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Vážený pán prezident, 
 

Touto formou chce ZV SR, ako dlhoročný k člen EUROMIL-u, prispieť k pripomenutiu si 

50.výročia od vzniku EUROMIL-u. 

 

ZV SR považuje Európsku organizáciu vojenských združení a vojenských odborových zväzov 

za významnú medzinárodnú platformu pre stavovské vojenské organizácie krajín Európy, 

ktorej poslaním je presadzovať profesionálne a sociálne záujmy, ako aj základné práva a 

slobody európskych vojakov. 

 

Vnímame, že počas polstoročnej existencie sa EUROMIL postupne vyvíjal ako z hľadiska 

vnútornej organizačnej štruktúry, tak aj postupným rozširovaným spolupráce s inštitúciami 

OSN,NATO a EÚ, ktoré ovplyvňujú ako aj so spolupracujúcimi neziskovými organizáciami, 

ktoré mali a majú  vplyv na  ukotvenie rovnoprávneho postavenia európskych vojakov ako 

občanov a pracovníkov v uniforme  medzi ostatnými európskymi občanmi a pracovníkmi. 

 

Taktiež vnímame že EUROMIL si svojou činnosťou významné postavenie aj medzi ostatnými 

medzinárodnými neziskovými organizáciami, ktoré obhajujú práva a záujmy aj iných 

uniformovaných pracovníkov verejnej služby a štátnej služby. 

 

Pozitívne výsledky participácie EUROMIL-u na presadzovaní základných práv a slobôd  

vojakov formou lobizmu, ako aj na súdnych konaniach Európskeho súdu pre ľudské práva a pri 

rokovaniach Európskom výbore pre sociálne práva boli najpresvedčivejším faktom pre členstvo 

ďalších stavovských vojenských organizácií z jednotlivých európskych krajín do tohto 

medzinárodného stavovského zoskupenia. 

 

ZV SR počas svojho 29.ročného pôsobenia v EUROMIL-e nielen pozorne sledoval činnosť 

danej organizácie, ale taktiež sa snažil aktívne participovať na realizácii rozhodnutí orgánov 

EUROMIL-u a na formovaní strategických a taktických postupov. Vďaka EUROMIL-u sme 

získali množstvo skúseností a poznatkov z postavenia, poslania a činnosti  jednotlivých členov 

EUROMIL-u, ktoré sme sa snažili uplatniť v podmienkach SR. Vďaka podpore EUROMIL-u 

náš zväz taktiež dosiahol  významné postavenie medzi stavovskými organizáciami vo vzťahu 

k ministerstvu obrany a je vnímaný ako koordinujúci orgán uvedených organizácií v oblasti 

presadzovania práv a slobôd vojakov. 



125.rokovanie VZ EUROMIL-u, ktoré sa uskutočnilo na území SR na jar  v jubilejnom roku 

EUROMIL-u, považujeme zároveň aj za prejav dôvery a vďaky zo strany EUROMIL-u za 

aktívnu činnosť nášho zväzu v prospech EUROMIL-u a zároveň za dar k 30.výročiu vzniku 

nášho zväzu. 

 

Pán prezident a  členovia EUROMIL-u, 

 

Je nesporné, že obidve jubilujúce organizácie, EUROMIL a ZV SR, za uvedené obdobia svojej 

činnosti  dosiahli veľmi veľa  pozitívnych výsledkov a skúseností v jednotlivých oblastiach 

činnosti. To nás však zaväzuje nepoľaviť v našom úsilí pri presadzovaní a ochrane základných 

práv a slobôd vojakov, pretože prax ukazuje, že každá zmena politickej moci môže byť hrozbou 

ich okliešťovania aj napriek tomu, že čím ďalej tým viac sa kladie dôraz na väčšiu participáciu 

ozbrojených síl aj v nevojenských operáciach spôsobených hlavne klimatickými zmenami 

a pandémiami. 

 

V mene členov ZV SR blahoželám nielen ja, ale aj moji vzácni kolegovia, viceprezidenti, 

EUROMIL-u k 50.výročiu jeho úspešnej existencie. 

 

 

S úctou  

  

   

   

 

 

 

Dipl. Eng. Peter VOJTEK Lt Gen. Ret.                         Dipl. Eng. Ján PAULECH  Col. Ret.   

             1st vice-president                                                           2nd vice-president 

                      

 

 

 

 

                               Dipl. Eng. Gabriel MERŇÁK Col. Ret.   

                                                      president 

 

 

 

 

 

 

 

 


