
DOHODA 

o vzájomnej spolupráci 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov 

(ďalej len „dohoda“) 

medzi  

  

Slovenská republika 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Kutuzovova 8 

832 47 Bratislava 

IČO: 30845572 

Zastúpené: Ing. Peter Gajdoš, minister obrany Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo obrany“) 

a 

Občianske združenie  

UN – VETERAN SLOVAKIA 

Kasárenská 1005/54 

926 01 Sereď 

IČO: 42289408 

Zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-39229 

Zastúpené: plk. v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD., prezident združenia 

(ďalej len „združenie“)  

  

(ďalej spolu len „strany dohody“) 

  



Článok 1 

Cieľ spolupráce 

Strany dohody pri rešpektovaní svojho postavenia, úloh a záujmov uzatvárajú túto dohodu 
o vzájomnej spolupráci s cieľom napomáhať:  

rozvoju obojstrannej komunikácie a prehlbovaniu vzájomnej spolupráce, podpory a dôvery, 

procesu zvyšovania atraktívnosti vojenského povolania a propagácie ministerstva obrany, 

zvyšovaniu spoločenského významu ozbrojených síl Slovenskej republiky doma i v zahraničí,  

podporovaniu a prehlbovaniu výchovy občanov k vlastenectvu, posilňovaniu branného 
povedomia a zodpovednosti za obranu Slovenskej republiky a demokratických hodnôt s dôrazom 
na mládež 

  

Článok 2 

Obsah a rozsah spolupráce 

Strany dohody budú spolupracovať predovšetkým v oblastiach pozitívnej prezentácie 
ministerstva obrany a ozbrojených síl Slovenskej republiky na verejnosti a podpory 
národných a vojenských tradícií. Na dosiahnutie cieľov v týchto oblastiach využijú 
predovšetkým nasledujúce formy prezentácie: prednášky, besedy, výstavy, exkurzie, 
návštevy vojenských útvarov v rámci dní otvorených dverí a podujatí podobného 
charakteru. 

Združenie bude na požiadanie ministerstva obrany alebo z vlastnej iniciatívy a v rámci svojich 
materiálno-technických a personálnych možností:  

aktívne sa zapájať do projektov a akcií organizovaných ministerstvom obrany, 

svojimi podnetmi, stanoviskami, návrhmi a odporúčaniami, prípadne inou činnosťou sa podieľať 
na zabezpečení oprávnených záujmov a potrieb profesionálnych vojakov a poberateľov 
dávok výsluhového zabezpečenia, 

propagovať svojou činnosťou ministerstvo obrany a ozbrojené sily Slovenskej republiky doma 
i v zahraničí.  

b) Ministerstvo obrany v rámci svojich materiálno-technických a personálnych možností a za 
podmienok ustanovených platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov) a internými predpismi ministerstva obrany:  

vyčlení priestory, zariadenia a technické zabezpečenie na činnosť združenia na základe schválenej 
písomnej žiadosti, 



zabezpečí hromadnú prepravu členov združenia na základe schválenej písomnej žiadosti, ktorí 
individuálne uzavrú poistnú zmluvu alebo sa preukážu už uzatvorenou poistnou zmluvou pre 
prípad smrti spôsobenej úrazom vrátane súvisiacich nákladov, invalidity z dôvodu úrazu, trvalých 
následkov úrazu a práceneschopnosti z dôvodu úrazu, 

pozve predstaviteľov združenia na podujatia organizované ministerstvom obrany pri príležitosti 
významných výročí a udalostí.  

Článok 3 

Úhrada nákladov 

Za podmienok ustanovených v tejto dohode, náklady, ktoré vzniknú stranám dohody v súvislosti 
s plnením tejto dohody si uhradí každá strana dohody z vlastných finančných prostriedkov.  

Článok 4 

Zrušovacie ustanovenie 

Nadobudnutím účinnosti tejto dohody sa zrušuje Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom 
obrany Slovenskej republiky a UN – VETERAN SLOVAKIA z 11. decembra 2013.  

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

Ak nie je dohodnuté v tejto dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

Plnenie ustanovení tejto dohody bude za ministerstvo obrany zabezpečovať  Kancelária ministra 
obrany Slovenskej republiky a za združenie jeho prezident. 

Vyhodnotenie spolupráce na základe tejto dohody sa uskutoční písomnou formou raz ročne. 

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo strán dohody môže dohodu vypovedať aj 
bez uvedenia dôvodu, a to písomnou formou. Výpovedná doba je trojmesačná a začne plynúť od 
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane dohody. 

Táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať so súhlasom oboch strán dohody formou písomného 
dodatku podpísaného stranami dohody. 

Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania stranami dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády 
Slovenskej republiky podľa §47a  ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zverejnenie zmluvy 
v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí ministerstvo obrany. 



Táto dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy dostane ministerstvo 
obrany a dva rovnopisy dostane združenie.  

Bratislava 19. 12. 2018    Bratislava 19. 12. 2018  

  

  

Za 

Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky 

  Za 

UN – VETERAN SLOVAKIA 

  

  

  

  

  

    

Peter GAJDOŠ 

minister 

  Štefan JANGL 

prezident 
 


