
 

 

 

 
 

Programové zameranie  
Zväzu vojakov Slovenskej republiky  

 
 
 
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 slovenských 
dobrovoľníkov z meruôsmych rokov, odkaz Československých legionárov,  Slovenského národného 
povstania, odkaz Zväzu československých dôstojníkov a Zväzu československých rotmajstrov, ktoré 
zohrávajú významnú úlohu pri formovaní slovenského vojaka, jeho hrdosti, vlasteneckého 
presvedčenia a sociálneho postavenia. Vo svojej histórii prešiel mnohými zmenami a obdobiami. 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 poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia,  vojnových veteránov, vojakov vo 
výslužbe, vojakov v zálohe, profesionálnych vojakov (ďalej len „vojakov“), súčasných a bývalých 
zamestnancov rezortu obrany, rodinných príslušníkov a sympatizantov, ktorí súhlasia s cieľmi a 
činnosťou ZV SR, jeho programovým zameraním a stanovami. Svojím hlavným zameraním sa profiluje 
ako apolitická 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 pri výchove 
k vlastenectvu, brannosti, propagovaní Ozbrojených síl SR, zachovávaní, podporovaní a prezentácii 
vojenskej histórie. Zastupuje svojich členov vo vzťahoch k štátnym orgánom SR a v zahraničí. 

2. Dosiahnuté výsledky od 9. snemu ZV SR pri plnení programového zamerania  

Obdobie, ktorým ZV SR prešiel od 9. snemu konaného 20. júna 2017, bolo v znamení stabilizácie. 
Spoločným úspechom je, že došlo k prehĺbeniu vnútornej spolupráce, zlepšeniu informovanosti 
a súčinnosti prezídia ZV SR, zväzovej rady a jednotlivých klubov.  

Zjednotila a zaktivizovala sa naša webová stránka. Svedčí o tom zvýšený počet príspevkov 
a návštevníkov nielen z radov našich členov, ktorý sa blíži k jednému miliónu. Získali sme a zverejnili 
benefity pre našich členov, výrazne sa zaktivizovalo právne poradenstvo. 

V roku 2018 sme podpísali novú dohodu s MO SR. Rozšírili sme zmluvu a rozvíjame výhodnú 
spoluprácu so spoločnosťou HOREZZA a. s. Sme reprezentatívnym prvkom pre združenie OZ-7, 
spolupracujúce s rezortom obrany so zameraním i na sociálnu oblasť svojich členov. Pri ochrane práv 
našich členov spolupracujeme s Asociáciou policajtov vo výslužbe a úradom Ombudsmanky SR. V roku 
2020 sme aktívne vstúpili do tvorby Programového vyhlásenia vlády SR („PVV“).  Úsilie ZV SR 



 

 

o zvýšenie právnej ochrany vojakov viedlo k zámeru zavedenia vojenského ombudsmana v rezorte 
obrany, čo je prezentované práve v PVV. Podieľame sa na činnosti Euromil-u a Združenia V4.   

Výrazným úspechom je, že sa podarilo skonsolidovať a sprehľadniť finančné hospodárenie 
zväzu a podarilo sa okrem finančnej podpory z MO SR získať i výrazné príspevky od našich sponzorov. 

 V rokoch 2020 a 2021 činnosť ZV SR zásadne ovplyvnila pandemická situácia, keď sme museli 
využívať náhradné formy vlastnej činnosti a spolupráce. 

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 upevňovanie 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 zlepšovanie systému sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia. 
Aktívnou činnosťou v kluboch rozvíjať stavovskú hrdosť členov ZV SR na príslušnosť k OS SR, 
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. Zintenzívniť spoluprácu s 
orgánmi štátnej správy, samosprávy a miestnymi občianskymi združeniami pri obhajobe záujmov 
členov ZV SR. Pokračovať v členstve vo V - 4 a EUROMIL-e . Využívať skúsenosti z takéhoto pôsobenia 
v medzinárodnom prostredí. 

4. Ciele a úlohy ZV SR do roku 2024  

4.1. Budovať ZV SR ako silnú, cieľavedomú, rešpektovanú organizáciu, ktorá je schopná 
efektívne a účinne chrániť práva a záujmy svojich členov.  

4.2. Trpezlivo získavať nových členov a zvlášť mladých ľudí do ZV SR, pokračovať v omladzovaní 
členskej základne. Viesť diskusiu s profesionálnymi vojakmi, sympatizantmi a motivovať ich na vstup 
do ZV SR. Zvyšovať počet profesionálnych vojakov a klubov profesionálnych vojakov v ZV SR.  

4.3. V činnosti klubov spájať spoločné ciele a úsilie celej členskej základne s bohatou a 
rôznorodou činnosťou priťahujúcou záujem všetkých členov a sympatizantov. Pokračovať v pomoci 
klubom, ktoré prejavia záujem o právnu subjektivitu, v príprave a zaregistrovaní sa ako občianskych 
združení na MV SR.  

4.4. Stáť na čele aktivít a pokračovať v úsilí 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.  

4.5. 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,  s ťažiskom na prácu klubov v regiónoch.   

4.6. Aktívnymi opatreniami v oblasti legislatívy a komunikačnej stratégie vytvárať podmienky 
na posilňovanie postavenia vojaka – občana v spoločnosti, jeho sociálnu ochranu a sociálne zaraďovanie  
sa po skončení štátnej služby. Trvalú pozornosť venovať a usilovať sa o udržateľnosť systému 
sociálneho a zdravotného zabezpečenia vojakov, rodinnej politike a ochrane práv seniorov.  



 

 

4.7. 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, byť na čele organizovania aktivít v spolupráci s miestnymi občianskymi 
združeniami pri príležitosti osláv a spomienkových pietnych aktov.  

4.8. S využitím skúseností ozbrojených síl partnerských krajín v medzinárodných organizáciách 
sa usilovať o presadenie legislatívnych opatrení na zvýšenie sociálnej ochrany profesionálnych vojakov.   

4.9. 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 možnosť angažovať sa v tomto procese.  

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. 

 

 Schválené 10. snemom Trenčín ......2022 


