
Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych (Poľsko), Honvédszakszervezet 

(Maďarsko), Zväz vojakov Slovenskej republiky (Slovensko), Svaz vojáku z povoláni AČR 

(Česká republika) uskutočnili ich 22. stretnutie, ktoré sa konalo 20. – 22. septembra 2022 v 

Brne. 

Organizácie sa oboznámili s aktuálnou situáciou v jednotlivých krajinách, postavením ich 

združení v rámci vlastných armád, možnosťami sociálneho programu pre vojenských 

dôchodcov. Vojenské zväzy V4 zdôrazňujú fakt, že pre skutočnú starostlivosť o blaho vojakov 

je nevyhnutný legislatívny rámec odborových zväzov či samostatných jednotiek začlenených 

do profesionálnej vojenskej štruktúry. Z tohto dôvodu signatárske strany v krajinách kde to nie 

je samozrejmé, tým menej právne podporované, a/alebo sú len neformálne vzťahy so 

zainteresovanými stranami, podporujú  cesty na nastolenie legislatívneho rámca. 

Zúčastnené organizácie konštatujú, že medzi podielom profesijných organizácií v jednotlivých 

krajinách v otázke obhajoby a presadzovania nárokov a práv profesionálnych vojakov sú značné 

rozdiely. Kým poľský Konwent je začlenený do organizačnej štruktúry Ministerstva obrany a 

maďarský Honvédszervezet je vojenská odborová organizácia, organizácie na Slovensku a v 

Českej republike existujú na základe zákona o registrovaných združeniach. Ich posilnenie v 

prospech profesionálnych vojakov teda nie je na takej úrovni ako u ich partnerov v Poľsku či 

Maďarsku. Mnohé členské štáty NATO, ako napríklad Nemecko, Belgicko a Holandsko, majú 

dobre organizovaný systém zainteresovaných strán rovnako ako v Poľskej republike a 

Maďarsku. Súčasná medzinárodná situácia ukazuje, že význam ozbrojených síl bude narastať. 

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že dôveryhodnosť armády sa zvyšuje a vojaci majú 

vysokú spoločenskú autoritu. Za týchto okolností nie je prehnané počítať s nárastom počtu 

členov týchto armád. 

S možnosťou zvyšovania počtov vojakov budú súčasne vyššie nároky na kvalitu starostlivosti 

nielen o existujúcich, ale najmä o novo prichádzajúcich profesionálnych vojakov. Preto orgány 

Zväzu vojakov SR a Zväzu profesionálnych vojakov Armády Českej republiky s podporou 

svojich kolegov z Maďarska a Poľska oslovujú vedenie rezortov obrany vo svojich krajinách, 

aby začali rokovať o systémovom opatrení, ktoré by ukotvilo integráciu vojenskej profesijnej 

organizácie do štruktúr ozbrojených síl, prípadne aby aj profesionálnym vojakom bolo 

umožnené vstúpiť do odborového zväzu. 

Zúčastnené organizácie v neposlednom rade na stretnutí venovali pozornosť aj vojnovému 

konfliktu na Ukrajine a zapojeniu svojich armád do obrany východného krídla NATO a 

vyjadrili podporu skorému ukončeniu nezmyselnej vojny na Ukrajine a okamžitému začiatku 

mierového usporiadania vzťahov v Európe. 
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