
Dohoda o vzájomnej spolupráci 
 

medzi 
 
 
 

Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) 
 

 
a 
 

International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia 

 

 
 

 
uzavretá podľa § 51 občianskeho zákonníka. 
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Účastníci dohody: 
 

International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia  (občianske združenie) 
Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava 
IČO: 30807069 
Zastúpená: Ing. Ján Kovalčik, prezident  
(ďalej aj „Slovenská sekcia IPA“) 

a 
 

Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) (občianske 
združenie) 
Kuzmányho 8, 040 01 Košice 
IČO: 42043514 
Zastúpená: JUDr. Hristo Gluškov, prezident  
(ďalej aj „Asociácia“) 
 

Čl. 1 
Predmet dohody 

 
 Táto Dohoda o vzájomnej spolupráci (ďalej len „dohoda“) upravuje vzájomnú 
spoluprácu medzi International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia   a Asociáciou 
policajtov vo výslužbe (VETERN POLICE SLOVAKIA) v oblastiach svojich činností najmä 
podpory osobných kontaktov a priateľských vzťahov medzi členmi a príslušníkmi Policajného 
zboru vo výslužbe. 

 

 Zmluvné strany sa dohodli, že pri rešpektovaní svojho postavenia, úloh a záujmov: 
 
a) chcú realizovať spoluprácu na princípoch rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti a voliť 

také formy spolupráce, ktoré vytvoria optimálne podmienky pre napĺňanie cieľov činností 
obidvoch zmluvných strán, 

b) uznávajú obojstrannú prospešnosť vzájomnej spolupráce, najmä pri ochrane práv, 
sociálnych istôt, oprávnených záujmov a potrieb svojich členov prostredníctvom 
pravidelných kontaktov, stretnutí a výmeny skúseností. 

 
Čl. 2 

Oblasti a formy spolupráce 
 
 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich oblastiach a formách spolupráce: 
 
a) vzájomná výmena skúseností a informácií spoločného záujmu v oblastiach zameraných na 

postavenie poberateľov výsluhových dôchodkov, 
b) rozvíjanie a prehlbovanie priateľstva medzi Slovenskou sekciou IPA a Asociáciou, 
c) udržiavanie stáleho osobného kontaktu medzi najvyššími predstaviteľmi  Slovenskej sekcie 

IPA a Asociácie, ich organizačných zložiek a to cestou vopred dohodnutých stretnutí, 
pozývaním na rokovania a organizované akcie  ústrednými orgánmi a organizačnými 
zložkami a prijímaním spoločných vyhlásení k významným otázkam spoločného záujmu 
zmluvných strán, 

d) spolupráca pri riešení ďalších otázok, ktoré sa dotýkajú predmetu tejto dohody alebo ktoré 
si vyžiada jej praktické uskutočňovanie. Ich konkrétna podoba bude realizovaná v podobe 
jej doplnkov. 
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Čl. 3 
 Záverečné ustanovenia 

 
a) Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami všeobecne 

platných právnych predpisov a interných normatívnych aktov. 
b) Slovenská sekcia IPA uznáva Asociáciu ako najvýznamnejšie občianske združenie v 

Slovenskej republike, ktoré obhajuje záujmy policajtov vo výslužbe v Slovenskej 
republike. Táto dohoda ale neobmedzuje ani nevylučuje možnosť jednej zo zmluvných 
strán uzatvárať dohody s inými zmluvnými stranami. 

c) Komunikáciu zmluvných strán bude zo strany Slovenská sekcia IPA zabezpečovať 
prezident Slovenskej sekcie IPA a  zo strany Asociácie prezident Asociácie alebo nimi 
poverení zástupcovia. 

d) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.  
e) Každá zo strán môže dohodu kedykoľvek vypovedať písomnou formou bez udania dôvodu 

alebo mimoriadnou dohodou obojstranne akceptovanou. Výpovedná lehota je trojmesačná. 
Výpovedná lehota začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede alebo po oznámení o ukončení dohody druhej zmluvnej strane. 

f) Obsah dohody možno meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a byť 
akceptované účastníkmi obidvoch zmluvných strán. Sporné otázky týkajúce sa výkladu 
alebo uplatnenia dohody budú zmluvné strany vzájomne konzultovať. 

g) Vyhodnotenie spolupráce na základe tejto dohody sa uskutoční raz ročne na spoločnom 
rokovaní poverených zástupcov zmluvných strán. 

 
 Čl.4 

 Osobitné ustanovenia 
 
a) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť po schválení orgánmi Slovenskej sekcie IPA  a Asociácie. 
b) Zmluvné strany sa zaväzujú do troch mesiacov odo dňa účinnosti tejto dohody oboznámiť 

s jej obsahom svojich členov. 
c) Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre Slovenskú sekciu IPA a jeden 

pre Asociáciu.   
                        
 
                     03. 05. 2017                                                            03. 05. 2017 
V Košiciach ....................                                        V Košiciach ........................... 
 
 
Za International Police Association (IPA) -              Za Asociáciu policajtov vo výslužbe 
              Slovenská sekcia                                          (VETERAN POLICE SLOVAKIA) 
 
   Ing. Ján Kovalčik                                     JUDr. Hristo Gluškov        
  prezident                            prezident                                                                 
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