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Zväzu vojakov Slovenskej republiky
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Trenčín 20.6.2017
1. Charakter a základná úloha Zväzu vojakov Slovenskej republiky
Zväz vojakov Slovenskej republiky (ďalej len ZV SR) ako nezávislé občianske
združenie, založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. - Zákon o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov, je budovaný na demokratických princípoch. Vo
svojom programe sa opiera o myšlienkový odkaz Zväzu československých dôstojníkov a Zväzu československých rotmajstrov, ktoré zohrávali významnú úlohu
pri formovaní dôstojníckeho a rotmajsterského zboru, ich sociálneho postavenia
a vlasteneckého presvedčenia. Vo svojej histórii prešiel mnohými zmenami i obdobiami, keď nebol povolený. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa
konal prvý snem už 27. februára 1993 vo VVTŠ Liptovský Mikuláš a združenie
bolo 11. marca 1993 prijaté za riadneho člena EUROMIL-u. Jeho súčasný názov
bol schválený na 5. sneme 25. novembra 2003.
ZV SR združuje profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe, vojakov vo výslužbe, poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, vojnových a vojenských
veteránov (ďalej len „vojakov“) a občanov SR, ktorí súhlasia s cieľmi a činnosťou
ZV SR, jeho programovým zameraním a stanovami. Svojím hlavným zameraním
sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k obrane Slovenskej republiky a jej ozbrojeným silám. Svoju činnosť rozvíja na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom svojich klubov.
Základnou úlohou ZV SR je zlepšovanie podmienok výkonu štátnej služby,
zlepšovanie zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok života, obhajovanie
oprávnených záujmov a potrieb, vrátane podmienok na využívanie voľného času,
účinná efektívna ochrana sociálnych práv, spoločenských, kultúrnych
a športových záujmov vojakov. ZV SR vyvíja svoju činnosť aj pri výchove
k vlastenectvu, propagovaní Ozbrojených síl SR, zachovávaní, podporovaní a
prezentácii vojenskej histórie.
2. Dosiahnuté výsledky od mimoriadneho snemu ZV SR pri plnení programového zamerania
Obdobie, ktorým ZV SR prešiel od mimoriadneho snemu 26.marca 2015 bolo
veľmi dynamické. Prebiehajúce spoločenské zmeny, zmeny v OS SR, ale aj vo
zväze, postavili pred ZV SR nové požiadavky, úlohy a výzvy. Prebehli zmeny,
ktoré viedli k prehĺbeniu demokratických procesov vo ZV SR. Podarilo sa dosiahnuť väčšinovú názorovú jednotu na základné princípy fungovania združenia
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a na principiálne otázky. Toto prostredie umožňuje i potrebnú voľnosť vnútornej
diskusie jednotlivých klubov a členov. Napriek osamostatneniu sa Bratislavského klubu, pretrváva jednota a záujem väčšiny klubov pôsobiť v jednej organizácii
– ZV SR.
Boli spracované a schválené nové stanovy a rokovací poriadok, kde sú presne
vymedzené kompetencie, úlohy, zodpovednosť a vyvážené postavenie orgánov
ZV SR a ich vzájomná previazanosť. Tým sa posilnila úloha členov a klubov s ich
právami, v jednote s povinnosťami a osobnou zodpovednosťou za plnenie úloh
a cieľov samotného ZV SR a jednotlivých klubov. Bola vytvorená zväzová rada
ako najvyšší orgán kontroly plnenia programu a uznesení ZV SR medzi snemami
s právomocou korekcie úloh. Predsedovia klubov sú takto prostredníctvom zväzovej rady zapojení do priameho riadenia a kontroly ZV SR s rozhodovacími právomocami, ale aj zodpovednosťou za plnenie úloh. Zvolený výkonný orgán Prezídium ZV SR napomohol skvalitniť a zefektívniť činnosť ZV SR. Bola vytvorená štruktúra poradných orgánov zložených z odborníkov a spolupracovníkov
pre jednotlivé oblasti činnosti ZV SR, boli určené ich právomoci a zodpovednosť.
Skvalitnila sa spolupráca a kontakty s inštitúciami na všetkých úrovniach zákonodarnej, súdnej a výkonnej moci pri presadzovaní a dodržiavaní občianskych
a sociálnych práv vojakov a členov ZV SR. Pri predkladaní legislatívnych návrhov sme rozšírili spoluprácu s Vojenskou kanceláriou prezidenta SR. ZV SR rozvíjal podpísanú dohodu s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, aktívne
sme sa podieľali na tvorbe legislatívy rezortu obrany. Zamerali sme sa na rozvíjanie činnosti v útvaroch s cieľom zapojiť viac profesionálnych vojakov do klubovej činnosti. Takto sa podarilo vytvoriť tri nové kluby.
ZV SR rozhodne vystupoval na ochranu a udržanie systému sociálneho zabezpečenia a dodržiavanie ľudských práv v ozbrojených silách. V spolupráci so
Sekciou ľudských zdrojov, legislatívy a Úradom sociálneho zabezpečenia MO
SR vstupoval do legislatívneho procesu pri tvorbe zákonov a smerníc MO SR.
Postupne narástla autorita ZV SR, jeho pozícia v NR SR, na ministerstve obrany
a orgánoch štátnej a verejnej správy nie je zanedbateľná. ZV SR sa v spolupráci
s ministerstvom obrany a sponzormi darilo zabezpečovať zdroje pre financovanie
svojej činnosti a aktivít.
Rozvoj svojej činnosti sme hľadali i v spolupráci s inými občianskymi združeniami s branným charakterom, z iniciatívy ZV SR sa od roku 2016 konajú raz
ročne spoločné stretnutia takýchto združení. Na stretnutiach sa navzájom informujeme o vlastnej činnosti, koordinujeme svoje postoje a úsilie pri riešení problémov.
Medzinárodná spolupráca má dlhoročnú tradíciu. ZV SR je členom EUROMILu a úzko spolupracuje v záujmových oblastiach s podobnými vojenskými združeniami a organizáciami v rámci štátov V 4. Úspešne sa rozvíja medzinárodná spolupráca na klubovej úrovni s klubmi Českej republiky, Ukrajiny, Maďarska
a v posled-nom období aj Poľskej republiky.
Zvýšila sa popularizácia činnosti ZV SR na verejnosti. Bola vytvorená nová web-stránka ZV SR, vybraný a ustanovený hovorca ZV SR. Celý informačný
systém sa musí naďalej rozvíjať, zvyšovať svoju flexibilitu a aktivitu smerom von,
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mimo ZV SR ale i smerom do vnútra nášho združenia, s cieľom zlepšiť informovanosť, vyhodnocovať a riešiť pripomienky, žiadosti a návrhy členov ZV SR.
Snahou
bola
aj propagácia
ZV
SR
v občianskej
verejnosti
tvom RTVS, mesačníkom Obrana a regionálnymi periodikami.
Pokračovali sme v oceňovaní funkcionárov a aktívnych členov ZV SR za záslužnú prácu v prospech ZV SR.
3. Ďalšie formovanie, stratégia a zameranie činnosti ZV SR
V ďalšom období bude ZV SR pokračovať v rozvíjaní svojej základnej úlohy,
charakteru a demokratických princípov fungovania. Budeme rozvíjať
a podporovať činnosť jednotlivých klubov so základným cieľom, a to upevnenie
jednoty a rozširovanie nášho združenia so zameriavaním na získavanie nových
členov aj z radov profesionálnych vojakov.
Ďalšou úlohou bude pokračovať v systematickom a nepretržitom sledovaní
zmien, ktoré sa dotýkajú služobných podmienok a sociálneho zabezpečenia kvality života vojakov. Budeme sa naďalej zasadzovať o stabilitu, dodržiavanie
a zlep-šovanie systému sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia.
Aktívnou činnosťou v kluboch rozvíjať hrdosť členov ZV SR na príslušnosť
k OS SR (ich stavovskú hrdosť), zachovávať vojenské tradície, tradície jednotlivých druhov vojsk a útvarov, národnooslobodzovacieho boja, udržiavanie vojenských pamiatok.
Zintenzívniť komunikáciu a cielenú spoluprácu s orgánmi samosprávy
a médiami pri zvyšovaní dôveryhodnosti ZV SR, jeho klubov a komunity vojakov
na verejnosti. Presadzovať komunikáciu a nie konfrontáciu. Prostredníctvom hovorcu ZV SR zabezpečiť užšiu spoluprácu s médiami.
Zintenzívniť spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy a poslancami
pri obhajobe záujmov členov ZV SR. Navrhovať zástupcov ZV SR do miestnej
a regionálnej samosprávy
Pokračovať v aktívnom členstve ZV SR v EUROMIL-e. Využívať skúsenosti
z obhajoby, tvorby a presadzovania sociálnych a občianskych práv vojakov v
medzinárodnom prostredí. Vytvoriť väzby na poslancov Európskeho parlamentu
zvolených v SR na podporu projektu „Občan EÚ v uniforme“.
Zlepšiť možnosti ekonomického zabezpečenia činnosti ZV SR nielen z členských príspevkov, dotácií MO SR, príjmov účastníckych poplatkov z usporadovania spoločenských a športových akcií, ale najmä postupným získavaním právnej subjektivity klubov. A tým získavať príjmy od fyzických a právnických osôb,
dotácií a príspevkov od štátnej správy a samosprávy, úrokov, percent zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a ziskov z hospodárskej činnosti. Zabezpečiť finančné zdroje na platenie členského príspevku v EUROMILe.
Zefektívnime a znížime výdavky na zabezpečenie vnútorného chodu ZV SR.
4. Ciele a úlohy ZV SR do roku 2021
4.1. Budovať ZV SR ako silnú, cieľavedomú, rešpektovanú organizáciu, ktorá je
schopná efektívne a účinne chrániť záujmy svojich členov.
4.2. Hľadať nové formy a metódy práce pre získavanie mladých ľudí do ZV SR,
omladiť členskú základňu a funkcionársky aktív. Viesť diskusiu s profesionálnymi
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vojakmi a mladými ľuďmi, sympatizantmi a motivovať ich na vstup do ZV SR.
Zvýšiť podiel profesionálnych vojakov a klubov profesionálnych vojakov vo ZV
SR. Príťažlivými aktivitami získavať mladých ľudí do ZV SR a takto omladiť členskú základňu a funkcionársky aktív.
4.3. Vytvárať názorovú a akčnú jednotu členov ZV SR na poslanie a fungovanie
ZV SR so širokou podporou klubov a členskej základne. Zvýšiť efektívnosť činnosti ZV SR a klubov, prehĺbiť jeho demokratický charakter, príťažlivosť a záujem
o členstvo vo ZV SR.
4.4. V činnosti klubov spájať spoločné ciele a úsilie celej členskej základne
s bohatou a rôznorodou činnosťou priťahujúcou záujem všetkých členov a sympatizantov. Posilňovať postavenie a úlohu klubov v štruktúrach ZV SR. Pomôcť
klubom, ktoré prejavia záujem o právnu subjektivitu, v príprave a zaregistrovaní
sa ako občianskych združení na MV SR.
4.5. Stáť na čele aktivít a vyvíjať úsilie o vytvorenie jednoty organizácií združujúcich členov s profesijným zameraním na obranu a bezpečnosť SR, pri akceptovaní ich nezávislosti, osobitosti a zachovaní právnej subjektivity. Usilovať sa
o vytvorenie spoločnej sociálnej platformy, ako poradného orgánu ministra obrany SR.
4.6. V spolupráci s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom školstva SR, štátnou správou a samosprávou usilovať sa o zapojenie ZV SR do rozvíjania branného vedomia a zručností mladých ľudí, posilňovania vlasteneckej výchovy, udržiavania vojenských tradícií, pamiatok a do organizovania podujatí venovaných
významným vojenským udalostiam.
4.7. Aktívnymi opatreniami v oblasti legislatívy a komunikačnej stratégie vytvárať
podmienky na posilňovanie sociálneho statusu vojaka v spoločnosti, jeho sociálnu ochranu a sociálne zaraďovanie do štátnych, podnikateľských štruktúr
a spoloč-nosti po skončení štátnej služby profesionálneho vojaka. Trvalú pozornosť venovať a usilovať sa o udržateľnosť systému sociálneho a zdravotného
zabezpečenia vojakov, rodinnej politike a ochrane práv seniorov.
4.8. Aktívnou činnosťou ZV SR a klubov pokračovať v zachovávaní a rozvíjaní
vojenských tradícií druhov vojsk, útvarov a národnooslobodzovacieho boja. Viesť
členov ZV SR k profesijnej hrdosti, hrdosti na príslušnosť k OS SR a účasti na
jednotlivých akciách a spomienkových stretnutiach.
4.9. Zlepšovať systém informácií medzi klubmi a prezidentom. Preveriť a zanalyzovať podmienky práce klubov. Pričiniť sa o udržanie posádkových klubov,
o vytváranie neštátnych klubových zariadení pre zabezpečenie činnosti klubov
ZV SR.
4.10. Spolupracovať s MO SR, GŠ OS SR a veliteľstvami druhov vojsk pri aplikácii nového zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.
4.11. Navrhnúť novelizáciu Zákona o vojnových veteránoch, doplnením o pojem
„Vojenský veterán“, k tomu navrhnúť podmienky na priznanie titulu „Vojenský veterán“.
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4.12. S využitím skúseností ozbrojených síl partnerských krajín v medzinárodných organizáciách sa usilovať o presadenie legislatívnych opatrení podporujúcich vytvorenie odborov v OS SR.
4.13. Aktívne a časovo bezodkladne vstupovať do procesu legislatívnej prípravy
a tvorby zákonov, novelizácie zákonov a legislatívy týkajúcej sa členov ZV SR.
Na webovej stránke ZV SR informovať o tomto procese a ponúkať členom ich
možnosť angažovať sa v tomto procese. Veľkú dôležitosť venovať včasnému
pripomienkovaniu zo strany Zväzovej rady ZV SR a Prezídia ZV SR.
Záver
Programové zameranie ZV SR je otvorený dokument, ktorý môže byť doplnený v priebehu volebného obdobia o aktuálne úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia
efektívnej činnosti ZV SR.
ZV SR musí byť moderným občianskym združením, všestranne jednotným
a morálne dôsledným, pripraveným na obhajobu zákonných práv a istôt svojich
členov.
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