
ROKOVANIE OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ 

 VO FORMÁTE OZ7+ 

Bratislava, 22. augusta 2022 

 

 

 Dňa 22. augusta 2022 sa v priestoroch MO SR uskutočnilo rokovanie občianskych 

združení s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky vo formáte OZ7+. 

 

 V úvode rokovania prezident Zväzu vojakov SR poďakoval členom OZ7+ za 

spoluprácu a za dôveru, ktorú vyjadrili zväzu vo forme určenia stáleho predsedníctva pre zväz 

v tomto formáte. Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku nedávno zosnulého dlhoročného 

predsedu Klubu generálov Slovenskej republiky generálmajora v.v. Ing Františka Blanárika.  

 

Program rokovania: 

 

1. Zhodnotenie doterajšej spolupráce v OZ7+ a spolupráce s Ministerstvom obrany SR 

2. Zriadenie nadstavbovej organizácie (Únie), ktorá bude združovať subjekty s profesijným 

vzťahom k ozbrojeným a záchranným zborom a k ozbrojeným silám SR. 

3. Rôzne  

a. finančné zabezpečenia rokovaní OZ7+ (návrh ZV SR) 

b. hlavné aktivity na rok 2023 (informácia z jednotlivých organizácií) 

c. 30. výročie vzniku OS SR – možnosti realizácie vybraného spoločného projektu  

d. Ročenka MO SR za rok 2021 

4. Prijatie záverov z rokovania 

 

Na základe diskusie k predmetu rokovania boli dohodnuté nasledovné závery: 

 

1. Spracovať informáciu o jednej až troch hlavných aktivitách na rok 2023, ktoré môžu 

znamenať prienik záujmu s ostatnými organizáciami OZ7+ a navrhnúť 

spoločnú/spoločné aktivity na rok 2023. Emailom zaslať túto informáciu všetkým 

členom OZ7+. Zväz vojakov SR na najbližšom rokovaní predstaví konsolidovaný zámer 

realizácie spoločnej/spoločných aktivít na schválenie.  

 
Pozn.: členovia OZ7+ budú v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a Ozbrojenými silami SR hľadať 

možnosť realizácie jednej vybranej aktivity pri príležitosti 30. výročia Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky  

 

Termín: do 30. septembra 2022 

Vykoná: všetci členovia OZ7+ 

 

2. Pripraviť zámer na vykonanie seminárnej diskusie o zriadení nadstavbovej organizácie 

a rozposlať pozvánku na účasť.   

 

Termín: do 31. októbra 2022 

Vykoná: Zväz vojakov SR v spolupráci s Asociáciou policajtov vo výslužbe 

 

3. Posúdiť možnosť formalizovania vzťahu medzi OZ7+ a Ministerstvom obrany SR. 

Zároveň posúdiť prínosy a možné riziká z takejto formalizácie pre efektivitu a 

funkčnosť rámca OZ7+ a prípadného členstva v nadstavbovej organizácii v budúcnosti. 



Postoj za organizáciu zaslať Zväzu vojakov SR na spracovanie konsolidovaného postoja 

OZ7+ k tejto veci. 

 

Termín: do 31. októbra 2022 

Vykoná: všetci členovia OZ7+ 

 

4. Zmapovať existenciu občianskych združení s profesijným vzťahom k Ozbrojeným 

silám Slovenskej republiky. Spracovaný zoznam s kontaktnými údajmi na štatutára 

takejto organizácie poskytnúť Zväzu vojakov SR na následné zorganizovanie rokovania 

za účelom možného rozšírenia členstva vo formáte OZ7.  

 
Pozn.: členovia OZ7+ sa dohodli, že pre účely rozšírenia členstva nebudú vyžadovať, aby pristupujúca 

organizácia mala vo svojom štatúte/stanovách zakotvené obhajovanie oprávnených životných záujmov, 

potrieb a práv vojakov, vojnových veteránov, vojakov vo výslužbe a v zálohe, poberateľov dávok 

výsluhového zabezpečenia a pozostalých rodinných príslušníkov vojakov.   

 

Termín: do 30. septembra 2022 

Vykoná: všetci členovia OZ7+ 

 

5. Zaslať na sekciu ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR spoločnú požiadavku OZ 7+ 

na úhradu nákladov na vybrané publikácie vydávané jednotlivými OZ  z rozpočtových 

prostriedkov MO SR (nielen z dotácií MO SR). Tie publikácie, ktoré tematicky 

a obsahovo MO SR odsúhlasí, bude ich možné využiť aj pre potreby rezortu obrany SR. 

Prílohou žiadosti bude návrh publikácií jednotlivých OZ na rok 2023. 

 

Termín: do 31. októbra 2022 

Vykoná:  Zväz vojakov SR 

 

6. Pre splnenie bodu 5. vyššie, zaslať Zväzu vojakov SR požiadavku za OZ. 

 

Termín: do 15. októbra 2022 

Vykoná:  jednotlivé OZ 

 

7. Spracovať zoznam vydaných publikácií a vybraných článkov členov OZ7+ a zaslať na 

Zväz vojakov SR na spracovanie konsolidovaného zoznamu pre ďalšie využitie v rámci 

OZ7+.  

 

Termín: do 15. októbra 2022 

Vykoná: všetci členovia OZ7+ 

 

8. Zabezpečiť medializáciu o existencii a výsledkoch práce v OZ7+. 

 

Termín: do 31. októbra 2022 

Vykoná: všetci členovia OZ7+ podľa vlastných možností na vlastných weboch resp.  

               prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov 

 

9. Iniciovať a zorganizovať samostatné stretnutie k dotáciám s relevantnými 

predstaviteľmi MO SR. 

 

Termín: do 30. novembra 2022 

Vykoná: Zväz vojakov SR v spolupráci s členmi OZ 7+  



 

10. Každá organizácia bude znášať náklady na finančné a materiálne zabezpečenie svojich 

aktivít v rámci OZ7+ zo svojho rozpočtu. V prípade nutnosti spojeného, alebo 

spoločného financovania vybraných aktivít, bude vopred dohodnutý kľúč na zdieľanie 

nákladov na konkrétnu aktivitu.  

 

Členovia OZ7+ súhlasia so znením zápisu. Za: 

1. Zväz vojakov SR, plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák, prezident 

2. Klub generálov SR, genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, predseda 

3. Slovenský letecký zväz gen. M. R. Štefánika, plk. v.v. doc. Ing. Ivan Koblen,CSc., 

prezident 

4. Zväz vojakov vo výslužbe a športovo branných aktivít, Ing. Michal Kvanta, prezident 

5. UN Veteran Slovakia, plk v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD, prezident 

6. Klub vojenských výsadkárov SR, plk. v.v. Mgr. Ing. Pavel Švelka, prezident 

 

 

 


