
Občianske združenia s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky  
organizované v rámci „OZ7+“ 

 
Na Slovensku pôsobia viaceré občianske združenia s profesijným vzťahom 

k Ozbrojeným silám SR. S viacerými Ministerstvo obrany SR uzatvorilo Dohodu o vzájomnej 
spolupráci podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

  
Základným princípom dohody je vzájomné rešpektovanie postavenia, úloh a záujmov 

v súlade s aktuálnym a spoločenským nastavením rezortu ministerstva obrany. Cieľom je 
brániť hodnoty a piliere štátnosti SR, posilňovať dôveru vo verejné inštitúcie, demokratické 
zriadenie, a tiež zrozumiteľne a pravdivo objasňovať komplexnú problematiku zabezpečenia 
obrany a bezpečnosti štátu a s tým súvisiace pôsobenie SR v euroatlantických štruktúrach. 

 
Najvýznamnejšou platformou spolupráce tzv. „vojenských“ občianskych združení, čo 

do celkového počtu členov, pôsobnosti a aktívneho vzťahu k rezortu  ministerstva obrany, je 

tzv. „OZ7+“. Medzi zakladajúce občianske združenia patrilo aj Združenie žien v Armáde SR, 

ktoré v roku 2022 ukončilo svoju činnosť, a Únia vojnových veteránov SR, ktorá dočasne 

nepracuje v rámci OZ7+. V tejto platforme spolupráce je v súčasnosti organizovaných šesť 

najvýznamnejších občianskych združení s celoslovenskou pôsobnosťou: 

1. Zväz vojakov Slovenskej republiky, ktorý trvale predsedá tomuto rámcu spolupráce, 

2. Klub generálov Slovenskej republiky, 

3. Slovenský letecký zväz gen. Dr. M. R. Štefánika,  

4. UN Veteran Slovakia, 

5. Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky, 

6. Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít. 

Pozn.: Detailné informácie o pôsobnosti a výsledkoch práce jednotlivých občianskych združení 

nájdete na ich webových stránkach.  

Podnetom na integráciu úsilia a užšiu spoluprácu v rámci OZ7+  boli trvalé a dlhodobé 

diskusie o fungovaní systému sociálneho zabezpečenia vojakov a sporadické politické snahy 

o zmeny v zásadných záležitostiach postavenia, práv a sociálnych istôt poberateľov dávok 

z výsluhového zabezpečenia v pôsobnosti rezortu Ministerstva obrany SR.  

Významným impulzom prehĺbenia spolupráce so stavovskými organizáciami, ktoré 

mali vo svojich stanovách ochranu sociálneho zabezpečenia, bolo pozastavenie valorizácie 

výsluhových dôchodkov v roku 2012. Zväz vojakov SR v spolupráci s Asociáciou policajtov vo 

výslužbe vyjednával nové podmienky valorizácie výsluhových dôchodkov, ktoré nadobudli 

platnosť už v roku 2013 a to pre všetkých poberateľov výsluhového zabezpečenia v SR vrátane 

budúcich výsluhových dôchodcov z radov profesionálnych vojakov. Od roku 2013 ochrana 

novo vyjednaných sociálnych náležitostí nebola spochybnená. Táto skutočnosť potvrdila, že 

sociálne zabezpečenie vojakov si vyžaduje neustálu pozornosť a ochranu s väčším zapojením 

relevantných aktérov.  

Predstavitelia Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR na pravidelných stretnutiach 

s predstaviteľmi všetkých občianskych združení, ktoré mali dohodu o spolupráci 



s ministerstvom, poukázali na potrebu zjednotenia činnosti a postupov jednotlivých združení 

k problematike sociálneho a iného zabezpečenia rôznych kategórii vojakov. V tej dobe sedem 

stavovských občianskych združení malo vo svojich stanovách zakotvenú problematiku ochrany 

práv sociálneho zabezpečenia vojakov. Za účelom zjednotenia postupov v ochrane 

oprávnených záujmov a sociálnych práv vojaka podpísali dotknuté združenia 16. januára 2016 

Memorandum o porozumení pod pracovným názvom OZ7. Táto platforma spolupráce bola 

spočiatku riadená tzv. „rotujúcim predsedníctvom“.   

Vzhľadom na mohutnosť členskej základne, na svoju pôsobnosť, členstvo v EUROMIL 

a na angažovanie sa v oblasti ochrany oprávnených záujmov a sociálnych práv vojaka, je Zväz 

vojakov SR považovaný predstaviteľmi Ministerstva obrany SR za prirodzeného lídra v tejto 

oblasti medzi občianskymi združeniami s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. 

Postavenie a angažovanosť OZ7 vyústilo po voľbách do NR SR v roku 2020 k jeho prizvaniu na 

vypracovanie podkladov do Programového vyhlásenia vlády. V roku 2021 pri príležitosti 

5.výročia existencie členovia odsúhlasili, že Zväz vojakov SR bude trvalo predsedať OZ7.  

Spoločným úsilím členov OZ7 sa podarilo iniciovať a prostredníctvom ombudsmanky 

SR aj presadiť podnet na Ústavný súd SR na zabezpečenie práva vojakov na zriadenie 

kolektívnej organizácie na ochranu pracovných podmienok. Neskôr v súčinnosti s Asociáciou 

policajtov vo výslužbe sme dosiahli pozastavenie platnosti zákona, ktorým sa mali odobrať 

niektorým skupinám poberateľov výsluhových dôchodkov tzv. nezaslúžené benefity.  

Významný kvalitatívny a kvantitatívny míľnik v OZ7 bol dosiahnutý v marci 2022, kedy  

na rokovaní v hoteli Granit Piešťany boli detailne rozpracované a schválené princípy 

spolupráce a došlo k rozšíreniu členstva o občianske združenie, ktoré  splnilo kritériá členstva. 

Išlo o Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít. Dovtedajšia pracovná 

skratka OZ7 sa zmenila na OZ7+, čo zvýrazňuje otvorenosť pre vstup ďalších stavovských 

organizácií, ktoré majú záujem spolupracovať pri ochrane oprávnených záujmov a sociálnych 

práv vojakov. 

Zväz vojakov SR vyvinul v roku 2022 iniciatívu na zriadenie Asociácie vojenských 

občianskych združení Slovenskej republiky (AVOZ SR), ako nástupnickej organizácie OZ7+. 

Členovia OZ7+ tento proces podporujú a pozývajú na spoluprácu všetky občianske združenia 

s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. Asociácia bude voľným neregistrovaným 

záujmovým združením pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti. V súčasnosti 

prejavilo záujem o spoluprácu v rámci novo zriaďovanej asociácie ďalších 14 občianskych 

združení s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. 

Hlavným cieľom asociácie bude zastupovanie záujmov, presadzovanie požiadaviek 

členov a vzájomná koordinácia vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy, ďalším 

organizáciám a inštitúciám. Asociácia bude garantom pri príprave zásadných opatrení, 

legislatívnych a ďalších návrhov podľa požiadaviek členov dotýkajúcich sa postavenia, práv 

a sociálnych istôt poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia v pôsobnosti Ministerstva 

obrany SR. Účelom združovania jednotlivých občianskych združení je: 

a. Integrácia v jednotnej platforme, 



b. posilnenie spolupráce a vplyvu a dosiahnutie spoločného, jednotného a sústredeného 

postupu najmä pri ochrane oprávnených záujmov a práv poberateľov dávok 

výsluhového zabezpečenia v pôsobnosti Ministerstva obrany SR, 

c. zaručenie spoločného prospechu, profitu a prosperity spolupracujúcich občianskych 

združení a ich členov. 

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

občianskymi združeniami a Ozbrojenými silami SR, 

e. Vypracovávanie jednotných stanovísk v otázkach spoločného záujmu za vojenskú 

komunitu pre miestne a štátne orgány Slovenskej republiky. 

Hlavnou úlohou a cieľom na nasledujúce obdobie je transformovať OZ7+ na AVOZ SR. 

Pre spolupracujúce občianske združenia je aktuálnou problematikou presadenie výšky 

valorizácie výsluhových dôchodkov, ktorou sa od 1. 1. 2023 valorizujú starobné dôchodky 

v tzv. všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia. Ďalšou úlohou bude presadenie 

ratifikácie zmluvy  č. 358, ktorou sa dáva právo občianskym združeniam podávať sťažnosti na 

Medzinárodný súd pre ľudské práva. Avšak počas  súčasnej pretrvávajúcej nestabilnej 

politickej situácie v Slovenskej republike a v čase energetickej krízy pri stúpajúcej inflácii to 

bude veľmi komplikovaný proces.  

 


