
Správa o činnosti ZV SR pre EUROMIL od 125 VZ EUROMIL- u v Trenčíne 

   1.Súčasné hlavné obavy vojakov vo vašej krajine  

Pokračujúca participácia profesionálnych vojakov OS SR na  plnení pandemických COVID-19 

opatrení, spolu s ich účasťou na  zabezpečovaní prechodu utečencov na hranici s Ukrajinou a ich 

zabezpečenie pobytu na území SR výrazným spôsobom ovplyvňuje život  vojakov a ich rodín. Naviac 

ich činnosť je sťažená participáciou na zabezpečovaní činnosti  tzv. jednotiek posilnenej predsunutej 

prítomnosti NATO, čo pri  nedostatočnom naplnení tabuliek mierových počtov ozbrojených síl SR, sa 

prejavuje u niektorých vojakov a veliteľov vyčerpanosťou. Daná situácia spolu s neistotami 

v primeranom sociálnom zabezpečení pri zvyšujúcej sa inflácii vedie k pretrvávajúcemu vysokému 

počtu žiadostí o ukončenie profesionálnej kariéry. Nábor nových vojakov je stále menší než počet 

žiadateľov o ukončenie vojenskej kariéry. 

V kategórii  výsluhových dôchodcov dochádzalo k prípadom ukončenia/ zvýšenia  nájmu vo 

vojenských objektoch pre činnosť klubov nášho zväzu a zvolení členovia orgánov zväzu 

z profesionálnych vojakov neboli uvoľňovaní na rokovania daných orgánov, resp. na úkor riadnej 

dovolenky.  

2.Ostatné dôležité otázky ( zväzové, operácie, misie...) 

Zväz pripravil a uskutočnil 10.snem prezenčnou formou, ktorý bol odložený o rok z dôvodu 

pandemickej situácie COVID-19  a zvolil nového prezidenta ZV SR, ktorým je plk. v.v. Ing. Gabriel 

Merňák a mimo iného  schválil nové stanovy zväzu a vyššie odvody členov zväzu na zabezpečenie 

rozhodujúcich aktivít zväzu pri rastúcej inflácii.  

Zväz si taktiež na slávnostnom zhromaždení pripomenul 30.výročie jeho existencie a ocenil 

najaktívnejších členov z klubov zväzu.  

Na 1. rokovaní Zväzovej rady po sneme , ktorá je zložená z predsedov 30 klubov, opakovane 

rezonovala problematika nižších dotácií z MO SR na zabezpečenia zahraničnej činnosti a v súčasnosti 

zvažujeme varianty a možnosti pokrytia danej problematiky, pričom riešenie nám sťažuje aj 

nastupujúca energetická kríza.  

Minister obrany SR vytvoril tabuľku vojenského ombudsmana pri jeho úrade, ktorá zatiaľ nie je 

obsadená. 

Ústavný súd SR k dnešnému dňu zatiaľ nerozhodol o podnete ZV SR prostredníctvom Ombudsmanky 

SR voči MO SR k právu vojakov na spolčovanie. 

3.Uskutočnené aktivity zväzu a/alebo pokus o riešenie problémových oblasti s MO SR  

Krátko po 10.sneme ZV SR došlo  k prijatiu nového prezidenta ZV SR ministrom obrany SR počas 

ktorého minister obrany SR akceptoval pripomienky ZV SR k návrhu dohody o vzájomnej spolupráci 

na ďalšie obdobie, prisľúbil zabezpečiť účasť  zvolených profesionálnych vojakov  na rokovaniach 

orgánov zväzu, ako aj pokračovanie vo využívaní vojenských objektov členmi klubov zväzu avšak 

odmietol poskytovať dotáciu na členský príspevok ZV SR do EUROMIL-u. Minister vyžaduje aby 

každá dotácia priniesla pridanú hodnotu. 

   Prezident zväzu  následne uskutočnil rokovanie s NGŠ OS SR , ktorý prisľúbil organizačnú 

a personálnu podporu MVV na Kriváň a  splnenie rozhodnutí ministra obrany z rokovania 

s prezidentom zväzu. Navyše prezidenta ZV SR príprave legislatívy k zvýšeniu platov profesionálnych 

vojakov, súhlasil s ocenením členov prezídia zväzu a podporil myšlienku zväzu  k zjednoteniu 

občianskych združení do jednej organizácie, ktoré v súčasnosti spolupracujú s MO SR vo formáte 

OZ7+.   



Zväz vojakov SR sa pripojil k spoločnej výzve Asociácie policajtov vo výslužbe na zmiernenie 

negatívnych dopadov vysokej inflácie, zvýšenia cien energií, tovarov, služieb a ostatných základných 

životných potrieb“, formou valorizácia dôchodkov vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, ktorá 

by sa  v plnom rozsahu „vzťahovala“ aj na poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia  

4. Pozitívne a negatívne stránky z činnosti zväzu 

Pozitívnou stránkou je uskutočnenie všetkých rozhodujúcich plánovaných aktivít zväzu na tento rok,  

vrátane 10.snemu ZV SR, slávnostného zhromaždenia k 30.výročiu vzniku ZV SR,27.ročníka MVV na 

Kriváň, podpis dohody o vzájomnej spolupráci s MO SR  a prísľub ministra obrany SR a NGŠ OS SR 

k náprave vyššie uvedených nedostatkov. 

Taktiež považujeme 22.rokovanie predstaviteľov vojenských organizácií krajín V4 v Brne (ČR) za 

pozitívny krok.  Výsledky spoločného vyhlásenia budú prezentované predstaviteľom poľskej 

organizácie KONWENT na 127.zasadaní Valného zhromaždenia EUROMIL-u v októbri 2022 

v Bruseli. 

Za negatívnu stránku považujeme zvyšujúcu sa infláciu, nadchádzajúcu energetickú krízu a zníženie 

dotácie MO SR na pokrytie zahraničných aktivít zväzu.  

 

4.oktobra 2022                                                              plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák 

                                                                                       Prezident ZV SR 

 

 

 


