Vážení veteráni, milí priatelia.
Dovoľte mi predovšetkým sa poďakovať organizátorom tohto stretnutia a osobne Karlovi Čechovi za prácu, ktorú vykonali
počas dvoch rokov našej spolupráce na spoločnom projekte. Dnes bude predstavený výsledný produkt tejto spolupráce
veteránov strednej Európy a som potešený, že aj vojnoví veteráni (VV) SR sa toho mohli zúčastniť a prispieť svojimi skromnými
skúsenosťami. Verím, že naša práca nájde odozvu a jej výsledky sa prejavia v prospech veteránskeho hnutia a budú s nej mať
úžitok všetci veteráni našich krajín.
A teraz mi dovoľte odovzdať slovo nášmu členovi Vladimírovi Baranovi, ktorý prednesie úvodnú prezentáciu Únie vojnových
veteránov Slovenskej republiky (ÚVV SR).
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Údaje uvedené na tomto slaide sú aktualizované k mesiacu marec 2014.
Prioritou v plnení úloh OS SR je plnenie záväzkov Slovenska voči aliancii a EÚ v operáciách medzinárodného krízového
manažmentu.
Na tomto obrázku je štatistika našej účasti v zahraničných operáciách a misiách. Od svojho vzniku prispievali OS SR do
vojenských misií a operácií po celom svete. Od roku 1993 participovali naše jednotke v 5 NATO operáciách, 16 UN misiách, 3 EU
operáciách, 3 koaličných operáciách a 3 OBSE misiách. Doposiaľ participovali vojaci OS SR v 30 operáciách v 21 krajinách na
troch kontinentoch. Prioritou číslo 1 je udržať vysoký štandard v plnení úloh v prebiehajúcich Medzinárodných krízových
operáciách. Samozrejme, že okrem našej najväčšej operácie ISAF v Afganistane musíme byť schopný podporovať a
zabezpečovať ďalšie operácie ako napr. EU operácie ALTHEA (Bosna a Hercegovina) a EUMM (Georgia), UN operácie UNFICYP
(Cyprus) a taktiež UNTSO (stredný východ). OS SR musia byť pripravené na kontinuálny systém rotácií v týchto operáciách.
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Po rozdelení Československa nadviazala Slovenská republika na skúsenosti československých misií a po vzniku SR v januári
1993 už v máji odišla prvá samostatná ženijná jednotka do vojnou zmietanej Juhoslávie v zostave misie UNPROFOR. Ženijný
prápor mierových síl Armády Slovenskej republiky v počte 606 osôb, s viac ako 400 kusmi techniky zabezpečoval ženijnú
podporu medzinárodným jednotkám vo všetkých sektoroch misie na území Chorvátska a Bosny a Hercegoviny.
Po skončení mandátu misie UNPROFOR v januári 1996 sa ženijný prápor presunul do misie UNTAES na území východného
Slavónska (Chorvátsko), kde pokračoval v plnení rovnakých úloh ako v misii UNPROFOR a bol poslednou jednotkou, ktorá
opúšťala 26. februára 1998 priestor misie.
Desiati príslušníci Armády SR sa v rokoch 1993-1994 zúčastnili na misii UNOMIL. Slovenskí vojaci sa podieľali na vyšetrovaní
porušovania humanitárneho práva a dohliadaní nad voľbami v Libérii.
V misii UNOMUR príslušníci Armády SR monitorovali zastavenie paľby medzi vládnymi silami a povstalcami v hraničnom
pásme medzi Ugandou a Rwandou.
V misii UNAMIR po dohode medzi vládnymi jednotkami Rwandy a jednotkami tzv. národného frontu monitorovali príslušníci
Armády SR zastavenie paľby. Keď sa podarilo zastaviť genocídu Tutsiov, podieľali sa na humanitárnej pomoci navrátilcom.
Slovenská republika sa zapojila aj do viacerých pozorovateľských a verifikačných misií v rôznych krajinách.
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Na obrázku sú zobrazené ďalšie misie a operácie (vymenovať ich podľa obrázku), avšak zastúpenie sme mali aj v takých
krajinách ako sú Libéria, Angola, Kongo, Somálsko a iné.
Podrobnosti o všetkých misiách sú opísané v knihe vydanej MO SR pod názvom “Vojenské Misie“.
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Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa aktívne podieľajú na prehlbovaní mieru a upevňovaní bezpečnosti v Európe a vo svete
nielen svojimi politickými a diplomatickými aktivitami, ale aj aktívnou účasťou svojich ozbrojených síl na operáciách
medzinárodného krízového manažmentu. Podľa typu organizácie môžeme rozdeliť operácie do týchto troch hlavných skupín.
Sú to operácie pod vedením:
- NATO s najväčším zastúpením v operácii ISAF /International Security Assistance Force/ na území Afganistanu. V operácii OS SR
pôsobí od roku 2004.
- Druhou skupinou sú operácie pod záštitou EU, najmä v Bosne a Hercegovine kde v Sarajeve pôsobia 4 štábni dôstojníci na
veliteľstve HQ EUFOR, ďalej v operácii ALTHEA, kde sme prevzali i úlohu vo vedení medzinárodného zoskupenia /LOT – liaison
observation teams/. Operácia EUMM v Gruzínsku je mierová pozorovateľská misia zastúpená jedným dôstojníkom OS SR.
- Pod organizáciou spojených národov /United Nations Organisation/ hovorovo UN misie majú väčšinové zastúpenie v operácii
UNFICYP na Cypre /United Nations Peacekeeping Force in Cyprus/, aktuálne so 157 príslušníkmi. Druhou operáciou je UNTSO v
Sýrii/Izrael s aktuálnymi počtami 2 dôstojníkov.
Počet vyslaných profesionálnych vojakov do v NATO operácii ISAF Afganistane predstavuje 62 % z celkového počtu vyslaných
vojakov mimo územia SR, medzi priority naďalej ostávajú okrem operácie ISAF i operácie na Balkáne a Cypre nakoľko OS SR
zastávajú vedúce úlohy krajiny v medzinárodnom zoskupení jednotiek.
Zároveň pôsobí 74 vojakov v štruktúrach NATO a EU.
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Iniciatíva účastníkov misie UNPROFOR rozhodujúcou mierou prispela k prijatiu Zákona č. 463/2003 o vojnových veteránoch a
o doplnení zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Postavenie vojnového veterána podľa tohto
zákona možno priznať osobe s občianstvom Slovenskej republiky, ktorá:
a) vykonávala aspoň 90 dní vojenskú službu mimo územia Slovenskej republiky ako príslušník ozbrojených síl Slovenskej
republiky alebo ako príslušník ozbrojených síl štátov, ktorých právnym nástupcom je Slovenská republika, a to v rámci mierových
pozorovateľských misií, vojenských operácií alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti
napadnutiu,1) alebo
b) bola do 14. marca 1939 v služobnom pomere vojaka československej armády a v období od 14. marca 1939 do 8. mája 1945
bola účastníkom národného boja za oslobodenie,2) alebo
c) v rokoch 1939 až 1945 ako účastník národného boja za oslobodenie
1. bola príslušníkom československej armády v zahraničí alebo v nej vykonávala vojenskú službu za podmienok ustanovených
osobitným predpisom,3)
2. vykonávala vojenskú službu v spojeneckej armáde,
3. bola príslušníkom prvej československej armády na Slovensku,
4. bola československým partizánom,4) alebo
5. zúčastnila sa na Májovom povstaní českého ľudu v máji 1945 a v dôsledku boja utrpela ťažkú ujmu na zdraví, alebo
d) bola v rokoch 1936 až 1939 československým dobrovoľníkom v Španielsku.
Vojnovým veteránom podľa tohto zákona je aj M.R. Štefánik. Osobe, ktorá zomrela pri vykonávaní činností uvedených v tomto
zákone alebo v súvislosti s nimi, možno priznať postavenie vojnového veterána in memoriam.
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Žijúcich vojnových veteránov – priamych účastníkov druhej svetovej vojny je asi 400 -500 a ich počet sa v posledných rokoch
rýchlo znižuje. Vo vysokom veku okolo 90 rokov a viac majú vo väčšine prípadov aj vážnejšie zdravotné problémy. Niektorí sa k
účasti vo vojne z rôznych dôvodov ani nehlásia.
Táto kategória vojnových veteránov však nejaví záujem hlásiť sa k zákonu 463/2033, pretože považujú za dostatočné a pre
nich prijateľnejšie hlásiť sa k Zákonu 255/1946 o príslušníkoch čs. armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch boja za
národné oslobodenie.
Od vzniku Slovenskej republiky sa v zahraničných operáciách zúčastnilo viac ako 17 000 vojakov. Pri viacnásobnom vyslaní
niektorých je to reálne viac ako 12 500 osôb. Z tohto počtu bolo doteraz na základe splnenia podmienok priznané postavenie
vojnového veterána len viac ako 6 500 osobám (ostatní doposiaľ nepožiadali o priznanie postavenia). Preto je odôvodnené
predpokladať, že počet vojnových veteránov bude ďalej narastať, aj v dôsledku pokračovania v účasti na misiách a operáciách.
Až v posledných rokoch sa aktívnejšie začal realizovať proces registrácie vojnových veteránov.
S ohľadom na neúplnú evidenciu možno len odhadovať, že vysokoškolské vzdelanie má viac ako 25 % vojnových veteránov,
viac ako 55 % stredoškolské a ostatní odborné vzdelanie. Tieto percentá ovplyvňuje aj štruktúra funkcií, na ktoré sú vojnoví
veteráni vysielaní.
Z hľadiska veku je najpočetnejšou skupinou novodobých vojnových vetránov vo veku od 35 do 45 rokov, druhou
najpočetnejšou skupinou je od 25 do 35 rokov, potom následuje skupina nad 45 rokov a najmenšie zastúpenie majú veteráni
pod 25 rokov.
Pomer aktívne slúžiacich vojnových veteránov narastá postupne v ich prospech oproti penzionovaným. Toto je spôsobené
predovšetkým zmenou zákona, že počas vyslania musí byť zachová pracovná pozícia vysielaného. V prípade organizačných
zmien počas vyslania mu musí byť prioritne ponúknutá iná funkcia ak zanikla funkcie z ktorej do misie odchádzal. Súčasne v
posledných desiatich rokoch boli OS SR budované predovšetkým pre plnenie úloh v rámci medzinárodného krízového
manažmentu.
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1.

V pôvodne založenej asociácii UN-VETERÁN SLOVAKIA v roku 1999 v nej bolo registrovaných asi 1200 členov. Po zmene
názvu na Únia vojnových veteránov SR v roku 2011 sa preregistrovalo doposiaľ len 240 členov. Negatívne osobné
skúsenosti z podpory VV rezortom obrany výrazne zvýšili nezáujem o organizovanie sa v takýchto organizáciách. Osobitne
aktívne slúžiaci VV nemajú záujem o členstvo, pretože sa nechcú týmto spôsobom zviditeľňovať. Po ukončení služobného
pomeru, spravidla zmenia postoj, ale slabá úroveň starostlivosti o VV a takmer neexistujúce sociálne benefity, pôsobia
demotivačne. V praxi výrazne zaostáva aj realizácia samotného zákona o VV a niektorých iných rezortných dokumentov so
vzťahom na VV. V rámci ÚVV SR pôsobia kluby, s ktorých najaktívnejšie sú v Martine a v Trnave. Od roku 2011 je ÚVV SR
členom medzinárodnej asociácie príslušníkov mierových síl OSN (SPIA) a svoju činnosť orientuje na propagáciu a rozvoj
tradícií novodobých VV.
2.
UN VETERÁN SLOVAKIA - BLUE HELMETS je novou organizáciou zaregistrovanou vo februári 2012. Bola založená z iniciatívy
bývalých členov ÚVV SR v Seredi a blízkom okolí. Táto organizácia sa snaží vykonávať svoje aktivity spôsobom veľmi
blízkym ÚVV SR, ale nie je členom medzinárodnej asociácie SPIA. Podľa dostupných informáciu združuje okolo 30 členov.
3.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je jedinou z veteránskych organizácií priamo dotovanou štátom. Združuje
okolo 3000 členov, avšak postavenie vojnového veterána má priznané menej ako 10% súčasnej členskej základne. Činnosť
zväzu je orientovaná predovšetkým na zachovávanie odkazu boja proti fašizmu.
4.
V klube generálov SR pracuje tiež niekoľko vojnových veteránov, účastníkov misií a operácií.
5.
Zväz vojakov je najstaršou organizáciou tohto druhu v novodobej histórii samostatnosti SR. Mnohí VV sú súčasne členmi
zväzu. Táto organizácia združuje predovšetkým penzionovaných profesionálnych vojakov a svojou činnosťou obhajuje ich
záujmy a ptreby.
Vojnoví veteráni sú v niektorých prípadoch súčasne členmi aj ďalších organizácií – Spoločnosť M.R.Štefánika, spoločenské
organizácie policajtov a mnohé ďalšie profesijné kluby a organizácie.
ÚVV SR spolupracuje s väčšinou všetkých spomenutých organizácií a s niektorými aj na základe písomnej dohody o spolupráci.
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Po skončení služobného pomeru VV riešia svoje ďalšie zamestnanie individuálne. Vo väčšine prípadov tých, ktorý sa chceli
zamestnať v civilnom sektore, sa zamestnali v profesii blízkej ich skúsenostiam v rôznych formách – podnikateľ, živnostník,
zamestnanec. Presný prehľad o tom ale neexistuje.
Najväčší problém mali účastníci prvých misií UNPROFOR, keď neboli za strany MO SR dodržané sľuby postarať sa o ich
zamestnanie po skončení misie. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo mnohí zanevreli a nemajú sa záujem angažovať vo
veteránskom hnutí.
V súčasnosti zákon ukladá povinnosť zachovať každému kto je vysielaný jeho pracovnú pozíciu, na ktorú sa môže vrátiť. V
prípade jej zrušenia mu armáda uhrádza rekvalifikačný kurz, ak neprijme inú ponúkanú funkciu a skončí služobný pomer. Rezort
obrany preto nerieši iný spôsob starostlivosti o VV z hľadiska ich ďalšieho zamestnávania a sú považovaní za výsluhových
dôchodcov v zmysle sociálnych zákonov.
Napriek tomu, že zákon 463 obsahuje niektoré výhody pre VV, v praxi sa uplatňujú len minimálne. Odsúvanie riešenia
oprávnených požiadaviek a potrieb VV zo strany rezortu spôsobil aj veľmi malý záujem organizovať sa, pretože ani veteránske
organizácie na tom veľa nezmenili. Len v posledných rokoch sa situácia začala meniť k lepšiemu aj zásluhou neustáleho tlaku a
podnetov zo strany ÚVV SR aj iných organizácií.
Podrobnejšie bola problematika VV rozpracovaná vo finálnom dokumente, ktorý bude predstavený našim dnešným
hostiteľom.
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