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SOCIÁLNA PRÁCA V OZBROJENÝCH SILÁCH SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

 

Pavel Müller 

 

Slovenská republika ako sociálny štát a Ozbrojené sily Slovenskej republiky 

 „Slovenská republika je dnes realitou, ktorú rešpektuje a uznáva európske a svetové 

spoločenstvo. Rozvíja sa ako demokratický a právny štát, zabezpečujúci základné ľudské, 

občianske a politické práva pre všetkých občanov bez rozdielu národností, politického 

presvedčenia či náboženského vyznania.“ /1 (Müller, 2001, s.6).  

 Aj keď je pravdou, že vymožiteľnosť práva (či skôr nevymožiteľnosť práva), v Slovenskej 

republike je často na programe dňa (niektorí odborníci hovoria o „vymáhateľnosti práva“, 

napríklad profesor práva pán Mojmír Mamojka v knihe „Vymožiteľnosť práva v 

podmienkach Slovenskej republiky“), z vlastnej skúsenosti (aj ako právny zástupca), si 

dovolím tvrdiť, že najväčším problémom vymáhateľnosti práva – ako procesu a 

vymožiteľnosti práva – ako konečného stavu, je štátny občan Slovenskej republiky. 

Občan, ktorý nevie, (možno formulovať problém), nepozná (platné právo Slovenskej 

republiky ale aj medzinárodné právo), bojí sa (arogancie úradov, či skôr úradníkov, ktorí 

argumentujú niekedy „od veci“, argumentujú v rozpore s platnou legislatívou, skutočným 

právnym stavom, ktorí majú svoje záujmy a potreby). Vláda práva, a nie vláda ľudí (ich 

peňazí, známostí, potrieb, arogancie...), je znakom právneho štátu. 

 Problémom vymožiteľnosti práva je občan a jeho nízke právne vedomie, ktorý po niekoľkých 

desiatkach či stovkách strán popísaného papiera rezignuje na dosiahnutie úspechu napriek 

tomu, že právo je na jeho strane.  

 O jednom prípade úspešného vymoženia práva v prospech občanov Slovenskej republiky – 

občanov v uniforme (profesionálnych vojakov), alebo bývalých občanov v uniforme, sa 

podelím v závere tohto príspevku. 

 

 Význam sociálnej práce si dovolím definovať prostredníctvom riadkov už zo skôr 

spomínanej knihy „Vymožiteľnosť práva v podmienkach Slovenskej republiky“, slovami 

profesora práva pána Mamojku:  

 „Ťažko je asi možné [...] po naozaj zásadnej zmene spoločensko-ekonomických, politických i 

vlastníckych pomerov žiadať, aby špičkovým spôsobom bola funkčná jedna zo zložiek 
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spoločenskej nadstavby, ako je právo, ktorá pri všetkom svojom význame je jedným z 

čriepkov celej spoločenskej mozaiky. Po momente, keď došlo k rozloženiu všetkých dovtedy 

platných hodnotových kritérií a ich poradia v etape, pre ktorú je zatiaľ stále typická veľká 

dezilúzia väčšiny obyvateľstva, ako aj globalizačná rozkolísanosť, je ťažko možné očakávať 

ideálnu funkčnosť právneho systému. 

 Rozpad morálnych hodnôt, determinovaných nebývalou možnosťou individuálnej 

ekonomickej realizácie až po naplnenie obrazu amerického sna v slovenských 

podmienkach, urobil jednoducho z ľudí chladných dravcov, ktorí si chcú zachovať, žiaľ, 

často za každú cenu nádej na dosiahnutie cieľa s nadpisom „Bohatí a zdraví“( Mamojka, 

2003, s. 14). /2 

 „Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky vychádza zo skutočnosti, že podmienky, 

v ktorých ľudia žijú a pracujú, nie sú len ich osobnou vecou alebo zodpovednosťou ich 

blízkych a rodín, ale aj vecou verejnou. Je to program rovnováhy zodpovednosti jednotlivca a 

spoločenskej solidarity. [...] 

 Vláda Slovenskej republiky rešpektuje, že hlavné otázky, na ktoré chce spoločnosť poznať 

odpoveď, nestanovuje vládny kabinet, ale občania, od ktorých pochádza štátna moc a ktorí 

majú ústavné právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Vláda Slovenskej republiky 

pristupuje ku kľúčovým obavám obyvateľstva s najväčšou vážnosťou a zodpovednosťou. 

Obavy z celkovej sociálnej situácie, nezamestnanosti a istôt do budúcnosti nevyrieši žiadna 

zázračná sila voľného trhu. Trh bez súhry so štátom tieto obavy len prehĺbi. Programové 

vyhlásenie vlády Slovenskej republiky sa pri riešení uvedených obáv opiera o tri inštitúty 

zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a uznávané v Európe: 

Je to predovšetkým ľudská dôstojnosť považovaná za základný pilier koncepcie ľudských 

práv a jednu z univerzálnych hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Popretie ľudskej 

dôstojnosti alebo rovnosti v ľudskej dôstojnosti má vážne osobné, rodinné, sociálne, ale aj 

politické dôsledky. Cieľom vlády Slovenskej republiky je uskutočnenie práva na ľudskú 

dôstojnosť v každodennom živote vo všetkých jej základných prejavoch, ekonomický rozmer 

nevynímajúc. 

Je to sociálny štát, ktorý Ústava Slovenskej republiky predpokladá od vzniku samostatnej 

Slovenskej republiky tým, že upravuje a pre všetkých garantuje hospodárske, sociálne a 

kultúrne práva v rozsahu typickom pre sociálny štát. Vláda Slovenskej republiky všestranne 

podporí reálne smerovanie Slovenskej republiky k naplneniu jej charakteristiky ako 

sociálneho štátu. Štátu, ktorý spolu s regiónmi, obcami, firmami a rodinami nesie diel 
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spoluzodpovednosti za podobu životných podmienok. Štátu rešpektujúceho solidaritu ako 

jednu zo základných hodnôt Európskej únie. 

 Vláda Slovenskej republiky sa pri určovaní programových cieľov a spôsobov ich dosiahnutia 

opiera aj o článok 55 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého sa hospodárstvo 

Slovenskej republiky zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej 

ekonomiky. 

 Vláda Slovenskej republiky dáva takto jasne najavo rešpektovanie ústavného predpokladu, 

podľa ktorého Slovenská republika má byť sociálny štát so sociálne a ekologicky 

orientovanou trhovou ekonomikou.“ / 3 (Vláda Slovenskej republiky, 2006, s. 3, 4, ) 

 

 Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení v časti 3. v sociálnej 

oblasti zaviazala, že základným cieľom jej sociálnej politiky bude poskytnutie takého 

sociálneho programu, ktorý bude garantovať udržanie a rozvoj ľudských, 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv smerujúcich k dôstojnej životnej úrovni 

každého človeka.  

 V časti 8. Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky „Obrana štátu“ je uvedené 

že:  

 „Slovenská republika je z politického a bezpečnostného hľadiska neoddeliteľnou súčasťou 

euroatlantického priestoru. Individuálne, alebo so spojencami a medzinárodnými 

organizáciami bude chrániť a brániť bezpečnosť a ľudské práva, suverenitu, slobodu, 

demokraciu a právny štát. Vstupom do NATO sa SR stala súčasťou kolektívnej obrany, ako aj 

spolugarantom bezpečnosti spojencov. Prijatím za člena EÚ získala ďalšie záruky politickej a 

ekonomickej stability a možnosť aktívne sa podieľať na formovaní a realizácii európskej 

bezpečnostnej a obrannej politiky. Obhajoba a presadzovanie bezpečnostných záujmov SR 

budú aj naďalej realizované v širšom geopolitickom kontexte. [...] Vláda SR zvýši kvalitu 

ľudského potenciálu rezortu ministerstva obrany s dôrazom na profesionalitu, odbornosť a 

kompetentnosť výkonu funkcií. Bude zvyšovať profesionalitu ozbrojených síl a stabilizovať 

ich personál, vrátane primeraného odmeňovania a sociálneho zabezpečenia.  

Bude motivovať a stimulovať profesionálnych vojakov pri akceptovaní rovnosti 

príležitostí. Vláda SR vytvorí podmienky na zlepšenie starostlivosti o vojenských 

dôchodcov. Podporí rozvoj tradícií a starostlivosť o vojenských veteránov a ich rodinných 

príslušníkov.“/ 4 (Vláda Slovenskej republiky, 2006, s. 7, ) 
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 Armáda, Ozbrojené sily Slovenskej republiky sú takpovediac „zrkadlom spoločnosti“. 

Vyjadril to aj Eduard Beneš vo svojom diele „Demokratická armáda, pacifizmus a zahraničná 

politika“ slovami: „Či je demokratický štát zdravý, je možné pozorovať na dôstojníkovi a na 

armáde.“ / 5 ( Beneš, 1936, s.7) 

 90-ročné obdobie, to je obdobie, „[...] v ktorom sa armáda od roku 1918 prispôsobovala 

meniacemu sa bezpečnostnému prostrediu až do svojej súčasnej podoby Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky. [...] Dnešné ozbrojené sily sú pomerne mladé, ale ich príbeh je 

neuveriteľne bohatý, tvorí neoddeliteľnú súčasť novodobých dejín budovania samostatnej 

Slovenskej republiky na začiatku 21. storočia. [...] ozbrojené sily dôsledne realizujú úlohy tak 

na domácej pôde, ako aj v medzinárodnom prostredí pri zabezpečovaní mieru a stability v 

Európe a vo svete. Plne profesionálne Ozbrojené sily Slovenskej republiky sú schopné čeliť 

bezpečnostným výzvam 21.storočia, pri zaručení bezpečnosti a obrany občana a štátu, 

pripravené na ďalšiu modernizáciu, skvalitňovanie nového profesionálneho prostredia a 

zvyšovanie svojich spôsobilostí.“/ 6 (Bystrický a kol. 2008, s. 121) 

Sociálna práca, sociálny pracovník  

 „Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW) na kongrese v Brightone v r. 1982 

definovala sociálnu prácu ako „činnosť, ktorá predchádza problémom, alebo upravuje 

problémy jednotlivcov, skupín a komunít vznikajúce z konfliktu potrieb jednotlivcov a 

spoločenských inštitúcií. Jej zámerom je zlepšiť kvalitu života všetkých ľudí“.”/7 

(Matulayová, 2007, s.3) 

 Sociálny pracovník je realizátorom, teda vykonávateľom sociálnej práce, je „agentom 

zmeny“ v živote človeka – klienta. S cieľom, zlepšiť kvalitu jeho života. 

 „Profesia sociálneho pracovníka bola v [...] Československu v posledných päťdesiatich 

rokoch zásadne poškodená. Vývoj odboru bol po februári 1948 prerušený a po obnovení 

sociálnej práce držaný na úrovni stredného školstva. Neexistencia vysokoškolského vzdelania 

a degradácia sociálnej práce na administratívnu znemožnila dostatočnú prípravu sociálnych 

pracovníkov na nástrahy dnešnej doby. Ešte niekoľko rokov po novembri 1989 prevládala na 

niektorých školách vo vzdelávaní budúcich sociálnych pracovníkov administratíva nad 

vlastnou metodológiou sociálnej práce, aj cez snahu mnohých pedagógov situáciu zmeniť. 

Sociálny pracovník bol pripravovaný na dobu, ktorá práve minula. Táto situácia sa našťastie 

zmenila. Vzdelávanie sociálnych pracovníkov prevzali[...]vysoké školy. Vlastná sociálna 

práca sa ďalej špecializuje. Rozvíja sa i vedecká činnosť. “/ 8 ( Hanuš , 2007, s. 6, vlastný 

preklad).  
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 „Profesia sociálneho pracovníka vznikla ako reakcia na potrebu riešiť nové nepriaznivé 

sociálne situácie, ktoré spôsobujú problémy nie len jednotlivcovi, ale tiež celej spoločnosti. 

Staré mechanizmy tieto problémy už nedokážu účinne riešiť. Sociálny pracovník tak 

vstupuje do boja za zlepšenie ľudskej spoločnosti prostredníctvom práce s jednotlivcom, 

skupinou ľudí či celou komunitou. Sociálneho pracovníka charakterizuje jeho spoločenská 

úloha: Patrí sem hlavne úloha prispievať ku zlepšeniu narušených sociálnych vzťahov v 

prirodzenom prostredí, učiť jednotlivcov správnym životným postojom a správaniu, pomáhať 

človeku k slobodnému životu v demokratickej a slobodnej spoločnosti. [...]Sociálni 

pracovníci, ak majú naplniť svoje poslanie, musia spojiť nie len svojich klientov späť s 

komunitou, ale v rámci riešenia sociálnych problémov musia spojiť ostatných odborníkov do 

multidisciplinárnych tímov. [...]Problematické [...]môže byť pretrvávanie nepochopenia tejto 

roly koordinátora zo strany ostatných profesií, ktoré si koordináciu pletú so sekretárkou a 

administratívnou prácou. Sociálny pracovník v žiadnom prípade nie je lepšou sekretárkou či 

administratívnou pracovníčkou. 

 K tomu, aby sociálny pracovník mohol naplniť svoje poslanie, musí objekt svojho pôsobenia 

dostatočne pochopiť a mať k dispozícii potrebné spôsobilosti a nástroje. Preto je veľmi 

dôležitá príprava budúcich sociálnych pracovníkov. Prípravu sťažujú neustále prebiehajúce 

zmeny v spoločnosti a ich akcelerácia. Pribúdajú sociálne problémy a ich riešenia vyžadujú 

ďalšie a ďalšie znalosti a spôsobilosti. V rámci sociálnej politiky štátu sú posilňované nástroje 

na riešenie týchto sociálnych situácií, teda nástroje, ktoré majú používať predovšetkým 

sociálni pracovníci.“/ 9 (Hanuš, 2007, s. 5, vlastný preklad).  

 V podmienkach ozbrojených síl Slovenskej republiky napríklad do nedávna neexistovalo 

vysielanie jej príslušníkov do zahraničných misií – s tým súvisiace problémy pri výbere do 

zahraničnej misie, zabezpečenie misie, práca s rodinou vyslaného, zabezpečenie po návrate z 

misie, práca s veteránmi a podobne.  

 Sociálna práca v armáde (Military Social Work) je často uvádzaná ako model týkajúci sa 

pracovnej alebo priemyselnej (podnikovej) sociálnej práce „môžeme povedať, že vzájomné 

vzťahy medzi armádnymi sociálnymi pracovníkmi a vojenskou komunitou, sú tie isté, ako 

medzi profesijnými sociálnymi pracovníkmi a organizáciami, ktoré ich zamestnávajú [...] Nie 

všetky zahraničné armády majú vo svojich štruktúrach sociálneho pracovníka. V poslednom 

období si ale sociálny pracovník v armáde získava stále väčšiu popularitu.“ / 10 (Schavel, 

Goliáš, 2003, s. 5 ).  

 Určite v druhej polovici 90.-tych rokov (1. 1. 1993 vznik Slovenskej republiky a jej armády) 

to platilo aj pre Armádu Slovenskej republiky. A malo by platiť aj naďalej...ale uvidíme po 
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vykonanom znižovaní počtov profesionálnych vojakov a zamestnancov tohto rezortu. Armáda 

(ozbrojené sily) zamestnávala sociálnych pracovníkov (Military Social Workers), ktorí sa tiež 

aktívne podieľali na plnení úloh v mierových posádkach a tiež misií, ktoré im z tohto 

pôsobenia vyplývali.  

 „Oficiálne narodenie vojenskej sociálnej práce, tak ako ju dnes poznáme, sa datuje od 

novembra 1943, keď armáda oficiálne potvrdila sociálnu prácu indikačne s následným 

upresnením čísla pre psychiatrickú sociálnu prácu. (Ross In: Garber, McNelis, 1995). 

Niekoľko faktorov viedlo k jej oficiálnej ratifikácii. Prvým faktorom bola vytrvalosť 

sociálnych pracovníkov, ktorým bola daná možnosť aplikovať ich profesionálne zručnosti v 

službe ich krajine, a obzvlášť, ozbrojeným zložkám. Elizabet Ross (In: Garber, McNelis, 

1995), prvá osoba v službe ako konzultantka sociálnej práce, kde pracovala ako armádna 

všeobecná lekárka, v oznámení k ratifikácii sociálnej práce armádou, vyjadrila ako 

„najimpresívnejší...“ trvalý záujem sociálnej práce slúžiť profesionálne armáde“. Druhým 

faktorom bola schopnosť sociálnych pracovníkov demonštrovať schopnosť byť dobrým 

vojakom a zároveň profesionálnymi sociálnymi pracovníkmi...Tretím, ale tiež oprávneným 

faktorom bola priama akcia a podpora zo strany profesionálnych sociálnych organizácií“ Títo 

skoro armádni sociálni pracovníci v rôznom čase získavali oficiálnu podporu bez pomoci 

Elizabet Rossovej a Vojnového úradu americkej asociácie psychiatrických sociálnych 

pracovníkov (War Service Office of the American Asociation of Psychiatric Social Workers) 

a taktiež Americkej asociácie sociálnych pracovníkov (Amarican Association of Social 

Workers). / 11 (Schavel, Goliáš, 2003, s. 109)  

 V ozbrojených silách, armádach štátov pracujú uniformovaní ale aj civilní sociálni pracovníci 

(ktorí sú pravda menej mobilní ako tí v aktívnej službe). Tento stav platí aj v Ozbrojených 

silách SR (OS SR) a aj v bývalej Armáde Slovenskej republiky. Vo vojenských 

nemocniciach, vojenskom školstve, v personálnom úrade, ale aj v jednotlivých veliteľstvách 

či útvaroch OS SR.  

 V ozbrojených silách Francúzska najvyšším orgánom na riešenie problémov, ktoré súvisia so 

životom a službou vojakov v ozbrojených silách je Najvyššia vojenská rada (CSFM – Conseil 

supérieur de la fonction militare). Má 40 členov s mandátom na 2 roky, z toho 35 vojakov v 

činnej službe a 5 vojenských dôchodcov. Zasadá dvakrát ročne za predsedníctva ministra 

obrany, ktorý stanovuje program rokovania“ / 12 (Strnad, Fatyka, 1995, s. 40). Riešené boli v 

minulosti napríklad otázky zmiernenia následkov geografickej mobility vojakov na ich 

rodinný život, úprava systému valorizácie náhrad služobných výdavkov, zamestnávanie 

manželiek a podobne. 
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 V ozbrojených silách Nemecka existuje „Vnútorné riadenie“, čo je oficiálna koncepcia od r. 

1953, ktorej podstatou je:  

 „potrebná hierarchická štruktúra novovybudovanej armády s princípom rozkazu a poslušnosti 

a súčasne aj v súlade so základnými právami občana, pričom mal vzniknúť „štátny občan v 

uniforme“ [...] Vnútorné riadenie slúži dvojitému účelu: 

- Je to princíp stanovenia vnútorného usporiadania ozbrojených síl a vzťahy medzi 

Bundeswehrom, štátom a spoločnosťou. 

- Na druhej strane je Vnútorné riadenie náuka noriem pre ľudí v ozbrojených silách, to 

znamená, pre správanie sa vojakov a ich vzájomný styk. Obsahuje konkrétne 

požiadavky na spôsob a realizáciu riadenia vojenskými nadriadenými./13 

(Windermaier, 1999, s. 17) 

 Vznik Slovenskej republiky a Armády Slovenskej republiky Prvého januára 1993 vznikla 

samostatná a suverénna Slovenská republika. Stala sa nástupníckym štátom po ČSFR so 

všetkými právami a povinnosťami. Slovenská republika (SR) ako subjekt medzinárodného 

práva sa stala už v deň svojho vzniku členom Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v 

Európe (KBSE), Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), o niekoľko dní 

(19. januára) bola prijatá do Organizácie spojených národov (OSN) a 30. júna 1993 do Rady 

Európy. Za obdobie štyroch mesiacov od svojho vzniku, t.j. k 1. máju 1993, bola ako 

suverénny štát uznaná 99 krajinami sveta. Slovensko tak úspešne naplnilo svoje základné 

zahraničnopolitické ciele už počas prvého roku existencie – získalo status porovnateľný s 

ostatnými členmi Višegrádskej skupiny. SR vznikla ako moderný, demokratický a právny 

európsky štát. Na zabezpečenie vlastnej obranyschopnosti, ako jednej zo základných funkcií 

samostatného suverénneho štátu, boli prijaté nevyhnutné právne normy, a tak boli vytvorené 

legislatívne a následne inštitucionálne predpoklady na jej realizáciu. 

 Na zabezpečenie obrany SR bola na základe zákona Národnej rady SR č. 3/1993 z 1. 1. 1993 

vytvorená Armáda Slovenskej republiky (Armáda SR) ako atribút jej suverenity a 

nezávislosti. Jej hlavná úloha bola zákonom (Zákon č 3/1993 Z. z o zriadení Armády 

Slovenskej republiky) formulovaná nasledovne: „brániť slobodu, nezávislosť, suverenitu, 

územnú celistvosť Slovenskej republiky a pomáhať pri odstraňovaní následkov živelných 

pohrôm a katastrof ohrozujúcich životy alebo majetok vo veľkom rozsahu“. Armáda plnila aj 

úlohy v rámci mierových síl OSN, vojenských misií a iných medzinárodných organizácií.“ 

/14 (Segeš a kol, 2007, s. 156).  

 Ústredným orgánom štátnej správy na riešenie a zabezpečovanie úloh obrany SR bolo 

vytvorené Ministerstvo obrany SR (MO SR) na čele s ministrom obrany, ktorého menoval 
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prezident SR. Armáda SR sa na začiatku tvorila z vojakov a zamestnancov vojenskej správy, 

ktorí boli zaradení na veliteľstvách vo zväzkoch, útvaroch, školách a zariadeniach. 

Veliteľstvo Armády SR bolo sformované ako samostatný prvok velenia, organizované na 

základe kapacít bývalého Vojenského okruhu Východ, ktoré boli doplnené o prvok velenia 

pre vojenské letectvo a PVO. Za veliteľa Armády SR bol menovaný genpor. Ing. Július 

Humaj a za jeho zástupcu genmjr. Ing. Andrej Sabol.“/15 (Segeš a kol, 2007, s. 157). 

Veliteľom letectva a PVO (protivzdušná obrana) sa stal genpor. Ing. Štefan Gombík.  

 Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č 321/2002 Z. z. o Ozbrojených silách, 

prestala existovať Armáda SR a vznikli Ozbrojené sily SR. Kým Armáda SR mala hlavné 

súčasti: pozemné vojsko, letectvo a protivzdušnú obranu, Ozbrojené sily SR sa skladajú z 

pozemného vojska, vzdušných síl a síl výcviku a podpory. (Veliteľstvá: Trenčín, Zvolen, 

Trenčín). Plnoprávne členstvo Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl v štruktúrach 

Severoatlantickej aliancie a v Európskej únii znamenalo zásadný kvalitatívny a kvantitatívny 

zvrat. Slovenská republika má dnes plne profesionálne ozbrojené sily. Na základe zákona č. 

316/2005 (Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov), sa začal budovať nový, 

moderný systém personálneho manažmentu, ktorého cieľom bolo a je vytvorenie podmienok 

na motivačné a transparentné prostredie pre fungovanie vojenského personálu, ako 

východiska pre úspešné splnenie úloh postavených pred ozbrojené sily Slovenskej republiky.  

 K 31. 12. 2005 bol zrušený Zákon číslo 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti, na základe 

ktorého uvedeným dňom zanikol inštitút povinnej vojenskej služby. Teda skončilo sa 

povolávanie občanov Slovenskej republiky do takzvanej „vojenskej základnej služby“. 

Vojenská služba prestala byť núteným výkonom. („Dobrovoľne“ – povinná vojenská 

základná služba skončila). Zostal iba inštitút mimoriadnej služby, ktorá sa vykonáva v čase 

krízovej situácie.  

 V ozbrojených silách bol aktualizovaný koncepčný materiál Ministerstva obrany „Model 

ozbrojených síl 2010 s výhľadom do roku 2015“. Štáb požiadaviek a dlhodobého 

plánovania Generálneho štábu Ministerstva obrany Slovenskej republiky vypracoval v roku 

2006 „Koncepciu spôsobilostí budúcich ozbrojených síl Slovenskej republiky“ kde sa 

okrem iného píše: 

 „Ľudské zdroje budú aj v ďalšom období rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvní celkovú 

úroveň a spôsobilosti budúcich ozbrojených síl. Pre posúdenie dosiahnutej kvalitatívnej 

úrovne ozbrojených síl nebude rozhodujúca iba technická vybavenosť, ale predovšetkým 

úroveň odbornej pripravenosti, fyzická zdatnosť, psychická odolnosť, morálne vlastnosti a 

presvedčenie personálu, ktorý bude túto techniku ovládať, alebo bude rozhodovať o jej 
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použití. Z tohto pohľadu sú ľudské zdroje rozhodujúcim prvkom realizácie zámerov 

ďalšieho rozvoja ozbrojených síl.“ / 16 (Kol. 2007, s. 22- 23) 

Sociálna práca v Armáde SR a v Ozbrojených silách SR  

 „Vojenské povolanie je špecifickým druhom povolania, vykonávaným v oblasti obrany. 

Možno ho charakterizovať ako osobitný, objektívne a nevyhnutne existujúci druh povolania, 

ktoré vzniklo, rozvíja sa a naďalej sa bude rozvíjať na základe spoločenskej deľby práce a 

vývoja ľudskej spoločnosti. Predstavuje jednotu výkonu profesie a relatívne dlhodobého, 

hlavného zamestnaneckého pomeru, ktorý vzniká na základe osobnej voľby jednotlivca a 

špecifického výberu zamestnávateľa. Pre daného jednotlivca je jediným zdrojom jeho 

existencie. Za základné črty (znaky) vojenského povolania možno považovať: nadstraníckosť, 

vedecké riadenie, historickú prechodnosť, náročnosť a relatívnu samostatnosť (odbornosť, 

zodpovednosť, korporatívnosť a sociálna kvalifikácia) /17 (Matis, Hamaj, Martinská, 2008, 

s.149) 

 „Vojenská činnosť je jednotou materiálnej a duchovnej činnosti a jednotou práce, učenia sa 

a hier. Je to osobitný druh spoločenskej aktivity, ktorý je zároveň prostriedkom (nástrojom) 

politiky štátu. Z hľadiska obsahu je možné rozčleniť vojenskú činnosť na: 

 Bojovú činnosť, obsahom ktorej je na základe poznania prírodných, technických a 

spoločenských zákonov a zákonitostí viesť ozbrojený zápas [...] 

 Výcvikovú činnosť, ktorej obsah je tvorený prípravou ľudskej zložky vlastných 

ozbrojených síl na riadenie a priame vykonávanie masového ozbrojeného násilia 

[...] 

 Výchovnú činnosť, obsahom ktorej je kreovanie vojenských čŕt osobnosti bojovníka 

a stmeľovanie vojenských sociálnych skupín do výkonných bojových celkov, ale 

tiež vytváranie, udržiavanie a zdokonaľovanie metód a prostriedkov pre 

zabezpečovanie výcvikovej ale aj bojovej činnosti.“/ 18 (Matis, Hamaj, Martinská, 

2008, s.118) 

 „Vojenská práca je súhrn prvkov, stránok, spojení a vzťahov účelnej činnosti vojakov a 

vojenských sociálnych skupín. V konkrétnej podobe vyjadruje obsah skutočnej náplne 

činnosti vojaka. Štruktúra vojenskej práce je tvorená relatívne samostatnými prvkami, ku 

ktorým patrí predovšetkým: obsah, subjekt, objekt, predmet, ciele, prostriedky a efekty. 

(Matis, Hamaj, Martinská, 2008, s.125)/ 19 

 „ Po roku 1989 sa v armáde začal budovať systém „sociálneho riadenia Československej 

armády“ ako prostriedok kultivácie s cieľom armádu politicky, sociálne a vojensky 

rekonštruovať. Do popredia vystúpila nutnosť kultivácie príslušníkov armády a význam 
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sociálnej stránky, pretože každý systém, ktorý nerešpektuje človeka a jeho sociálne potreby a 

záujmy, prestane byť skôr či neskôr životaschopný.“/ 20 (Benda, 1991, s. 3, vlastný preklad)  

 V štruktúre Československej armády bola zaradená – správa sociálneho riadenia FMO 

(federálne ministerstvo obrany). Jeho metodickému riadeniu podliehali: 

- Oddelenia sociálneho riadenia (vojenských veliteľstiev Západ, Stred, Východ, 

LaPVO, (letectva a protivzdušnej obrany) CO (civilnej ochrany), železničného vojska 

- Oddelenia sociálneho riadenia veliteľstiev divízií, brigád 

-  Skupiny sociálneho riadenia plukov 

-  Dôstojníci pre sociálne veci práporov (oddielov), napríklad protilietadlových 

raketových oddielov (plro). 

 Po vzniku Slovenskej republiky a vytvorení Armády Slovenskej republiky došlo k 

vytvoreniu obdobného systému sociálneho riadenia ako tomu bolo v Československej armáde 

(bez existencie oddelení sociálneho riadenia vyššie uvedených vojenských veliteľstiev Západ, 

Stred, Východ - Armáda SR nemala, tie zanikli). Význam sociálnej práce bol umocnený 

predovšetkým v tých útvaroch a v posádkach, ktoré začínali ako novovytvárané „na zelenej 

lúke“ často v posádkach, kasárňach, letiskách po sovietskych vojskách. Takouto bola aj 

1.divízia PVO (protivzdušnej obrany) vo Zvolene a jej podriadené útvary (1.divízia PVO 

neskôr zanikla a pretransformovala sa v 3.zbor letectva a PVO, na ktorého základoch k 1. 1. 

2000 vzniklo dnešné Veliteľstvo vzdušných síl vo Zvolene.) Vojaci žili a plnili si povinnosti v 

podmienkach horších, ako tí, ktorí boli vo výkone trestu. Svojho času Slovenská televízia 

premietala reportáž, v ktorej z letiska Sliač občanom Slovenskej republiky boli priblížené 

podmienky života vojakov a porovnané s podmienkami života odsúdených... Na kameru sa 

vyjadroval veliteľ tejto divízie, vtedy plukovník, Ing. Ján Ďurove. Bolo to veľmi ťažké 

obdobie pre veliteľov, sociálnych pracovníkov ( pracovníkov výchovy a kultúry, neskôr 

pracovníkov sociálneho riadenia), ako aj pre samotných vojakov základnej služby.  

 Význam sociálnej práce v ozbrojených silách v ďalšom období je daný úlohami, ktoré budú 

plniť jej príslušníci a o ktorých hovoril dňa 4. marca 2009 v priestoroch Akadémie 

ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši náčelník Generálneho štábu OS 

SR:  

 „Zhodnotiť plnenie priorít náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR stanovených na 

rok 2008 a rozpracovať úlohy k novým prioritám na rok 2009 boli ciele 3. ročníka 

konferencie „Priority náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR na rok 2009“, 

ktorá bola definovaná mottom „Spoločný cieľ, rovnaké priority a jednotný tím“. Tím, ktorý 

podľa náčelníka GŠ OS SR má predstavovať vlastnosti ako sú dôvera, zodpovednosť, 
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profesionálny prístup a hrdosť a charakterizovať ho má aj slogan „plánuj reálne, cvič naplno, 

splň svoje poslanie“. Rok 2008 zhodnotil náčelník GŠ OS SR gen. Ľubomír Bulík slovami 

„bol to rok realizácie ďalších systémových opatrení, zvyšovania kredibility v medzinárodnom 

prostredí ako aj rok racionálneho urýchľovania modernizácie ozbrojených síl SR“. [...] 

 Na rok 2009 boli kontinuitne s predchádzajúcimi stanovené dve priority náčelníka GŠ OS 

SR, a to dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne operačnej pripravenosti deklarovaných 

spôsobilostí OS SR (sily rýchlej reakcie NATO, bojové skupiny EÚ) a spôsobilostí 

pripravovaných v zmysle cieľov síl a udržanie spôsobilosti zabezpečovať operácie 

medzinárodného krízového manažmentu so zameraním na operáciu ISAF v Afganistane./ 

21(www. mosr. kamo, 2009) 

 Sociálna práca a vymožiteľnosť práva 

 „Vymožiteľnosť práva je významný faktor, signalizujúci stav právneho štátu v jeho 

reálnej podobe. Značný deficit vymožiteľnosti práva signalizuje, že v štáte, ktorý sa 

vyhlasuje za demokratický a právny štát, nie je všetko s „kostolným poriadkom“/ 22 

(Tóthová, 2003, s.113). Aj vďaka pani profesorke práva, poslankyni Národnej rady 

Slovenskej republiky ktorú citujem a ktorá interpelovala v Národnej rade SR v hodine otázok 

vo veci zmeny § 110 ods.5 zákona č. 131/2002 (v platnom znení do 1. 9. 2007), si dovolím 

tvrdiť: Slovenská republika je právny štát! (Vždy som na súdoch prvého prípadne druhého 

stupňa vymohol právo). 

 Len v právnom štáte je možné, aby občan v zmysle de lege ferenda (z hľadiska budúceho 

práva/zákona), inicioval zmenu aktuálneho znenia zákona (§-fu, ktorý je v rozpore so 

znením článku Ústavy Slovenskej republiky,...ktorý je v rozpore s princípom rovnosti 

občanov pred štátom, kresťanskou morálkou, logikou...) a štátny občan Slovenskej republiky 

nemusí sa stať štátnym občanom Českej republiky, kde by ex lege mu bol priznaný 

akademický titul „Magister“ a následne, v zmysle platného práva SR by mohol vykonať v 

Slovenskej republike rigoróznu skúšku, lebo, citujem z listu ministra obrany SR, odpoveď: 

„Národná rada Slovenskej republiky dňa 3. júla 2007 schválila zákon č. 363/2007 Z. z. 

[...] vyplýva, že akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr“) sú oprávnení používať 

aj absolventi Vysokej vojenskej pedagogickej školy, ktorí skončili štúdium v roku 

1990.“/23 (Minister obrany SR, september 2007). 

 „Zmenil si zákon“, povedal mi kamarát, Čech, magister ex lege, žijúci v Čechách, keď som 

mu dal fotokópie listov, odpovedí ministrov obrany a školstva Českej republiky na moje listy, 

ktoré som použil ako zásadné listinné dôkazy pri argumentácii absurdnosti právneho stavu na 

Slovensku. Nezmenil som zákon, len som v doporučených listoch (57 listov): 
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pánovi prezidentovi SR, predsedovi vlády SR, generálnemu prokurátorovi SR, predsedovi 

Národnej rady SR, podpredsedovi NR SR, členom vlády – ministrom obrany a školstva SR, (a 

tiež ČR), 31 poslancom Národnej rady SR, všetkým predsedom politických strán koalície aj 

opozície, Verejnému ochrancovi práv – ombudsmanovi SR, predsedovi Ústavného súdu SR, 

Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva...napísal logické zdôvodnenie toho (a 

priložil listinné dôkazy – argumenty), prečo by malo dôjsť k zmene vyššie uvedeného 

diskriminujúceho paragrafu. „Nevyhnutnou požiadavkou právneho štátu sú nie len 

princípy, ale aj ich realizácia a fungovanie právnych garancií v prípade porušenia 

práva“/ 24 (Prusák, 1995, s.166). 

 „Pod „vymožiteľnosťou práva“ rozumieme súhrn zákonných a faktických možností na 

dosiahnutie uspokojenia zákonným spôsobom uplatneného právneho nároku, vrátane výkonu 

rozhodnutia./25 (www.justice.gov.sk.) Píše sa na internetovej stránke Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky, v „Správe o stave slovenskej justície z pohľadu 

vymožiteľnosti práva a plynulosti súdneho konania k 31. decembru 2006“ . V časti civilné 

právo, mediácia, sa čitateľ môže dozvedieť na tejto internetovej stránke, že v Slovenskej 

republike existuje mimosúdne riešenie sporov, čo je tiež možný spôsob vymožiteľnosti práva 

a riešené to je Zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Táto informácia pre čitateľa môjho 

príspevku má napomôcť k propagácii mediácie, ako alternatívneho riešenia sporov. Môj 

poznatok, skúsenosť je, že len málo občanov Slovenskej republiky vie o tejto skutočnosti.  

 

Namiesto záveru:  

Mám rád právo. Mám rád filozofiu, a mám rád logiku. Logika a sila argumentov „nepustia“.  

A „zmenil som zákon“. (Lebo to, čo viem, je mojim bohatstvom). Stačilo tak „málo“. Niečo 

vyše 460 strán popísaného papiera z mojej strany (niektoré ako príloha sa opakujú...) 

niekoľko stoviek hodín rozmýšľania (tisícok?), a mať odvahu ísť „s kožou na trh“. Nebolo by 

ale úspechu a spravodlivosti, keby sa nenašli v radoch politikov takí, ktorí sa k občanovi 

hlásia aj po voľbách a nie len pred voľbami. Aj takí sa našli. Ďakujem. 
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