ÚNIA VOJNOVÝCH VETERÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Medzinárodnej asociácie príslušníkov mierových síl OSN – S.P.I.A.

Veteráni mierových misií a operácií MKM zo strednej Európy kritickí pri
hodnotení bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete.
Akadémia Ozbrojených síl generála M. R. Štefánika bola 2. mája 2019 miestom konania
6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Fórum vojnových veteránov“, ktorú
organizovala Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom
obrany Slovenskej republiky a s hostiteľskou akadémiou. Patronát nad konferenciou prevzali
predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko a minister obrany Slovenskej
republiky Peter Gajdoš. Účastníkov konferencie – vojnových veteránov zo Slovenska, Čiech
a Poľska, prišli podporiť a pozdraviť vzácni hostia: veterán druhej svetovej vojny a priamy
účastník bojov pri oslobodzovaní Liptovského Mikuláša brigádny generál Ján Iľanovský,
v zastúpení ministra obrany podplukovník Ing. Jozef Kuták zo Sekcie ľudských zdrojov MO SR,
rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera so svojimi prorektormi, primátor mesta Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Blcháč, ďalší predstavitelia samosprávy a predstavitelia organizácií a združení
s profesijným vzťahom k Ministerstvu obrany. Pred samotným rokovaním konferencie sa jej
účastníci poklonili pamiatke 58. slovenským obetiam zahraničných misií a operácií účasťou
na pietnom spomienkovom stretnutí kladenia vencov pri Pomníku novodobým vojnovým
veteránom na Háji Nicovô.
Rokovanie konferencie otvoril krátkym príhovorom prezident Únie vojnových veteránov
Slovenskej republiky plukovník v. v. Ing. Daniel Kostra. Po pozdravných príhovoroch hostí boli
slávnostne udelené vyznamenania ÚVV SR a pamätné plakety viceprezidenta Medzinárodnej
asociácie príslušníkov mierových síl OSN pre strednú Európu. Obsahovo hlavnú časť
konferencie tvorili štyri referáty. O realizácii Koncepcie starostlivosti o vojnových veteránov
a o aktivitách Ministerstva obrany Slovenskej republiky v prospech vojnových veteránov
referoval Jozef Kuták. Za českých vojnových veteránov vystúpil Roman Kopřiva, ktorý sa vo
svojom referáte zameral na činnosť prvého centra vojnových veteránov v Českej republike
v Brne. Okrem predstavenia hlavných oblastí pôsobenia centra poukázal aj na problémy,
s ktorými musia dennodenne zápasiť a o nedostatku podpory zo strany rezortu. O pôsobení
Poľskej republiky v zahraničných misiách a operáciách referoval Stanislav Rak. Za ÚVV SR
vystúpil s hlavným referátom viceprezident Pavel Marko. Poukázal na význam účasti
slovenských vojakov v mierových misiách a na ich odkaz ochraňovania mieru, slobody a
demokracie, ktorý sa v súčasnosti stáva stále viac naliehavejším. Nielen hlavné referáty, ale
aj ďalšie príspevky počas diskusie boli venované potrebe vyjadrovania väčšej podpory
veteránskym organizáciám zo strany štátu a kompetentných inštitúcií, predovšetkým
v oblasti starostlivosti o vojnových veteránov, šírenia ich prínosu pre elimináciu
bezpečnostných rizík, výchovu mládeže k vlastenectvu a pri aktivitách na rozvoj brannej
prípravy obyvateľstva. Veteráni poukázali aj na nebezpečenstvo plynúce z globálneho
obnovenia pretekov v zbrojení a podnecovanie nepriateľstva medzi národmi, ktoré je treba
odmietnuť a nahradiť aktívnejšou diplomaciou. Na záver konferencie jej účastníci prijali
spoločné vyhlásenie, ktoré reflektuje jednotlivé vystúpenia a orientuje k úsiliu o elimináciu
hrozieb pre mierový život.

