
 

 
 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 
 

medzi 
 

 

 

Jednotou dôchodcov na Slovensku 
 

 
 

 

a 
 
 

Asociáciou policajtov vo výslužbe  

(VETERAN POLICE SLOVAKIA) 
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Zmluvné strany 
 
 

Jednota dôchodcov na Slovensku  (občianske združenie) 

Sídlo: Výhonská  7532/1, 831 06 Bratislava  

IČO: 00897019 

Zastúpené: RSDr. Michal Kotian, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku  
 

(ďalej len „JSD“) 

a 

 

Asociácia policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) (občianske združenie) 

Sídlo: Kuzmányho 1449/8, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto 

IČO: 42 043 514 

Zastúpené: JUDr. Hristo Gluškov, prezident Asociácie policajtov vo výslužbe (VETERAN 

POLICE SLOVAKIA) 
 

(ďalej len „APVV“) 

(JDS a APVV ďalej spolu aj ako  „zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 
 

1. Memorandum o spolupráci medzi Jednotou dôchodcov na Slovensku a Asociáciou 

policajtov vo výslužbe (VETERAN POLICE SLOVAKIA) - (ďalej len „memorandum“) je 

prejavom slobodnej vôle JDS a APVV uznávajúc obojstrannú  prospešnosť vzájomnej 

spolupráce v záujme dosiahnutia efektívnych výsledkov v oblasti spoločného záujmu pri 

ochrane práv a oprávnených požiadaviek svojich členov na spravodlivé a dôstojné 

dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu spravodlivosť. 
 

2. Toto memorandum má za cieľ vymedziť všeobecný rámec spolupráce medzi jeho 

zmluvnými stranami v oblasti sociálnych práv a istôt dôchodcov. Vzhľadom na záujem 

zmluvných strán o rozšírenie ich spolupráce a napĺňanie uvedených spoločných cieľov a 

v nadväznosti na ich skoršie deklarovaný záujem o vzájomnú spoluprácu a súčinnosť, 

JDS a APVV prijali toto memorandum na báze dobrovoľnosti a na princípe vzájomného 

prospechu a podpory. 
 

Článok 1 
 

1. Účelom tohto memoranda je vymedziť spôsoby a okruh činností, ktoré sa JDS  a APVV na 

dobrovoľnej báze zaviazali poskytovať dôchodcom na účely uplatňovania práv 

a sociálnych istôt, výmeny informácií a šírenia dobrého mena JDS a APVV. 
 

Článok 2 

1. JDS a APVV uznávajú obojstrannú prospešnosť vzájomnej spolupráce v záujme 

dosiahnutia efektívnych výsledkov v oblasti spoločného záujmu pri ochrane práv 

a sociálnych istôt dôchodcov. 



Memorandum o spolupráci strana 3 z 4 

 

2. JDS sa zaväzuje spolupracovať s APVV v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území SR a stanovami JDS. 
 

3. APVV  týmto deklaruje svoj úmysel poskytovať JDS informácie, šíriť dobré meno JDS jej 

dôveryhodnosť a organizovať alebo sa podieľať na organizovaní aktivít, ktoré budú 

prínosom JDS. 
 

Článok 3 
 

 Zmluvné strany sa dohodli na týchto formách a spôsoboch spolupráce: 
 

1. APVV bude v prospech JDS: 

a) propagovať prácu, úspechy, ako aj šíriť dobré meno JDS pri stretnutiach s domácimi 

a zahraničnými partnermi a podporovať členstvo bývalých príslušníkov Policajného 

zboru, ktorí ukončili službu v Policajnom zbore v JDS, 

b) podporovať osobné stretnutia s funkcionármi JDS a za tým účelom pozývať týchto 

zástupcov na pracovné a spoločenské podujatia organizované APVV,   

c) všetky rokovania a požiadavky o pomoc pri ich riešení budú realizované zo strany 

APVV na úrovni prezídia APVV a predsedníctva JDS, 

d) otázky, ktoré nepresahujú rámec základných organizácií JDS a miestnych organizácií 

APVV môžu byť riešené na úrovni výborov základných organizácii JDS a  predsedov 

miestnych organizácii APVV, 

e) v rámci spolupráce podporovať JDS (ak o to  JDS požiada)  pri riešení  otázok, kde to  

bude JDS považovať za vhodné. 
 

2. JDS bude v prospech APVV: 

a) propagovať prácu, úspechy, ako aj šíriť dobré meno APVV pri stretnutiach s 

domácimi a zahraničnými partnermi, 

b) oboznamovať prezídium APVV so zásadnými opatreniami v  sociálnej politike vo 

vzťahu k  poberateľom dôchodkov, 

c) podporovať osobné stretnutia s funkcionármi APVV a za tým účelom pozývať týchto 

zástupcov na pracovné a spoločenské podujatia organizované JDS,   

d) všetky rokovania a požiadavky o pomoc pri ich riešení budú realizované zo strany JDS 

na úrovni predsedníctva JDS a prezídia APVV, 

f) otázky, ktoré nepresahujú rámec miestnych  organizácií JDS a miestnych organizácii 

APVV môžu byť riešené na úrovni výborov základných organizácii JDS a predsedov 

miestnych organizácii APVV, 

g) v rámci spolupráce podporovať iniciatívy APVV a riešiť otázky (ak o to APVV požiada 

), kde to  bude APVV považovať za vhodné. 
 

Článok 4 
 

Spoluprácu zmluvných strán  bude na JDS zabezpečovať predseda alebo ním poverený 

zástupca a zo strany APVV ju bude zabezpečovať prezident APVV alebo iný ním poverený 

zástupca. 
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Článok 5 
 

1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú, a to odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti. 
 

2. Toto memorandum je možné skončiť: 

a) písomnou dohodou, 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu s výpovednou 

lehotou tri (3) mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej 

doručení druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že výpoveď bola 

doručená tretí deň po jej odoslaní ako doporučenej zásielky na adresu zmluvnej strany 

uvedenú v záhlaví tohto memoranda. 
 

Článok 6 
 

1. Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami. 
 

2. Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných, očíslovaných 

a zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tomuto memorandu.  
 

3. Toto memorandum je vyhotovené v dvoch (2) rovnopisoch s  platnosťou originálu,  

pričom každá zmluvná strana dostane jeden (1) rovnopis.  
 

4. Právne vzťahy týmto memorandom neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

na území Slovenskej republiky. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu memoranda porozumeli a s jeho obsahom súhlasia. 

Toto memorandum vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, vedenú úprimnou snahou 

naplniť obsah a ciele tohto memoranda, čo potvrdzujú podpismi svojich oprávnených 

zástupcov zmluvných strán.  

 

V Liptovskom Mikuláši 30. decembra 2022             

 

 

                                                                     

 

 

           RSDr. Michal KOTIAN v.r.                                   JUDr. Hristo GLUŠKOV v.r. 

 predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku            prezident Asociácie policajtov vo výslužbe 

  (VETERAN POLICE SLOVAKIA) 


