
MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 

v rámci Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky (AVOZ SR) 

 

PREAMBULA 

Memorandum o vzájomnej spolupráci (ďalej len „memorandum“) v rámci Asociácie vojenských 

občianskych združení Slovenskej republiky, ktorá používa skratku AVOZ SR (ďalej len „asociácia“), je 

prejavom slobodnej vôle signatárov memoranda a zakladajúcich členov uznávajúc vzájomnú 

prospešnosť spolupráce v záujme dosiahnutia efektívnych výsledkov v oblasti spoločného záujmu v 

zásadných záležitostiach . 

1. Asociácia sa svojim hlavným zameraním profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom   

k obrane Slovenskej republiky, rezortu obrany SR a Ozbrojeným silám SR, pri zachovaní si 

politickej nezávislosti a nestrannosti. 

 

2. Účelom memoranda je vymedziť rozsah, spôsoby a okruh činností v rámci spolupráce, ktoré sa 

signatári memoranda, na dobrovoľnej báze zaviazali presadzovať v rámci spolupráce 

s rezortom obrany SR a Ozbrojenými silami SR a pri obhajobe záujmov, práv, a sociálnych istôt  

vojenskej komunity v Slovenskej republike. 

 

Poznámka: Do pojmu „Vojenská komunita“ sú zahrnuté všetky kategórie vojakov, poberateľov 

dávok výsluhového zabezpečenia, vojnových veteránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe, 

profesionálnych vojakov.   

 

Čl. 1 Účel, hlavné ciele a princípy spolupráce 

 

1. Účelom združovania jednotlivých občianskych združení s profesijným vzťahom k rezortu 

obrany SR a Ozbrojeným silám SR v asociácii je: 

a. Integrácia v jednotnej platforme, 

b. dosiahnutie spoločného, jednotného a sústredeného postupu najmä pri ochrane 

oprávnených záujmov a práv poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, vojnových 

veteránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe, profesionálnych vojakov,  súčasných 

i bývalých zamestnancov rezortu obrany, rodinných príslušníkov a sympatizantov, ktorí 

súhlasia s  cieľmi činnosti asociácie a s jej stanovami.  

c. posilnenie spolupráce a vplyvu pri ochrane oprávnených záujmov poberateľov výsluhových 

dávok v pôsobnosti MO SR, 

d. dosiahnutie spoločného  prospechu, profitu a prosperity spolupracujúcich občianskych 

združení a ich členov. 

 

2. Hlavnými cieľmi asociácie sú: 

a. Posilňovanie spolupatričnosti medzi AVOZ SR a/alebo jeho jednotlivými členskými 

občianskymi združeniami a rezortom obrany SR a Ozbrojenými silami SR, 

b. Vypracovávanie jednotných stanovísk v otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa oblasti 

obrany SR a vojenskej komunity pre  štátne a samosprávne orgány Slovenskej republiky. 

 

3. Základné princípy práce a spolupráce v asociácii: 

a. Asociácia je voľné združenie bez registrácie v štátnom orgáne, 



b. pri rozhodovaní sa asociácia riadi tzv. „Jednomyseľným rozhodovaním“,   

c. spoločný plán činnosti asociácie je zameraný na základnú ambíciu t.j. ochrana oprávnených 

záujmov a práv vojaka, ako aj súčasných i bývalých zamestnancov rezortu obrany, 

rodinných príslušníkov a sympatizantov, ktorí súhlasia s  cieľmi činnosti asociácie, 

d. asociácia nevytvára spoločný rozpočet na svoju činnosť. 

e. náklady na svoju účasť v asociácii si jednotlivé členské občianske združenia hradia zo svojho 

vlastného rozpočtu, 

f. v odôvodnených prípadoch sa na dopredu dohodnuté práce alebo aktivity zložia členské 

organizácie podľa vopred dohodnutého kľúča, 

g. asociáciu riadi trvalo predsedajúce občianske združenie „Zväz vojakov Slovenskej republiky“ 

na základe jednomyseľného rozhodnutia členov asociácie, pokiaľ nebude Valným 

zhromaždením rozhodnuté inak. 

 

Čl. 2 Rámec a rozsah spolupráce 

 

1. Toto memorandum má za cieľ vymedziť všeobecný rámec spolupráce medzi jeho signatármi v 

oblasti sociálnych práv a istôt poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia podľa Zákona č. 

328/2002 Z. z. „Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov“. Vzhľadom na záujem zmluvných strán o rozšírenie ich spolupráce a 

napĺňanie uvedených spoločných cieľov a v nadväznosti na ich  už skôr deklarovaný záujem o 

vzájomnú spoluprácu a súčinnosť prijali toto memorandum na základe dobrovoľnosti a na 

princípe vzájomného prospechu a podpory. 

 

2. Občianske združenia združené v asociácii budú vzájomne spolupracovať: 

a. pri ochrane práv a oprávnených požiadaviek vojakov všetkých kategórií, poberateľov dávok 

z výsluhového zabezpečenia podľa Zákona č. 328/2002 Z. z. „Zákon o sociálnom 

zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ so zameraním 

na ich spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu 

spravodlivosť. 

b. pri ochrane ostatných oprávnených záujmov a práv vojaka počas a po skončení štátnej 

služby profesionálneho vojaka. 

c. pri presadzovaní spoločných záujmov v oblasti  obrany SR, udržiavaní a rozvoji tradícií 

Ozbrojených síl SR, propagácií  rezortu obrany SR a Ozbrojených síl SR, výchove 

k vlastenectvu a v ďalších  vzájomne dohodnutých oblastiach. 

 

3. Jednotlivé občianske združenia sa zaväzujú jednotlivo a/alebo spoločne: 

a. aktívne sa zapájať do projektov a akcií organizovaných ministerstvom obrany,  

b. svojimi podnetmi, stanoviskami, návrhmi a odporúčaniami, prípadne inou činnosťou sa 

podieľať na zabezpečení  sociálnych práv, potrieb a záujmov profesionálnych vojakov, 

vojnových veteránov a poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, 

c. propagovať svojou činnosťou rezort obrany a Ozbrojené sily Slovenskej republiky doma 

i v zahraničí so zreteľom na hodnotové nastavenie rezortu obrany. 

d. podieľať sa na tvorbe strategických a koncepčných dokumentov rezortu obrany. 

 

4. Základné úlohy sú zamerané hlavne na zastupovanie záujmov a presadzovanie požiadaviek 

členov signatárov memoranda vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy, ďalším 

organizáciám a inštitúciám pri príprave zásadných opatrení, legislatívnych a ďalších návrhov 

dotýkajúcich sa postavenia, práv a sociálnych istôt poberateľov dávok z výsluhového 



zabezpečenia podľa Zákona č. 328/2002 Z. z. „Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a 

vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

 

5. Činnosť signatárov memoranda vychádza z potrieb a záujmov jej členov a je v súlade 

s dohodou o vzájomnej spolupráci medzi jednotlivými signatármi tohto memoranda 

a Ministerstvom obrany SR. Signatári memoranda uplatňujú svoj vplyv v zásadných 

záležitostiach postavenia, práv a sociálnych istôt poberateľov dávok z výsluhového 

zabezpečenia podľa Zákona č. 328/2002 Z. z. „Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a 

vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. 

 

Čl. 3 Signatári memoranda a zakladajúci členovia AVOZ SR 

 

1. Zväz vojakov Slovenskej republiky so sídlom Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín, IČO 31871453, 

občianske združenie združujúce poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, vojnových 

veteránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe, profesionálnych vojakov,  súčasných 

i bývalých zamestnancov rezortu obrany, rodinných príslušníkov a sympatizantov, ktorí 

súhlasia s  cieľmi činnosti, jeho programovým zameraním a stanovami. (ďalej aj ako „ZV SR“). 

 

2. Klub generálov Slovenskej republiky so sídlom Dulovo nám. 6, 821 09 BratislavaRužinov, IČO 

30800056, občianske združenie združujúce aktívnych generálov a poberateľov dávok z 

výsluhového zabezpečenia v dosiahnutej hodnosti generál (ďalej aj ako „KG SR“). 

 

3. UN Veteran Slovakia so sídlom Kasárenská 1005/54 92601 Sereď, IČO 42289408, občianske 

združenie združujúce neaktívnych aj aktívnych vojakov, aj občianskych zamestnancov, ktorí 

slúžili v misii / operácii pod mandátom OSN, alebo boli významne nápomocní pri ich realizácii 

a ich rodinných príslušníkov (ďalej len ako „ÚNVS“). 

 

4. Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky so sídlom VÚ 2790, Rajecká cesta 2836, 010 

01 Žilina, IČO 31932495, občianske združenie združujúce aktívnych a vyslúžilých vojenských 

výsadkárov (ďalej len ako „KVV SR“). 

  

5. Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít so sídlom Hradská 79, 821 07 

Bratislava, IČO 30 844 622 združuje občanov Slovenskej republiky, predovšetkým však pre 

vojakov v zálohe všetkých hodností (ďalej len ako „SZVVZ“). 

 

6. Slovenský letecký zväz generála Dr. M. R. Štefánika so sídlom Hviezdoslavova 16, 911 27 

Trenčín, IČO 30845394 je nezávislé, neziskové občianske združenie, ktoré združuje aktívnych a 

vyslúžilých príslušníkov lietajúceho a ostatného leteckého personálu vojenského a civilného 

letectva a príslušníkov profesijne spätých s leteckou činnosťou (ďalej len ako „SLZ SR“). 

(ZV SR, KG SR, ÚNVS, KVV SR, SZVVZ a SLZ ďalej aj ako „signatári memoranda“). 

 

Čl. 4 Oblasti spolupráce 

 

1. Signatári memoranda uznávajú prospešnosť vzájomnej spolupráce v záujme dosiahnutia 

efektívnych výsledkov v oblasti spoločného záujmu pri ochrane práv a sociálnych záujmov 

poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia v pôsobnosti MO SR. 

 



2. Signatári memoranda vyhlasujú, že si budú vzájomne nápomocní a súčinní pri vytvorení súboru 

zásad profesijných stavovských organizácii, nástrojov presadzovania ich oprávnených záujmov 

a pri efektívnej príprave a realizácií  svojej činnosti najmä na príprave návrhov právnych 

noriem, formulovaní postojov, stanovísk a pripomienok k predkladaným právnym normám a 

pri zdieľaní výsledkov rokovaní so zástupcami príslušnej štátnej správy a samosprávy. 

 

3. Rozsah záujmov spolupráce bude predmetom permanentnej diskusie signatárov memoranda 

podľa aktuálnych potrieb. 

 

Čl. 5 Spôsob spolupráce 

 

1. Signatári memoranda sa dohodli, že zapájanie profesijných stavovských organizácii so vzťahom 

k rezortu obrany SR a Ozbrojeným silám SR na príprave a riešení konkrétnych krokov a aktivít 

bude realizované na základe spoločne identifikovanej potreby a požiadavky s vyústením do 

konkrétneho zadania a projektu, na ktorého riešení sa budú podieľať všetci signatári 

memoranda. 

 

2. Každé z občianskych združení určí na riešenie konkrétnych krokov a aktivít svojho/svojich 

expertov, ktorí budú koordinovať potrebné realizačné kroky so zástupcami ostatných 

občianskych združení. 

 

3. Vzájomná komunikácia signatárov memoranda pri riešení konkrétnych krokov a aktivít bude 

realizovaná medzi štatutármi a/alebo  učenými zástupcami. 

 

4. Signatári memoranda sa vzájomne dohodli, že správy o priebežných výsledkoch riešenia budú 

určení zástupcovia predkladať na rokovanie predsedníctva asociácie najmenej jedenkrát ročne 

podľa dohodnutého termínu.  

 

5. Signatári memoranda si v záujme dosiahnutia stanovených cieľov budú: 

a. poskytovať potrebnú súčinnosť a informácie týkajúce sa ich spolupráce, 

b. vzájomne vymieňať skúsenosti a príklady vlastnej osvedčenej praxe, 

c. vzájomne propagovať a podporovať realizované aktivity a projekty, 

d. spolupracovať pri organizovaní súvisiacich aktivít, podujatí, ako aj pri príprave realizácie 

spoločných projektov a 

e. spolupracovať s cieľom zvýšiť spoločenskú pozíciu jednotlivých občianskych združení a 

asociácie.  

 

6. Pre spoločné presadzovanie konkrétnej témy sa signatári memoranda dohodli, že pri plnení 

memoranda sa uprednostňujú dohody a vzájomné rokovania a vyvinú maximálnu snahu o 

dosiahnutie konsenzu; v prípade že ku konsenzu nedôjde signatári memoranda berú na 

vedomie, že každá z profesijných stavovských organizácii je oprávnená presadzovať 

individuálne vlastné postoje a záujmy vo svojom mene. 

 

7. Ak ku konsenzu dôjde, signatári memoranda sa zaväzujú aj pri individuálnych postupoch 

jednotlivých občianskych združení nekonať v rozpore s týmto konsenzom. Ustanovenia 

memoranda nie sú právne záväzné, nie sú vymáhateľné súdnou cestou, rozhodcovským 

konaním, ani inými prostriedkami. 

 



8. Žiadnej strane memoranda, v súvislosti so spoluprácou na základe tohto memoranda nevzniká 

nárok ani povinnosť akejkoľvek úhrady voči ostatným signatárom memoranda. Každý signatár 

memoranda znáša vlastné náklady spojené s realizáciou oblastí memoranda, napríklad účasť 

na stretnutiach a ďalšie. 

 

Čl. 6 Spoločné vzťahy s inými subjektmi 

 

1. Signatári memoranda rešpektujú existujúce a budúce spolupráce jednotlivých občianskych 

združení s inými subjektmi. 

 

2. Pre spoločnú spoluprácu signatárov memoranda s akýmkoľvek iným subjektom platia 

ustanovenia. Čl. 1. a 2 tohto memoranda. 

 

3. O prijatí ďalších občianskych združení do asociácie, ktoré majú profesijný vzťah k rezortu 

obrany SR a Ozbrojeným silám Slovenskej republiky rozhodujú signatári tohto memoranda 

jednomyseľne. 

 

Čl. 7 Platnosť memoranda 

 

1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť podpisom 

všetkých signatárov memoranda. 

 

2. Memorandum je možné skončiť: 

a. písomnou dohodou signatárov memoranda, 

b. písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek signatára memoranda aj bez uvedenia dôvodu, 

pričom výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená signatárom memoranda. 

 

3. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia poslednému zo signatárov memoranda. 

 

4. Platnosť akýchkoľvek zmluvných vzťahov, ktoré vzniknú na základe memoranda ostáva 

odstúpením signatára memoranda nedotknutá. 

 

Čl. 8 Záverečné ustanovenia 

 

1. Signatári memoranda sa zaväzujú, že akékoľvek informácie získané počas trvania vzájomnej 

spolupráce, o ktorej sa dotknuté osoby dozvedia v rámci plnenia svojich úloh v zmysle tohto 

memoranda, nebudú zneužívané v prospech dotknutej osoby alebo v prospech tretích osôb a 

nebudú zverejňované a šírené iným spôsobom, ako v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

2. Memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami prijatými 

všetkými podpísanými signatármi memoranda. Konkretizácia ďalších práv a povinností 

signatárov memoranda, vyplývajúcich z konkrétnych foriem spolupráce môže byť 

formalizovaná osobitnými dohodami. 

 

3. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu všetkými signatármi memoranda. 



 

4. Memorandum je vyhotovené v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu. z ktorých každý 

signatár memoranda obdrží jeden (1) rovnopis. 

 

5. Právne vzťahy týmto memorandom neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväznými  právnymi predpismi platnými na 

území Slovenskej republiky. 

 

6. Signatári memoranda vyhlasujú, že memorandum uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie 

na základe nevýhodných podmienok, riadne si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli a nemajú 

proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

Zakladajúci členovia Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky: 
 

V Bratislave 2. februára 2023  

 

Za Zväz vojakov Slovenskej republiky                                                     

plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák prezident                                                   

                                                                                                                       ------------------------------------ 

                                                                                           

 

 

Za Klub generálov Slovenskej republiky                                                 

genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek predseda                                                  

                                                                                                                       ------------------------------------ 

 

 

Za UN Veteran Slovakia                                                                      

plk. v.v. Ing. Štefan Jangl PhD., prezident 

                                                                                                                       ------------------------------------ 

 

 

Za Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky                        

plk. v.z. Mgr. Ing. Pavel Švelka, prezident                         

                                                                                                                       ------------------------------------ 

 

 

Za Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít     

kpt. v.v. Ing. Michal Kvanta, prezident                                 

                                                                                                                       ------------------------------------ 

 

 

 

Za Slovenský letecký zväz generála Dr. M. R. Štefánika                     

plk. v. v. doc. Ing. Ivan Koblen, CSc. 

                                                                                                                       ------------------------------------ 


