dňa hrdinov Karpatskoduklianskej operácie
Pietny akt „Deň vojnových veteránov – Červené
maky“ – uctenie si pamiatky padlých v I. svetovej vojne
Hlásenie klubov ZV SR:
- stav členskej základne k 30.3.
- stav členskej základne k 30.9.
- termíny členských schôdzí

Zodpovedá

Termín

Miesto

Súčinnosť

Poznámka

klub Sereď

september

Sereď

kluby ZV SR

UN Veteran Slovakia, VePS, žpr

prezident

6. október

Svidník, Dukla

Velitelia posádok,
predstavitelia ZV SR

predsedovia
klubov

11.11.

cintoríny
a pomníky

velitelia posádok
kluby ZV SR

Tajomník ZV SR

Predsedovia klubov

predsedovia
klubov

do 10.4.
do 9.10.
do 30.11
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