
Občianske združenia s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky  
OZ7+ 

 
Na Slovensku pôsobia viaceré občianske združenia s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám 

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

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

celkového počtu členov, pôsobnosti a aktívneho vzťahu k rezortu  ministerstva obrany, je tzv. „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. Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky, 

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

5. UN Veteran Slovakia,  

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.  

V roku 2021 pri príležitosti 5.výročia existencie tejto platformy spolupráce členovia odsúhlasili, 

že Zväz vojakov SR bude v stálom predsedníctve OZ7+.  

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 ostatné občianske združenia s profesijným vzťahom 

k Ozbrojeným silám SR. Asociácia bude voľným neregistrovaným záujmovým združením pri zachovaní 

si politickej nezávislosti a nestrannosti.  

Hlavným cieľom asociácie bude zastupovanie záujmov a presadzovanie požiadaviek členov 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 benefitu, 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. 

V súčasnosti prejavilo záujem o spoluprácu v rámci novo zriaďovanej asociácie ďalších 14 

občianskych združení s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. 


