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Správa na 10. snem ZV SR 

 

Vážení kolegovia a kolegyne, 

 

Dnes mi ako štatutárovi zväzu s poverením zastávať funkciu prezidenta 

zväzu z pozície 2.viceprezidenta pripadla úloha predniesť správu o činnosti zväzu 

od 9.snemu ZV SR z pohľadu prijatého programového zamerania, jeho cieľov 

a úloh.  

Predmetná úloha je o to významnejšia, že dnešný 10.snem ZV SR je 

z historického hľadiska jubilejným a priamo nadväzuje na slávnostné 

zhromaždenie venované 30.výročiu vzniku ZV SR, ktoré  sme si dnes dopoludnia 

pripomenuli. 

 

Na úvod si dovolím konštatovať, že ostatné päťročné pôsobenie ZV SR od 

20.júna 2017 bolo jedným z najkomplikovanejších a najkritickejších období  

zväzu v jeho 30.ročnej histórii.  

Bolo to obdobie, v ktorom aj SR prvýkrát vo  svojej histórii čelila 

celosvetovému zápasu v boji proti pandémii COVID - 19 a následnej najväčšej 

vlne utečencov zo susednej Ukrajiny po udalostiach zo dňa 24.2.2022.  

Dané udalosti a s nimi súvisiace vládne opatrenia, platné takmer počas 

celého viac ako dva roky trvajúceho obdobia pandémie, mali značný dopad  aj na 

činnosť zväzu a klubov.  

 

Bohužiaľ aj náš zväz stratil počas pandémie to najcennejšie - členov zväzu, 

ku ktorým sa radia aj bývalí funkcionári zväzu a klubov, ako aj najbližší príbuzní 

členov zväzu, ktorý podľahli ochoreniu na COVID -19. 

 

Preto mi dovoľte požiadať Vás o minútu ticha ako spomienku na našich 

kolegov, sympatizantov, príbuzných členov zväzu  a známych. 

 

Ďakujem! 

 

Správa o naplňovaní programového vyhlásenia je rozdelená na dve časti.  

Prvá časť je venovaná hodnoteniu vnútro zväzovej činnosti a druhá časť na 

zhodnotenie spolupráce  zväzu a klubov s predstaviteľmi štátnej moci 

a samosprávy, ako aj s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí. 

Z hľadiska vnútro zväzovej činnosti a za účelom dosiahnutia väčšej 

orientácie správa pokrýva dve časové obdobia. 

Prvé obdobie sa vzťahuje na časový úsek od 20.júna 2017 do konca roku 

2019 a druhé obdobie je vymedzené obdobím  od začiatku roku 2020 – až doteraz.  

 

Pre oblasť činnosti vo vnútri zväzu programové zameranie z 9.snemu od nás 

vyžadovalo aktívnou činnosťou zväzu a jeho orgánov a klubov budovať ZV 
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SR ako silnú, cieľavedomú, rešpektovanú organizáciu, ktorá je schopná 

efektívne a účinne chrániť záujmy svojich členov. Rozvíjať túto základnú 

úlohu, charakter a demokratické princípy fungovania, vytvárať názorovú 

a akčnú jednotu členov ZV SR na poslanie a fungovanie ZV SR so širokou 

podporou klubov a členskej základne a ich väčšieho zapojenia do 

rozhodovacích procesov v rámci zväzu.   Namiesto konfrontácie sa mala 

presadzovať komunikácia a koordinácia pri plnení plnenia úloh . 

Vznik zväzovej rady predpokladal, aby kompetencie prezídia ako 

výkonného orgánu realizácie úloh programového zamerania a uznesení zväzovej 

rady vytvárali dostatočné podmienky predovšetkým na  komunikáciu so 

zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou štátu a partnerskými organizáciami 

doma i v zahraničí.  

Vznikom zväzovej rady sa prezídium čiastočne odbremenilo od 

koordinačnej funkcie voči klubom, čím sa vytvorili lepšie podmienky na 

efektívnejšie presadzovanie záujmov, potrieb a požiadaviek zväzu hlavne voči 

orgánom štátnej moci. 

Bohužiaľ, nasledujúce realizačné obdobie krátko po sneme ukázalo, že 

názorové rozdiely medzi prezidentom zväzu a tajomníkom zväzu p. Kulikom na 

jednej strane a predsedníctvom ZR neprispievali ku konsolidácii vzťahov medzi 

týmito orgánmi zväzu. V tomto období zohrali svoju úlohu kluby, ktoré 

pokračovali v činnosti podľa vlastných plánov činnosti aj realizáciou 

kolektívnych aktivít pre svojich členov až do doby vyhlásenia núdzového stavu 

v roku 2020. Dosluhujúci členovia prezídia, zamerali svoju činnosť na realizáciu 

úloh do konca roka prípravu podkladov do plánu činnosti na rok 2018.  

 

Situácia sa čiastočne uspokojila s návrhom prezídia na  konštruktívne 

riešenie konsolidácie situácie vo zväze s cieľom zachovať jednotu vo zväze pri 

ďalšom napĺňaní poslania ZV SR v roku 2018.  

Nástup pána Mariana Mjartana na funkciu tajomníka zväzu  taktiež 

napomohol k eliminácii rozporov v  orgánoch zväzu. Schválením nových členov 

prezídia zväzu zväzovou radou po sneme prezídium zväzu pokračovalo v práci 

v súlade si plánmi činnosti a pravidelne sa stretávalo na riešenie  zabezpečenia 

plánovaných i neplánovaných aktivít o výsledku, ktorých informovalo zväzovú 

radu. 

 

Rok 2018 bol jedným z významných míľnikov a možností aj pre ďalšiu 

konsolidáciu  činnosti zväzu s dôrazom na prehĺbenie názorovej jednoty a akčnej 

jednoty členov zväzu. Členovia prezídia a predsedníctva ZR pri účasti na 

výročných schôdzach klubov objasnili  stav realizácie úloh z PZ a získavali 

poznatky o činnosti klubov a ich podmienok na prácu. 

Počas slávnostného zhromaždenia k 25.výročiu zväzu, na ktorom boli 

ocenení najaktívnejší členovia z jednotlivých klubov, prezident zväzu vo svojom 

prejave kriticky poukázal na vzťahy medzi orgánmi zväzu v dovtedajšej činnosti 
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a osobne sa zasadzoval za udržanie jednoty  zväzu pri presadzovaní spoločných 

záujmov a cieľov.  

 

Ďalšie obdobie však ukázalo, že prijaté opatrenia k odstráneniu rozporov vo 

vnútri zväzu neviedli k požadovanému stavu. Naopak, došlo k zhoršeniu vzťahov 

medzi prezidentom a hovorcom zväzu a v nasledujúcom období aj 

s 2.viceprezidentom zväzu, ktorý v roku 2019 abdikoval na funkciu. Následne 

k 27. 11.2019 sa po pretrvávajúcich rozporoch medzi orgánmi zväzu vzdáva 

funkcie prezident zväzu, čo zväzová rada vzala na vedomie. 

Funkcie prezidenta v zastúpení prevzal 1.viceprezident zväzu pán genpor. 

v.v. Ing. Peter Vojtek a od 1.januára 2020 ja, ako bol kooptovaný 2.viceprezident 

zväzu s vykonávaním aj funkciu štatutára zväzu doteraz. 

Na nešťastie s nástupom nového náhradného vedenia zväzu prepukla aj 

pandémia, ktorá od marca 2020 negatívne zasiahla do činnosti zväzu a klubov 

a významne ovplyvnila všetky oblasti života zväzu. 

 

 Pre konsolidáciu činnosti v prezídiu a medzi prezídiom a zväzovou radom 

bolo dôležité 12. rokovanie prezídia za účasti predsedníctva ZR.  Predstavitelia 

oboch orgánov zväzu v záujme udržania jednoty vo zväze a v prospech členov 

klubov vyjadrili ochotu ku  vzájomnej spolupráci formou komunikácie 

a koordinácie svojich činností pri plnení úloh vyplývajúcich z programového 

zamerania zväzu. Vzájomne súhlasili s myšlienkou, že obidva orgány sú len 

nástrojmi na koordinované presadzovanie záujmov, potrieb a požiadaviek členov 

klubov zväzu a nie na uprednostňovanie individuálnych ambícií niektorých 

funkcionárov daných orgánov.  

 

Kritickou otázkou počas tohto  obdobia bola personálna obsadenosť a s ňou 

súvisiaca  schopnosť a možností členov okliešteného prezídia realizovať 

stanovené úlohy. Kumuláciu funkcií oboch viceprezidentov a obmedzené 

možnosti účasti dvoch členov prezídia - profesionálnych vojakov na práci prezídia 

sťažovali prácu tohto orgánu.  

Naviac v priebehu tohto obdobia sme prišli aj o hovorcu zväzu  rezignáciou 

na funkciu zo zdravotných dôvodov. Jeho činnosť čiastočne nahrádzal predseda 

klubu Sereď p. Ondrej Urban.  

Činnosť prezídia v tomto období vnútro zväzovej činnosti pri organizovaní 

niektorých zväzových aktivít využívala prvky krízového riadenia.  

Aj z tohto miesta chcem poďakovať členom prezídia v danej zostave  za ich 

aktívny prístup k plneniu úloh. 

 

Tu je namieste uviesť, že hlavné bremeno činnosti zväzu bolo, je a vždy 

ostane na kluboch, ich štatutároch, radách klubu a samotných členoch. Každý 

klub napĺňal úlohy Programového zamerania v rôznych podmienkach. Každý 

klub je iný, má svoje špecifické zloženie členskej základne, rokmi zabehnuté 
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osvedčené oficiálne činnosti na verejnosti (väčšinou v spolupráci so 

samosprávou), ale aj akcie zamerané na spríjemnenie života svojich členov. 

Celé 10. zasadnutie zväzovej rady dňa 15. mája 2019 bolo venované klubom. 

Každý predseda klubu alebo jeho zástupca sa mohol vyjadriť o činnosti svojho 

klubu, jeho úspechoch, prekážkach, mohol sa podeliť o dobré skúsenosti, ale aj 

požiadať o pomoc pri riešení problémov v činnosti klubu najmä z dlhodobého 

hľadiska.  

Najzávažnejšie problémy majú kluby s nedostatkom priestorov na svoju 

klubovú činnosť, členské schôdze a zasadnutia rady klubu. Tieto požiadavky 

odzneli vo väčšine klubov. Priestory vo vojenských objektoch už nemajú 

k dispozícii ani kluby v posádkových mestách alebo v mestách, kde sa ešte 

zachovali kasárne. Najnovšie Michalovce, Martin - Sever a ďalšie, ktoré si musia 

priestory prenajímať a platiť. 

 

Poznatky členov novo zloženého prezídia na schôdzach klubov začiatkom 

roka 2020 len potvrdili vyššie uvedené konštatovanie. Napriek tomu, možno 

pozitívne hodnotiť, že život klubov bol konsolidovaný, kluby sa o svojich členov 

starajú a zabezpečujú činnosť v rámci svojich možnosti - kultúrne, spoločensky, 

športovo a zúčastňujú sa pietnych aktov pri významných udalostiach štátu, mesta 

a VÚC. Kluby dali najavo aj zlepšovanie vzťahov vo zväze.  

Všetky poznatky a požiadavky z klubov na zlepšenie podmienok činnosti 

z klubov boli vzaté do úvahy pri rokovaniach s orgánmi štátnej moci, čo je 

uvedené v ďalšej časti správy.  

V rámci vnútro zväzovej činnosti sa počas takmer celého  obdobia pandémie 

spolupráca medzi prezídiom a zväzovou radou udržiavala prostredníctvom 

pravidelnej účasti členov  predsedníctva ZR na rokovaniach prezídia či už 

osobnou účasťou alebo online formou. 

 

.Za účelom efektívnosti rokovania ZR, prezídium zasielalo správu o svojej 

činnosti predsedníctvu ZR už pred rokovaním ZR a prostredníctvom určených  

členov prezídia sa zúčastňovalo  na rokovaniach zväzovej rady. Predmetné formy 

spolupráce medzi prezídiom a zväzovou radou spolu so zvýšenou frekvenciou 

informácií voči klubom zo strany tajomníka zväzu p. Mjartana zároveň napomohli 

nielen pravidelnej a včasnej vzájomnej informovanosti, ale aj vytvárali 

podmienky na udržanie názorovej a  akčnej jednotu členov ZV SR na poslanie 

a fungovanie ZV SR so širokou podporou klubov..  

Zároveň spolu s dlhodobou participáciou členov klubov v komisiách na 

prípravu základných dokumentov (stanov, programového zamerania) 

k dnešnému snemu  sa vytvárali podmienky na posilnenie postavenia a úloh 

klubov v štruktúrach ZV SR, tak ako to vyžadovalo schválené programové 

zameranie. V danej súvislosti chcem vyjadriť poďakovanie všetkým členom 

jednotlivých komisií, ako aj tým klubom, ktoré aktívne prispievali do procesu 

prípravy základných dokumentov zväzu, ktoré budú predmetom dnešného snemu.  
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Pretrvávajúca pandémia prinútila prezídium v spolupráci s ZR prijať 

opatrenia k presunutiu konania 10.snemu o jeden rok, čo  znamená, že v 30.ročnej 

histórii sa prvýkrát predĺžilo volebné obdobie na 5 rokov. Tým sa predĺžila aj 

činnosť komisií vytvorených z členov klubov, ktoré v pravidelných intervaloch sa 

od roku 2018 stretávali a prerokovávali návrhy jednotlivých klubov  k príprave 

základných dokumentov na dnešný 10.snem zväzu.  

 

Zastúpenie v komisiách mali aj najväčšie kluby vrátane KVV TN, ktorého 

členom je aj bývalý prezident zväzu  pán Bitera. KVV v histórii zväzu zohrával 

významné miesto, patrí medzi zakladajúce kluby zväzu, niektorí členovia z ich 

radov pôsobili a pôsobia vo vysokých funkciách zväzu a boli prínosom pre zväz. 

O to prekvapivejšie bola informácia mesiac pred snemom aj pre väčšinu klubov 

zväzu, že KVV TN podmieňuje zotrvanie vo zväze splnením určitých 

požiadaviek, pričom pri následnom samostatnom rokovaní členov rady klubu 

Trenčín s 1.viceprezidentom zväzu gen. Vojtekom a  tajomníka zväzu pánom 

Mjartanom  neboli schopní plne objasniť argumentami dôvod požiadaviek 

prednesených na poslednú chvíľu pred snemom.  

 

Kolegovia,  

 

k vnútro zväzovej činnosti patrí aj požiadavka PZ na rozširovanie 

členskej základne a omladzovanie funkcionárov vo všetkých riadiacich 

a kontrolných orgánoch zväzu. 

Všetkým nám je jasné, že bez členov nebudú existovať kluby a bez klubov 

nebude existovať zväz.  

Pre náš zväz a kluby rozširovanie a omladzovanie členskej základne je 

závažným, dlhoročným a stále pretrvávajúcim problémom. Až na výnimky nám 

kluby starnú a počet členov klesá aj cez prijaté opatrenia a osobnú angažovanosť 

všetkých funkcionárov nielen prezídia, ale najmä klubov. Zrejme je to odraz 

nálady z celospoločenskej situácie: neochoty stretávať sa, neochoty obetovať 

vlastný čas a prostriedky v prospech iných, prevládajúci individualizmus 

a uzatváranie sa pred okolím. Pre rozšírenie členskej základe klubov zväzu bolo 

prijatých niekoľko opatrení. 

Spomeniem len niektoré. Bolo vykonané stretnutie prezidenta 

s profesionálnymi vojakmi, z jednotlivých síl, uskutočnilo sa 27 aktivít, kedy 

členovia prezídia a klubov v jednotlivých posádkach formou besied a prezentácii 

propagovali činnosť zväzu a prínos pre príslušníkov ozbrojených síl. Mjr. 

Baranec organizoval stretnutie s kontaktnými osobami z OS SR k činnosti ZV 

SR.,  Pri jubilejných podujatiach klubov a zväzu  niektoré kluby organizovali 

v spolupráci s OS SR aktivity k spropagovaniu nášho zväzu za účasti verejnosti. 

1.viceprezident zväzu gen. Vojtek zabezpečil vytlačenie 14 000 letákov k náboru 

do zväzu, ktoré boli pracovníkmi VÚSZ distribuované všetkým poberateľom 
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výsluhového zabezpečenia a podieľal sa na vypracovaní benefitov pre nových 

členov klubu formou zliav pri nákupe rôznych produktov. 

 

Aj vďaka týmto aktivitám a aktivitám klubov sa výrazne zvýšil počet členov 

zväzu len u klubov v Michalovciach a v Pezinku a o pár členov aj v iných 

kluboch. Pre objektívnosť treba dodať, že predmetný nábor bol prerušený 

vznikom pandémie v roku 2020, kedy boli zakázané kolektívne aktivity a kedy 

počas pandémie Covid 19 sme prišli možno o desiatky členov. A bohužiaľ zaniká 

nám klub v Spišskej Novej Vsi a s existenčnými problémami zápasí aj jeden 

z klubov zložených z profesionálnych vojakov na Sliači. 

Konštatujem, že vynaložené úsilie v nábore a udržaní členov vo zväze sa 

nestretlo s očakávanými výsledkami a predmetná úloha zostáva ambíciou na 

ďalšie volebné obdobie. 

Podobne je tomu aj v omladzovaní funkcionárskeho aktívu v orgánoch 

zväzu, kedy len u niektorých klubov došlo k omladeniu rád klubov resp. 

predsedov klubov. Hovorí sa, že každý funkcionár by si mal pripraviť svojho 

náhradníka.  

 

 Obdobie od 9.snemu bolo aj obdobím so značným počtom  

celospoločenských  spomienkových aktivít s jubilejnými výročiami. V súvislosti 

s vnútro zväzovou a vnútro klubovou činnosťou chcem vyjadriť poďakovanie 

klubom a ich členom za ich aktívny podiel na rozvíjaní stavovskej hrdosti na 

príslušnosť k OS SR a podiele na udržiavanie vojenských pamiatok počas 

celého volebného obdobia. Účasť členov zväzu a klubov na jednotlivých 

spomienkových aktivitách súvisiacich so stým výročím vzniku československej 

republiky a ukončenia 1.svetovej vojny, ako aj 25.výročím vzniku OS SR v roku 

2018, stým výročím  tragického úmrtia M. R. Štefánika a  75.výročím SNP v roku 

2019 a 75.výročím víťazstva na fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny ako 

aj 75. oslobodenia Slovenska v roku 2020 či už na lokálnej, regionálnej alebo 

národnej úrovni, svedčí o nezmenenom postoji k zachovávaní vojenských  tradícií 

a  tradícií jednotlivých druhov vojsk a útvarov a národnooslobodzovacieho boja.  

Participácia členov zväzu na spomienkových aktivitách aj počas 

pandemického obdobia a hoci aj v obmedzenom počte potvrdila náš postoj 

k historickým udalostiam.  

 

V tejto súvislosti chcem poukázať na jeden poznatok z doterajšieho obdobia, 

ktorý sa týka vnútro zväzovej činnosti: Zväz je apolitickým združením. Avšak tak 

ako  v roku 2019  Klub Poprad, tak aj teraz pred snemom  Klub Zvolen navrhovali 

uverejniť výzvu, ktorá svojím obsahom presahovala kompetencie zväzu. V 

prípade ich uverejnenia zväzom by výrazným spôsobom došlo k poškodeniu 

dobrého mena zväzu s následným negatívnym dopadom na celý zväz a jeho 

členov, hlavne z radov profesionálnych vojakov.  
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Som rád, že ostatné kluby zväzu vyjadrili svoj názor k predmetným výzvam 

a že obidva kluby demokratickým spôsobom prijali názory väčšiny klubov 

a zdržali sa aktivít v danej oblasti. Aj to je prejavom budovania jednoty 

a súdržnosti klubov zväzu.   

 

Vážení delegáti snemu,  

 

programové zameranie kládlo veľký dôraz na ekonomické zabezpečenie 

činnosti ZV SR. Vyžadovalo  znížiť výdavky na zabezpečenie vnútorného 

chodu ZV SR a zdroje na platenie členského príspevku v EUROMIL-e a 

zvýšiť počet klubov s právnou subjektivitou za účelom rozšírenia možností 

získavania finančných prostriedkov pre činnosť klubov. 

Prijatými opatreniami, o ktorých budete informovaní  vo vystúpení 

tajomníka zväzu, sa podarilo zefektívniť využitie disponibilných zdrojov pre 

zabezpečenie vnútorného chodu zväzu avšak aj na úkor platených pracovníkov 

zväz. Od roku 2020 aj následným zvýšením podielom OS SR na finančných 

nákladoch tradičného MVV na Kriváň. 

 Vďaka úsiliu tajomníka zväzu a prijatiu príslušných opatrení došlo ku 

konsolidácii finančných prostriedkov zväzu. Intenzívnou prácou tajomníka zväzu 

a 1. viceprezidenta došlo k získaniu finančných príspevkov od sponzorov, 

ktorými sa pokryli, spolu s dotáciami MO SR, náklady na udržanie dosiahnutej 

úrovne kvality celozväzových aktivít. Počas celého obdobia, okrem roku 2021,sa 

sa náklady spojené s  členstvom v EUROMIL-e využívali z dotácie MO SR s 10% 

participáciou zväzu.  Vďaka erudovanosti relevantných  členov prezídia sa  znížil 

počet účastníkov na aktivitách EUROMIL-u na jedného účastníka a len na účasť 

na  minimálnom požadovanom počte rokovaní. Náklady zväzu sa ušetrili aj tým, 

že počas obdobia pandémie sa aktivity EUROMIL-u sa uskutočňovali formou 

online. Náklady na zabezpečenie 125.rokovania valného zhromaždenia 

EUROMIL-u v tomto roku v Trenčíne boli hradené EUROMIL-om, 

ministerstvom obrany SR, a dodatočné nevyhnutné náklady sponzorsky 

a z vlastných prostriedkov štatutára a spolupracovníka prezídia, pána Gabriela 

Merňáka. 

V súvislosti s finančným nákladmi zväzu  vás chcem informovať, že  

v súlade s novým prístupom ministerstva obrany, dotácie z ministerstva obrany 

v nasledujúcom období nebude možné použiť na hradenie režijných nákladov 

zväzu.  

To znamená, že v prípade udržania existujúcich ambícií zväzu a pri 

zvyšujúcich sa nákladov spôsobenej infláciou je na mieste otázka zvýšenia 

odvodov z členských príspevkov zo súčasných 4,-Eur na 7,-Eur tak, ako to 

predbežne prerokovala ZR na jej ostatnom rokovaní.  Zvýšenie VD valorizáciou 

od roku 2019  a postupne rastúca inflácia sa dostatočnými argumentami  na 

akceptovanie novej výšky odvodov.  
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Vážení prítomní, 

 

Počas celého obdobia od 9.snemu bola primeraná pozornosť venovaná aj na 

zintenzívnenie spolupráce s externými aktérmi v podobe orgánov štátnej 

moci, štátnymi inštitúciami, orgánmi samosprávy. a poslancami  NR SR pri 

obhajobe  záujmov členov ZV SR. 

Intenzita spolupráce bola ovplyvňovaná aj platnosťou opatrení proti 

COVID-19. Členská základňa bola prostredníctvom informácií predkladaných 

prezídiom zväzu na rokovaniach ZR ako aj prostredníctvom vystúpení členov 

prezídia na členských schôdzach a cez elektronické médií včas a v dostatočnej 

kvalite informovaná. Preto svoju pozornosť zameriam len na pripomenutie 

rozhodujúcich míľnikov v tejto oblasti. 

Od 9.snemu zväz každoročne udržoval spoluprácu s ministerstvom obrany 

a OS SR v tradičných formách súvisiacich so včasným zasielaním  podkladov do 

plánu NGŠ OS SR  a požiadavkami na dotáciu  na MO SR v súvislosti 

s medzinárodnými výstupmi na Kriváň a zabezpečením účasti na aktivitách 

EUROMIL-u.  

Počas celého obdobia bola venovaná primeraná pozornosť zväzu na 

spoluprácu s MO SR a OS SR súvisiacu s aktivitami, ktoré si pripomínali 

významné celospoločenské historické udalosti,  hlavne v jubilejných rokoch 2018 

a 2019. Okrem toho v roku 2017  bolo zvláštne úsilie zamerané na  spoluprácu 

s MO SR ku  konferencii k penzijným systémom krajín V4 v Budapešti a účasti 

na konferencii ku občianskym branným aktivitám.  

V roku 2018 bola hlavná pozornosť smerovaná na zabezpečenie participácie 

pozvaných predstaviteľov MO SR a OS SR na slávnostnom zhromaždení 

k 25.výročiu vzniku zväzu a  nadviazaniu spolupráce s novým NGS OS SR. Do 

šlo  pričom došlo k  výmene skúsenosti zo vzájomnej spolupráce medzi OS SR 

a občianskymi združeniami, kde sme opakovane  poukazovali na problémy 

s uvoľňovaním PrV  na aktivity zväzu.  

Spolupráca v roku 2019 sa niesla v duchu propagácie zväzu medzi 

profesionálnymi vojakmi v útvaroch a podpísaniu novej zmluvy medzi Zväzom 

a HOREZZOU-u. 

 V roku 2020 po voľbách do NR SR došlo k pokračovaniu spolupráce 

systematickejším spôsobom s využitím dohody o vzájomnej spolupráci medzi ZV 

SR a MO SR.  

Na základe predmetnej dohody bolo vypracované vyhodnotenie vzájomnej 

spolupráce za rok 2019 a poukázaním na požiadavky zväzu, ktoré boli získané aj 

z členských schôdzí klubov na začiatku roku 2020. Zaslané vyhodnotenie bolo 

pre ministerstvo impulzom k vyžiadaniu si podobných vyhodnotení aj od iných 

združení spolupracujúcich s MO SR. Bolo taktiež impulzom k tomu, aby nás 
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ministerstvo obrany prizvalo k participácii na príprave Programového vyhlásenia 

vlády.  

Zväz toho využil a oslovil k účasti na príprave PVV aj občianske stavovské  

združenia, ktoré s nami spolupracujú od roku 2016 pri ochrane a presadzovaní 

základných práv a sociálneho zabezpečenia vlastných členov. Od roku 2020 zväz 

pravidelne každoročne zasiela vyhodnotenie s poukazovaním na stav našich 

požiadaviek k zlepšeniu podmienok na činnosť našich klubov.  

Medzi tieto požiadavky patrilo a stále patrí hlavne rešpektovanie práva aj 

PrV na spolčovanie právom vstupu do odborových organizácií na základe 

rozhodnutia ESĽP zo dňa 2.10.2014 za účelom ochrany svojich práv, 

uvoľňovanie  zvolených PrV na rokovania orgánov zväzu, bezodplatného 

poskytnutia vojenských priestorov pre aktivity členov klubov, ktoré pôsobia 

v mestách s vojenskou posádkou, zaobstaranie uniforiem pre záujemcov z našich 

klubov, v pravidelnosti zasielania pozvánok pre zväz na podujatia organizované 

MO SR alebo OS SR na rôznych úrovniach velenia (napr. vyhodnotenie VR...) 

využitie streleckých cvičísk OS SR našimi členmi, prednostné ošetrenie 

poberateľov VZ v zdravotníckych zariadeniach MO SR, umiestňovanie  starších 

a osamelých VD v domovoch sociálnych služieb.  

Doterajšie poznatky však poukazujú na fakt, že MO SR aj vzhľadom na jeho 

zainteresovanosť spolu s  OS SR do boja proti pandémii a pomoci utečencom, 

nevenuje dostatok času  a úsilia k riešeniu daných problémov. 

 

V období od 9. snemu bola zvláštna pozornosť venovaná aj aktívnej 

participácii v legislatívnom procese a pri tvorbe koncepcií v oblastiach 

týkajúcich sa členov ZV SR.  

Vychádzali sme zo skúsenosti súvisiacej s  pozastaveným valorizácie za rok 

2012 a doteraz prebiehajúcimi súdnymi procesmi, ako aj snahy niektorých 

politických strán pred voľbami do NR SR o zrušenie osobitného systému 

sociálneho zabezpečenia  a výsluhových dôchodkov. 

K tejto problematike sme počas celého obdobia venovali pozornosť 

spolupráci s Asociáciou policajtov vo výslužbe, s ktorými nás spája zákon č. 

328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. A práve novelizácia 

predmetného zákona  k zmene dátumu valorizácie a nového spôsobu jeho výpočtu 

nás zamestnávala prakticky celé obdobie rokov 2018 a 2019.  

V tejto súvislosti je nutné pripomenúť významný prínos pána Kolena, ktorý 

spolu s 1. viceprezidentom zväzu sa najviac zaslúžili o prijatie valorizácie na 

základe zásluhovosti. V roku 2019 sa zväz podieľali na novelizácii zákona č. 

321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR, ktorý pojednával mimo iného aj 

o zásadách nosenia poľnej rovnošaty a zákona  zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej 

službe profesionálnych vojakov, ktorým sa navýšili platy PrV priemerne o 30% 

s účinnosťou od 1.januára 2020. 

S nástupom novej vlády po voľbách roku 2020  minister obrany už pri prvom 

prijatí delegácie zväzu potvrdil, že v priebehu celého volebného obdobia sa 
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nebude siahať na výsluhové zabezpečenie poberateľov výsluhového 

zabezpečenia. Predmetné tvrdenie opakoval pri každom stretnutí s predstaviteľmi 

stavovských občianskych združení. Už na prvom stretnutí  po nástupe do funkcie 

bol informovaný o tom, že zväz prostredníctvom svojho člena od roku 2012 sa 

podieľa na súdnych konaniach k pozastaveniu valorizácie VD za rok 2012. 

Zoznámili sme ho s informáciou, že zväz začiatkom roku 2020 podal prvýkrát vo 

svojej histórii podnet ombudsmanke SR voči ministerstvu obrany za porušovanie 

práv profesionálnych vojakov na združovanie aj vo vojenských odboroch.  

V súčasnej dobe je podnet ombudsmanky na Ústavnom súde Slovenskej 

republiky. Zoznámili sme ho aj so skutočnosťou, že občianskym združeniam SR, 

ako jednej z mála krajín EÚ, je odopierané právo na obhajobu svojich práv a práv 

členov zväzu na ESĽP z dôvodu 16 rokov trvajúcej neratifikácie dodatkového 

protokolu k zmluve o vstupe SR  do EÚ č.158. V tejto záležitosti sme sa v roku 

2020 obrátili aj na NR SR a následne, spolu s APVV, aj  na prezidentku SR, ktorá 

má právo iniciovať danú ratifikáciu.  

Bohužiaľ, musím konštatovať, že ku dnešné dňu sme od pani prezidentky 

nedostali žiadnu odpoveď.   

Od roku 2020 zväz začal koordinovať pripomienkovanie legislatívy 

a koncepcií aj  so spolupracujúcimi  občianskymi združeniami vo formáte OZ-7. 

Za uvedené obdobie až doteraz sme sa podieľali na novelizáciách 5 zákonov, ktoré 

sa týkali povyšovania vojakov vo výslužbe ako morálne ocenenie mimoriadnych 

činov vojaka, ďalej na aktualizovaných zásad nosenia poľnej rovnošaty, 

kreovania funkcie vojenského ombudsmana zákona o  brannej povinnosti.  

Mimoriadna pozornosť bola venovaná návrhu zákona o odobratí 

nezaslúžených benefitov určeným skupinám výsluhových dôchodcov, ktorého 

účinnosť aj zásluhou zväzu bola pozastavená ÚS SR. Počas ostatných rokov zväz 

koordinoval pripomienkové konanie aj ku  Koncepcii prípravy obyvateľstva na 

obranu štátu  a návrhu systému Programov starostlivosti o profesionálneho vojaka 

a jeho rodinu. 

Zväz a jeho kluby počas hodnotiaceho obdobia venovali primeranú 

pozornosť spolupráci aj s partnerskými organizáciami pôsobiacimi na území SR 

a v zahraničí. Do roku 2020 pokračovala spolupráca klubov na lokálnej 

a regionálnej úrovni s orgánmi samosprávy a záujmovými združenia hlavne pri 

organizovaní spomienkových podujatí k významným výročia, pri organizovaní 

turistických a športových podujatí a podobne. Bohužiaľ, obdobie pandémie  

prinútilo kluby k  zrušeniu niektorých plánovaných kolektívnych aktivít. 

Na úrovni zväzu sme využili hlavne posledné dva roky k obnoveniu 

zanedbanej spolupráce so stavovskými občianskymi združeniami, ktoré majú vo 

svojom poslaní obhajobu sociálneho zabezpečenia svojich členov a ktorú 

spoluprácu inicioval práve náš zväz v roku 2016. 

 Ponuka zväzu na koordináciu aktivít medzi týmito združeniami 

v legislatívnej oblasti voči MO SR vyústila do stavu, kedy sa  zvýšila dôvera 

predstaviteľov 6 občianskych združení voči nášmu zväzu. Daná situácia vyústila 
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do súhlasného stanoviska daných združení k prevzatiu predsedníctva v danom 

formáte spolupráce práve našim zväzom v roku 2021 pri príležitosti 5.výročia 

existencie spolupráce v tomto formáte.  

Následne, po uvoľnení proti pandemických opatrení, sme na jar tohto roka 

zorganizovali rokovanie predstaviteľov týchto združení k pripomienkovaniu 

návrhu univerzálnej dohody o vzájomnej spolupráci medzi jednotlivými 

združeniami a MO SR a za prítomnosti predstaviteľa MO SR sme prediskutovali 

naše spoločné požiadavky voči zmene danej dohody, ktoré sú do súčasnej doby 

predmetom analýzy na MO SR.  

Boli taktiež prijaté princípy  spolupráce, v súlade s ktorými bolo schválené 

členstvo Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít  

v danom formáte spolupráce pod skratkou OZ7+ a súhlas so stálym 

predsedníctvom nášho zväzu.  

Do spustenia pandémie  pokračovala aj spolupráca nášho zväzu vo formáte 

V-4 za osobnej účasti predstaviteľov na spoločných rokovaniach. Práve rokovanie 

uvedených predstaviteľov v roku 2019 na území SR v Tatranských Zruboch bol 

posledným rokovaním pred vypuknutím pandémie.  

Následne daná spolupráca pokračovala v online priestore v obmedzenom 

rozsahu. V pandemickom období pod predsedníctvom českého zväzu sme 

koordinovali spoločnú činnosť hlavne v súvislosti s vypracovaním spoločných 

postojov k  problematike sociálneho  postavenia vojakov a ich požiadaviek pre 

potreby EUROMIL-u, vrátane presadeniu spoločného kandidáta do výkonného 

výboru tejto organizácie z maďarského vojenského odborového zväzu. Najbližšie 

rokovanie predstaviteľov vojenských organizácií krajín V-4 je plánované v Brne 

na jeseň tohto roka. 

Zväz v súlade s programovým zameraním venoval primeranú pozornosť aj 

nášmu aktívnemu členstvu v EUROMIL-e. 

V súvislosti s názorovými rozpormi na naše členstvo v tejto medzinárodnej 

európskej organizácii uvádzam, že to, čo  pre člena klubu zabezpečuje rada klubu, 

pre kluby najvyššie orgány zväzu, tak to  pre jednotlivé zväzy a vojenské 

odborové organizácie krajín EÚ zabezpečuje EUROMIL a jeho orgány. 

Vďaka získaním poznatkom z činnosti orgánov tejto medzinárodnej 

organizácie, sme mali a máme možnosť presadzovať sociálne práva vojakov ako 

občanov v uniforme aj v našich podmienkach s využitím všetkých možností, 

vrátane orgánov súdnej moci na  medzinárodnej úrovni s podporou EUROMIL-u 

pri splnení podmienok, o ktorých už bola reč. 

O význame členstva zväzu v EUROMIL-u R svedčí aj fakt, že minister 

obrany SR, pri príležitosti  organizovania 125.rokovania valného zhromaždenia 

EUROMIL-u, nielenže prijal prezidenta EUROMIL-u, ale aj prevzal záštitu nad 

jeho rokovaním.  
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Páni a dámy, 

 

programové zameranie vyžadovalo zintenzívniť komunikáciu a cielenú 

spoluprácu s  médiami pri zvyšovaní dôveryhodnosti ZV SR, jeho klubov 

a komunity vojakov na verejnosti.  

Možno konštatovať, že mediálnym informáciám na našej zväzovej stránke 

bola venovaná značná pozornosť nielen domácou a zahraničnou verejnosťou, ale 

aj zo strany orgánov štátnej správy, samosprávy a zahraničných spolupracujúcich 

organizácií.  

Viac ako milión štyristo tisíc užívateľov daných informácií len potvrdzuje 

záujem o dianie v našej organizácii. Vo väčšine prípadov boli informácie 

prezentované včas a na odbornej úrovni a z rôznych oblastí života zväzu a klubov. 

Pre mnohých našich členov to bol priestor na zoznámenie sa s aktuálnym dianím 

zväzu. Veľká vďaka patrí prispievateľom či už z klubov alebo iných orgánov 

zväzu. Poďakovanie taktiež patrí aj členom redakčnej rady a menovite 

1.viceprezidenta zväzu ako aj bývalému hovorcovi zväzu pánovi Štefanovi 

Javoríkovi, vďaka práci ktorých sa neobjavili na stránke kontroverzné informácie 

poškodzujúce činnosť zväzu a klubov.  

Bohužiaľ, pravdepodobne hackerský útok pred pár mesiaci spôsobil 

znefunkčnenie stránky zväzu. Našťastie, na základe iniciatívy pána Merňáka, 

došlo v krátkej dobe k vytvoreniu novej stránky zväzu, ktorá zodpovedá 

súčasným trendom pri komunikácii s verejnosťou v elektronickom prostredí.  

Samozrejme, ešte bude treba určitý časový úsek na jej naplnenie pôvodnými 

informáciami o čo chcem aj touto formou požiadať doterajších prispievateľov. Za 

pomoci ministerstva obrany sa nám Podarilo  prvýkrát v histórii zväzu presadiť, 

aby činnosť zväzu a niektorých občianskych združení OZ7+ bola prezentovaná  

v ročenke MO SR, ktorá by mala byť publikovaná v najbližšom období.  

 

Vážení delegáti zväzu, 

 

na záver  správy o činnosti od 9.snemu chcem vyjadriť poďakovanie 

všetkým členom klubov zväzu, ako aj všetkým funkcionárom klubov, členom 

predsedníctva zväzovej rady a kontrolnej komisie, tajomníkovi zväzu a členom  

prezídia zväzu za ich prácu a podiel na udržaní jednoty a súdržnosti zväzu 

v predchádzajúcom komplikovanom období 

Chcem aj vašim menom poďakovať za spoluprácu orgánom štátnej správy, 

štátnym inštitúciám  a samosprávy ako partnerským organizáciám doma 

a v zahraničí.  

Zvlášť by som chcel vyjadriť poďakovanie aj vo vašom mene sponzorom 

zväzu a 5 osobám, ktoré spolupracovali a spolupracujú s prezídiom zväzu, čím 

výraznou mierou napomohli k splneniu úloh prezídia a prezentácii zväzu na 

verejnosti doma i v zahraničí. 
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Jedná sa o npor. Potockého, ktorý dlhodobo zabezpečoval technický servis  

našej zväzovej stránky, pána Dubeňa, ktorý je tou osobou, ktorú obhajuje 

Advokátska kancelária Júliusa Jánošíka v súvislosti so zastavením  valorizácie 

VD v roku 2012 za podpory nášho zväzu, a ktorý iniciatívne zaviedol a vedie na 

našej web. stránke právne poradenstvo pre našich členov. Medzi uvedených 

spolupracovníkov patrí aj  nadporučík JUDr. Kusáka z Klubu Hron, ktorý 

udržiaval komunikáciu s v niektorých oblastiach s EUROMIL-om (namiesto 

pána Baranca počas jeho vyslania do zahraničia),ďalej pána Merňák z Klubu 

Pezinok, ktorý má tiež zásluhu na komunikácii s EUROMIL-om, príprave 

podkladov na rokovaní s MO SR, príprave a zabezpečení rokovania ZV SR 

s predstaviteľmi občianskych združení  OZ7+ v Piešťanoch v tomto roku, ako aj 

na príprave a priebehu 125.rokovania valného zhromaždenia EUROMIL-u 

v Trenčíne a iniciatívnom prístupe k zavedeniu novej web. stránky zväzu. V 

neposlednom rade treba vyzdvihnúť prístup aj  pána Šimona z Klubu Pezinok, 

ktorý z poverenia zväzu zastupoval zväz pri príprave podkladov k spoločnému 

podnetu na zastavenie účinnosti zákona o odobratí nezaslúžených benefitov 

a nakoniec veľká vďaka patrí aj  pánovi Habánkovi, ktorý výraznou mierou 

napomohol tajomníkovi zväzu v príprave a zabezpečení MVV na Kriváň 

v rokoch 2020 a 2021, a výraznou mierou sa podieľa na zabezpečení priebehu 

125.rokovania EUROMIL-u v Trenčíne. 

 

Kolegovia a kolegyne, 

 

máme za sebou veľmi zložité a komplikované obdobie, ktoré sme úspešne 

zvládli. 

 Preto ešte raz, ďakujem Vám všetkým za výdrž, ochotu a nasadenie, 

s ktorým ste pracovali pre zväz.  

A dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že spoločné záujmy a ciele nás budú 

i naďalej spájať a robiť tak silnejšími pri naplňovaní a obhajovaní našich potrieb, 

záujmov  a oprávnených nárokov.  

Prajem Vám i všetkým našim členom v tomto úsilí veľa úspechov a pevné 

zdravie a ďakujem Vám za pozornosť!  

 

    

 

 


