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PODSTATA ZV SR

Vznik 1993

30 samostatných klubov v rámci SR

2 200 členov

Štátne orgány a organizácie, ÚOŠS

EUROMIL 

V4

Bilaterálna spolupráca doma a v zahraničí

OZ7+



POSLANIE

Združovanie členov Zväzu s cieľom vytvoriť spolupatričnosť, súdržnosť a 
udržiavanie neformálnych vzťahov s príslušníkmi Ozbrojených síl SR (OS 
SR) pri organizovaní vzdelávacích, propagačných, kultúrnych, 
historických, športových alebo spoločenských akcií

Podporovanie iniciatívy smerujúce k všestrannému zlepšeniu podmienok 
výkonu štátnej služby

Aktívne zapájanie sa do výchovy k vlastenectvu a brannosti



POSLANIE

Propagácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenskej histórie 
a pokrokových vojenských tradícií

Zastupovanie  členov Zväzu vo vzťahoch  najmä  k štátnym orgánom SR 
a v zahraničí

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



ÚLOHY A CIELE

Budovať ZV SR ako silnú, cieľavedomú, rešpektovanú organizáciu, ktorá je 
schopná efektívne a účinne chrániť práva a záujmy svojich členov

Stáť na čele aktivít a pokračovať v úsilí o vytvorenie jednoty organizácií 
združujúcich členov s profesijným zameraním na obranu a bezpečnosť 
SR, pri akceptovaní ich nezávislosti, osobitosti a zachovaní právnej 
subjektivity



OZ 7+

Zväz vojakov SR

Klub generálov SR

Slovenský letecký zväz generála Dr. M. R. Štefánika

Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo - branných aktivít

Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky

UN - VETERAN SLOVAKIA

Združenie žien v Armáde

Únia vojnových veteránov SR 



PODSTATA EXISTUJÚCICH OZ v SR  

Veľká časť OZ a ich členov má korene a súčasné ukotvenie v prostredí 
obrany

Nie všetky OZ majú zakotvenú ochranu sociálnych záujmov vojaka ...

Roztrieštenosť 

Nejednotnosť, nesúlad až protichodnosť aktivít

VÝSLEDOK 

Nepresvedčivé výsledky  

Naša roztrieštenosť vyhovuje niektorým aktérom vzťahu



Integrácia v jednotnej platforme

Spoločný postup

Jednotný a sústredený postup

Posilnenie spolupráce a vplyvu 

Spoločný benefit a profit

Prosperita členov a príslušníkov OZ 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

Zachovanie nezávislosti, osobitosti, identity

Zachovanie právnej subjektivity

ROZŠÍRENIE OZ7+, spolupráca so všetkými OZ

JEDNOMYSEĽNÉ 
ROZHODOVANIE 



PRIPRAVOVANÁ TRANSFORMÁCIA OZ7+

ASOCIÁCIA VOJENSKÝCH 
OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

AVOZ SR



SPOLUPRÁCA S PROFESIJNÝMI ORGANIZÁCIAMI V SR

Zastupovanie všetkých profesií, ktoré poberajú dávky výsluhového zabezpečenia

Profesijné väzby na MV SR, MO SR, MF SR, MS SR

Asociácia policajtov vo výslužbe SR

Zväz vojakov SR

Klub generálov SR

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov

Asociácia hasičov na dôchodku

príslušníci ZVJS, FP, HZS, NBÚ



PODSTATA VZNIKAJÚCEJ PLATFORMY SPOLUPRÁCE

Členmi sú právnické osoby, ktoré zastupujú profesijné 
stavovské organizácie združujúce poberateľov dávok z 

výsluhového zabezpečenia podľa príslušnosti k 
ozbrojenej zložke



CIELE

Presadzovať záujmy a potreby členov

Uplatňovať vplyv v zásadných záležitostiach postavenia, práv a 
sociálnych istôt poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia na 
Slovensku

Zastupovať záujmy a presadzovať požiadavky členov vo vzťahu k 
orgánom štátnej správy a samosprávy, ďalším organizáciám a inštitúciám 
pri príprave zásadných opatrení, legislatívnych a ďalších návrhov podľa 
požiadaviek členov dotýkajúcich sa postavenia, práv a sociálnych istôt 
poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia na Slovensku



NÁZOV

ÚNIA VÝSLUHOVÝCH 
DÔCHODCOV 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ÚVD SR



ÚROVNE BUDÚCEHO PÔSOBENIA ZV SR 

Jednotlivé OZ základná úroveň                                           ÚROVEŇ 1

AVOZ SR profesijná platforma (MO SR)                             ÚROVEŇ 2

ÚVD SR celoslovenská úroveň (MO, MV, MF, MS)           ÚROVEŇ 3



Zväz vojakov SR
Hviezdoslavova 16

911 27 Trenčín

plk. v.v. Ing Gabriel MERŇÁK
prezident

+421 917 766 012
prezident@zvsr.sk

www.zvazvojakov.sk

mailto:prezident@zvsr.sk
http://www.zvazvojakov.sk/
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