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Komunikačná stratégia Zväzu vojakov SR 

N Á V R H 

 

 

1.Úvod a problematika 

 

    Komunikácia ako bežná každodenná činnosť predstavuje fenomén, ktorého obsahový 

význam nie je jednoduché jednoznačne vymedziť. Komunikácia predstavuje  procesy poskytovania 

a získavania informácii vzťahujúce sa na technické, biologické, psychické, fyzikálne a sociálne 

informačné  systémy. 

    Komunikácia v užšom chápaní  predstavuje proces porozumenia, zhody a sprostredkovania 

určitého zmyslu a významu medzi ľuďmi. Dôležitá je komunikácia medzi vedením zväzu, 

jednotlivými klubmi a jednotlivcami. Centrom komunikácie je sekretariát (kancelária) ZVSR. V 

súčastnosti  je  najnaliehavejšia potreba mediálnej komunikácie. 

 Teoretické východiská mediálnej komunikácie dávajú jednoznačnú odpoveď na otázky o 

význame komunikácie ako takej. Z toho vychádza aj náš cieľ, navrhnúť pre potreby nášho 

občianskeho združenia  model Mediálnej komunikácie Zväzu vojakov SR. V poslednom období 

aktívna komunikácia ZVSR  s verejnosťou prostredníctvom masmédií nadobúda čoraz viac na 

význame. Ústredná rada ZVSR zaznamenala nesystematické a nekoordinované aktivity, ktoré  

nedostatočne zabezpečovali objektivitu, pravidelnosť kontaktu s médiami ako aj s verejnosťou. 

Vychádzajúc z analýzy poznatkov je nutné zvýšenie efektívnosti mediálnej komunikácie v 

konkrétnych podmienkach vo ZVSR. 

 

2. Cieľ a orientácia  mediálnej komunikácie ZVSR 

 

 V mediálnej komunikácii zväzu vojakov sa  musí primárne definovať cieľová orientácia v 

ktorej treba rozlíšiť: 

a) vrcholový cieľ, ktorý zahŕňa víziu a poslanie mediálnej komunikácie 

b) špecifické ciele mediálnej komunikácie 

 Vízia mediálnej komunikácie ZVSR načrtáva predstavu o jej budúcom smerovaní. Mala by 

sprostredkovať základné posolstvo ZVSR, ktorým je informácia o tom, že ZVSR je občianske 

združenie, ktorého základnými cieľmi je zabezpečenie oprávnených potrieb profesionálnych 

vojakov, vojakov poberajúcich výsluhový dôchodok, zlepšenie podmienok pre výkon štátnej služby 

profesionálny vojakov. 

 Poslaním mediálnej komunikácie ZVSR je určovať smer, ktorým sa má komunikácia uberať. 

Súčasný stav mediálnej komunikácie nezodpovedá cieľom a potrebám zväzu. Podstatou poslania 

mediálnej komunikácie ZVSR je v konečnom dôsledku definovanie priorít mediálnej komunikácie, 

ktorou by malo byť zlepšenie informovanosti členskej základni a verejnosti o činnosti ZVSR. 

 ZVSR by mal mať nasledovné priority v masmediálnej komunikácii: 

 pravidelne informovať členskú základňu a verejnosť o svojej činnosti a s nakladaním s 

finančnými prostriedkami zväzu 

 upozorňovať na spoločenské a iné úlohy profesionálnych vojakov, ich zabezpečenie až do 
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odchodu do výslužby 

 informovať o histórii zväzu vojakov, ozbrojených síl s dôrazom na ich poslanie  

 vzdelávať verejnosť o  zabezpečení obrany a bezpečnosti štátu. 

 

 Špecifickými cieľmi mediálnej komunikácie  sú nasledovné priority: 

 realizovať účinnú politiku popularizácie činnosti jednotlivých klubov zväzu vo verejnosti 

 zvyšovať dôveryhodnosť ozbrojených síl 

 formovať verejnú mienku o činnosti profesionálnych vojakoch a vojakoch poberajúcich 

výsluhový dôchodok 

 upozorňovať na porušovanie zákonných noriem pre výkon profesionálnej služby v OS ako aj po 

jej ukončení 

 zlepšenie spolupráce medzi MO a ostatnými združeniami, ktoré majú vzťah k OS 

 

 Cieľom mediálnej komunikácie vo Zväze vojakov a cieľom jeho prezentácie  v médiach je: 

1. vybudovať renomovanú značku Zväzu vojakov SR 

2. dosiahnuť širokú popularitu u širokej verejnosti s dôrazom na OS 

3. zabezpečiť trvalé fungovanie Zväzu 

4. prezentovať úlohy, výsledky a úspechy zväzu  

5. spájať zväz s profesionálnymi vojakmi 

6. zabrániť vytváraniu nežiadúcich prvkov, ktoré znižujú kvalitu  a poslanie zväzu 

7. vytvárať  pozitívnu klímu v rámci rozširovania aktivít a činnosti zväzu 

 

3. Základné charakteristiky mediálnej komunikácie 
 

 Na základe formulácie vrcholového cieľa a špecifických cieľov mediálnej komunikácie 

možno uviesť následovné charakteristiky: 

 Sústavnosť a systematickosť – mediálna komunikácia Zväzu vojakov SR sa musí realizovať 

pravidelne 

 Cieľavedomosť – mediálna komunikácia ZVSR musí byť cieľovo orientovaná 

 Celoplošnosť a regionálnosť – mediálna komunikácia  ZVSR musí pokryť rovnako regionálne 

ako aj celoštátne médiá, elektronické média 

 Dlhodobosť – mediálna komunikácia ZVSR musí byť založená na dlhodobých princípoch, 

nemôže byť jednorázová a účelová 

 Jedinečnosť a konkrétnosť- mediálna komunikácia ZVSR sa musí vyznačovať originalitou s 

ohľadom na špecifikum služby v ozbrojených silách 

 Orientácia na cieľove skupiny – mediálna komunikácia ZVSR sa musí orientovať na 

profesionálnych vojakov, vojakov poberajúcich výsluhový dôchodok, vojnových veteránov 

 

4. Základné komponenty modelu mediálnej komunikácie Zväzu vojakov 

 

   Základom modelu mediálnej komunikácie Zväzu vojakov sú odpovede na nasledovné otázky: 

 ktoré média a v akom rozsahu informujú o činnosti OS a ZVSR 

 ktorí novinári majú tendenciu na správy z vojenského prostredia pozitívne, resp. negatívne 

reagovať 

 aký nástroj mediálnej komunikácie si ZVSR zvolí 

 či je nutné informáciu podať alebo zamlčať. 

  

 Účinná mediálna komunikácia by mala mať charakter systematickej a proaktívnej práce s 

médiami. Ako dôležité sa ukazuje prenos časti kompetencií a zodpovednosti za mediálnu 

komunikáciu na kluby. Významným postulátom mediálnej komunikácie ZVSR je elektronická 

komunikácia a jej internetovej podoby (webová stránka). Celkovo aktívna zväzová komunikácia  
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musí nahradiť pasívny prístup k médiám. 

   Z uvedeného je zrejmé, že pri návrhu modelu mediálnej komunikácie  ZVSR je potrebné 

riešiť otázky osoby hovorcu, redakčnej rady zväzu, otázky vlastných médií a nástroje komunikácie  

a formy s verejnými médiami. 

    Vo ZVSR  má zabezpečovať mediálnu komunikáciu tlačový hovorca a redakčná rada. Pozícia 

tlačového hovorcu zahŕňa aj problematiku web-majstra. Zväz vojakov by mal prostredníctvom 

tlačového hovorcu v záujme systematickej práce s médiami zabezpečiť poskytovanie objektívnych 

informácií o činnosti zväzu, jeho vedenia  a klubov. Tlačový hovorca by mal zároveň monitorovať 

média kvôli získavaniu prehľadu záujmu o informácie z prostredia OS a ZVSR. O čo bude mať 

komutátormi Zväz viac informácií o zverejňovaných informáciach o to bude úspešnejšia jeho práca. 

 Jedným z najdôležitejších nástrojov mediálnej komunikácie vo Zväze vojakov SR budú 

tlačové vyhlásenia resp. tlačové správy. Tvorcami tlačových správ by mala byť redakčná rada. Pri 

tlačových vyhláseniach zväzu je potrebné jednoznačne definovať tému vyhlásenia,prostredníctvom 

jedného kľúčového slova. Rozsah písomnej formy tlačového vyhlásenia by nemal presiahnuť dve 

strany. V prípade  tlačového vyhlásenia je dôležité klásť dôraz na spätnú väzbu. 

 Ďalším nástrojom mediálnej komunikácie v slovenských podmienkach je účasť a zastúpenie 

jednotlivých redakcií a rektorov na akciách organizovaných zväzom vojakov, jeho vedením, ale aj 

jednotlivých klubov. V rámci týchto podmienok by mal zväz najskôr  prezentovať tému, jej odborný 

výklad a neformálny prístup k predstaviteľom médií. 

  Jedným z nástrojov mediálnej komunikácie je spolupráca s médiami internetom a 

elektronickými sociálnymi sieťami. V tejto oblasti je dôležitá ochrana  autentickosti správ, ktoré sú 

uverejňované.  

 Dôležitou možnosťou prezentácie Zväzu vojakov je poskytovanie interwiu pre rozhlas. Je to 

forma mediálnej komunikácie, ktorá môže poskytnúť informácie pre široký okruh poslucháčov. 

Preto je potrebné, aby bol dobre pripravený poskytovateľ informácií  a kompetentný.  

      V rámci poskytovania informácií v televíznom vysielaní je rozhodujúca príprava a konečný 

obsah poskytovanej informácie. Obsah musí byť zrozumiteľný a v záujme ZVSR o jeho činnosti. Je 

nevyhnutné kultivovaným spôsobom poskytnúť divákovi informácie o aktivitách a činnosti ZVSR. 

 

5.  Opatrenia na efektívnu prezentáciu  ZV SR v masmédiách 

 

    V súčastnosti je pre Zväz, ale aj pre iné občianske združenia, čoraz ťažšie získať masmédia na 

akcie s pozitívnym obsahom. Získavanie pozitívne riadenej komunikácie, ktorej výsledkom je 

pozitívna publicita je stále zložitejšie. 

  Preto je  pre ZVSR možné prijať nasledovné opatrenia: 

a) vo vhodnom čase  by mal zväz  sám aktívne  generovať konflikt (napr. rozpor medzi ÚR ZVSR a 

dočasnou radov predsedov klubov). 

b) vedúci funkcionári ZVSR a predsedovia klubov, ako aj tlačový hovorca by mali byť schopní 

pružne zareagovať na krízové situácie a využiť ich vo svoj prospech 

c) na mediálne akcie organizované ZVSR by mali byť pozývané známe osobnosti, ktoré majú vzťah 

k OS SR 

d) pre komunikáciu s médiami by nemali byť používané len racionálne argumenty, ale pozitívne 

emócie 

  Vo Zväze vojakov za jeho novodobú históriu nebolo v takomto rozsahu vypracované  

pôsobenie v médiách. Dôsledky nedostatočnej mediálnej komunikácie skresľujú  postavenie ZVSR 

v spoločnosti. Aktuálna situácia a informovanosť nedostatočne oslovuje  profesionálnych vojakov 

pre členstvo v tomto združení. Z tohto poznania vyplýva, že aktuálna situácia si vyžaduje intenzívne  

spracovanie rôznych námetov na informačnú kampaň, a to hlavne k štátnej službe profesionálnych 

vojakov. Hlavný záujem je treba nasmerovať k sociálnemu a zdravotnému zabezpečeniu 

profesionálnej služby. Vytváraniu pracovných podmienok pre štátnu službu. Vytváranie podmienok 

pre záujmy profesionálnych vojakov vo volnom čase formou oddychu a športu. Podmienky pre 

rodinu. 
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 V tejto súvislosti je treba zdôrazniť niekoľko myšlienok a námetov: 

 Zväz vojakov sa musí prezentovať ako zodpovedne občianske združenie, ktoré sa stará o vojakov 

a ich rodiny. 

 Je potrebné hľadať témy, ktoré zaujímajú hlavne vojenskú verejnosť a prostredníctvom nich ich 

vtiahnuť do deja. 

 Je výborné ak sa o činnosti ZVSR v rôznych (aj negatívnych) súvislostiach veľa píše a hovorí. Je 

to spôsob akým sa združenie dostane do povedomia širokej verejnosti. 

 Treba hovoriť v prvom rade to, čo vojaci profesionálni, ale aj vo výslužbe potrebujú a nie iba to, 

na čo sa novinári pýtajú. 

 Je potrebné pokračovať v proaktívnom prístupe k informovaniu verejnosti o aktivitách klubov 

ZVSR a tiež o práci, postojoch a názoroch vojakov, členov zväzu. 

 Nestačí iba konštatovať čo sa vo zväze a OS deje. Médiá v podstate nezaujíma ani to, čo treba 

urobiť, média chcú vedieť čo konkrétne  profesionálni  vojaci a vojaci vo výslužbe  reálne robia. 

 Ak chceme vo zväze zlepšiť komunikáciu s masmédiami, potrebujeme  nové témy progresívneho 

diania vo zväze napr. organizačné zmeny, posilnenie postavenia profesionálneho vojaka, 

efektívne využitie volného času  vojakov, skvalitnenie sociálnych služieb a podobne. 

 Zabrániť narušovanie nastaveného systému informovania verejnosti nezodpovedným 

osočovaním.  

 Do komunikácie s médiami  je treba zapájať čoraz viac členov Zväzu vojakov SR. 

 

6. Záver 
 

  Podcenenie komunikačnej stratégie v predchádzajúcich obdobiach zväz svojou členskou 

základňou medzi profesionálnymi vojakmi strácal charakter byť vojenským. Hlavnú časť jeho 

členstva tvoria vojaci poberajúci výsluhový dôchodok. Svoju mediálnu stratégiu zameral hlavne na 

valorizáciu dôchodkov, sociálnu politiku a spoločenské využitie času výsluhových dôchodcov. Čo 

sa  principiálne  musí zmeniť. 

    V súčastnosti existuje výrazná potreba naďalej rozvíjať dialóg medzi profesinalnými vojakmi, 

vojakmi poberajúcimi výsluhový dôchodok a verejnosťou. Počas posledných štyroch rokov  došlo 

v OS SR, ale aj ZVSR k výrazným zmenám. Časté vnútro-rezortné reorganizácie, zhoršujúce sa 

spoločenské postavenie vojakov, tlaky niektorých skupín na vnútro-zväzové zmeny vedú k 

vyostrovaniu dialógu, čo neprináša obojstranný úžitok. Ukázala sa potreba reagovať na tento vývoj  

- návrh mediálnej komunikácie je jednou z týchto reakcií. 

 Je viac ako jasné, že návrh mediálnej komunikácie ZVSR musí byť plne a v súlade s 

teoretickou mediálnou komunikáciou ako aj v súlade s aktuálnym stavom v OS SR a vo ZVSR. 

    Tento názor potvrdzuje fakt, že na vybudovanie kreditu spoločensky zodpovednej 

komunikácie ZVSR je potrebné dlhšie obdobie, pretože o priazeň verejnosti je potrebné sa  usilovať 

sústavne a systematicky. Základným krokom bude  poverenie tlačového hovorcu a redakčnej rady 

ako jediného a hlavného poskytovateľa informácií o činnosti ZVSR. Názory, ktoré nie sú hlavným 

trendom informácií o činnosti ZVSR je nutné minimalizovať. Vážnosť obsahu a plánu jednotlivých 

krokov pre oživenie ZVSR pre širokú verejnosť je závažnou úlohou Zväzu, s čím by si mal zväz 

vybudovať a rozšíriť svoju autoritu. 

 

 

                                                                                         Ing. Tomáš Švec 

                                                                                  prezident Zväzu vojakov SR 
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Bada - Názor na predloženú Komunikačnú stratégiu ZVSR 
 

S návrhom Komunikačnej „stratégie“, je možné súhlasiť (použil by som jednoduchšie slovko: „ 

politika“namiesto „stratégia“) 

Predkladateľ  sa však na záver dopúšťa konštatovaní, ktoré nie sú v súlade s realitou. Podcenenie 

komunikačnej stratégie v predchádzajúcich obdobiach nebolo rozhodujúce že Zväz strácal charakter 

byť vojenským. Nie je podložené ani konštatovanie že profesionálni vojaci akože sa nezaujímajú o 

valorizáciu dôchodkov, sociálnu politiku a spoločenské využitie času výsluhových dôchodcov, preto 

to ani nemôže byť dôvod aby sa principiálne  musela komunikačná politika zmeniť. Autor sa 

nedoestatočne alebo vôbec nezoznámil s Programovým zameraním po 7. sneme, ciele a úlohy 

ktorými sa komunikačná stratégia riadila (neboli však naplnené). 

 

Na rozvíjanie dialógu medzi PrV, poberateľmi VD a verejnosťou boli členovia predsedníctva a ÚR 

(Drotár, Košík, členovia ÚR, predsedovia klubov),  na rokovaniach ÚR, rokovaniach s predsedami, 

cez web, elektronickou poštou od webmajstra sústavne vyzývaní, aby sa vyjadrovali, aby zaplnili 

priestor pre šírenie a podporu uznesení ÚR, propagovali prijaté opatrenia. Všetko bolo márne. 

Okrem Bohunického, webmajstra a predsedov niekoľko málo klubov, nemal nikto odvahu vyjadriť 

svoj názor na mobilizáciu a podporu opatrení. Tak sa stalo že prázdny priestor zaplnili kritici, 

najodvážnejší členovia aj nečlenovia, ktorí otvorene žiadali odpovede na problémy, alebo si 

odpovedali sami. 

 

V roku 2010 bola vytvorená Redakčná rada, v ktorej čele bol viceprezident p. Drotár, táto neplnila 

svoju funkciu ani cez časté upozornenie.  Predseda Redakčnej rady sa zmohol iba konštatovanie, 

ako je nesmierne potrebné zastaviť kritiku na webe, ale RR nebola schopná na kritiku na webe 

reagovať. Pritom boli obdobia (2012/2013) kedy sme ako ZVSR mali navrch a nevyužili sme to, na 

dosiahnutých úspechoch (10, 19%) sme sa pritom podielali minimálne tým, že sme poskytli tento 

web. Moje odpovede (ako webmajstra), ani reakcie niektorých prispievateľov ktorí mali snahu 

zachraňovať to čo vedenie zanedbávalo, postupne nemali tú váhu, nakoľko sme neboli kompetentní 

zaujať stanovisko ktoré prináležalo členom predsedníctva, resp. nekonajúcej Redakčnej rade. Preto 

platí, že úroveň komunikačnej politiky je závislá od  schopnosti/neschopnosti vybraných osôb do 

vedenia Zväzu, od ich úrovne.  

Nemôžem súhlasiť ani s konštatovaním spracovateľa návrhu: „Názory, ktoré nie sú hlavným 

trendom informácií o činnosti ZVSR je nutné minimalizovať“.   

Za 5 rokov od spustenia webu som sa nestretol s tým, žeby sa požadovali informácie ktoré by bolo 

nutné minimalizovať. Opak bol pravdou, členovia a kluby žiadali viac správ a nie iba strohé 

Uznesenie ÚR ZVSR.  Naopak, informácie vedenie Zväzu boli také minimálne, že čitatelia žiadali 

viac informácií o postoji ÚR ZVSR k danému problému, takých informácií, napriek tomu že im 

často predchádzali uverejnené jasné postoje klubov k problému, od ÚR neprichádzali.   

Na takéto požiadavky sa musí reagovať informáciou ako to skutočne je, a nie ju ignorovať alebo 

„minimalizovať“. Neinformovanosť, alebo minimálna informovanosť vzbudzuje pochybnosti 

a nedôveru. Naopak, transparentnosť, ktorej sa spracovateľ v  Stratégii absolútne vyhýba, je to čo 

robí našu činnosť dôveryhodnou.  Dokonca od 8. snemu sa nedostávalo odpovedí ani na 

pripomienky od klubov, ktoré boli dávané prezidentovi bez informovania verejnosti, to už svedčí 

o vážnom porušení nie iba komunikačnej politiky Zväzu ale priamo Stanov. 

Nie je cieľom nikoho z nás kompetentných predsedov, alebo webmajstra vyhrocovať situáciu, 

naopak. Je ju treba riešiť k všeobecnej spokojnosti. Dosť si kluby sľubovali po 8. sneme že práve 

táto toľko žiadaná transparentnosť, informovanosť a komunikácia s klubmi a členskou základňou, 

ktorá súčasné zmeny spustila, sa zmení k lepšiemu. K tomu bol zriadený tento web. Opak je 

pravdou. Súčasný stav nezlepší žiadna Stratégia ale až prístup vedenia Zväzu a zmena prístupu 

konkrétnych zodpovedných ku komunikácii aj na webe, inak to budú zasa iba reči, reči a reči – o 

ničom.  

Doporučujem, aby Stratégia bola riešená až novým vedením po mimoriadnom sneme ZVSR. 
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3.12.2014    Pavol Bada 

 

 

Pozn.: 

Bolo by vhodné si všimnúť doteraz platné Pravidlá pre medializáciu, z ktoré najdete aj na 

webe ZVSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidlá pre medializáciu na tomto webe  

8. jún 2010 | Autor: webmaster | Upraviť  

  

Ústredná rada Zväzu vojakov SR, v náväznosti na „Projekt rekonštrukcie webu Zväzu vojakov SR“ 

(pozri: Administrátor z 19.12.2009) upresňuje a vydáva pre príspevky na Web 

www.zvazvojakov.sk nasledovné pravidlá: 

1. Na stránku vyčlenenú „Klubom Zväzu vojakov“, môže prispievať len určený autor klubu 

s príspevkom, ktorý odsúhlasí rada príslušného klubu. 

2. Ktorýkoľvek člen Zväzu vojakov SR má právo reagovať na príspevky, avšak iba ako 

súkromná osoba. 

3. Rada klubu, predsedníctvo Ústrednej rady, ako aj Ústredná rada Zväzu vojakov SR, má 

právo reagovať na ktorýkoľvek príspevok,  pričom za obsah a transparentnosť odosielateľa 

zodpovedá daný orgán formou zverejnenia mena, priezviska a funkcie  určenej pre styk 

s médiami. 

4. Nedoporučuje sa na webovej stránke zverejňovať dokumenty porušením autorského práva 

(bez súhlasu autora článku). Zodpovednosť za zverejnenie takého dokumentu bude niesť 

osoba ktorá uverejnila predmetný dokument (napr. aj v „Komentári“) a dokument bude zo 

stránky webmajstrom stiahnutý. 

5. Prispievateľ vo vyjadrení názoru  sa musí zdržať vulgarizmov a zachovať kultúrnosť prejavu 

a transparentnosť prispievateľa v súlade s „Projektom webu Zväzu vojakov“ (klikni na: 

Administrátor 19.12.2009). 

6. Predsedníctvo Ústrednej rady, ako aj Ústredná rada Zväzu vojakov SR analyzuje podnety 

a názory uvedené na webovej stránke, ale si  vyhradzujú právo nevyjadrovať sa ku každému 

 individuálnemu podnetu alebo názoru jednotlivcov uvádzaných na tejto stránke. 

7. Pri porušení predmetných pravidiel webmajster má  právo stiahnuť predmetný materiál zo 

stránky s poukázaním na nedostatok v súlade s vyššie uvedenými pravidlami. 

UR ZVSR vyjadruje poďakovanie prispievateľom za názory a stanoviská a vyzýva aj ďalších 

svojich členov k vyššej aktivite v prejavovaní svojich názorov na našich stránkach. 

http://www.zvazvojakov.sk/2010/06/pravidla-pre-medializaciu-na-webovej-stranke-zvazu-vojakov-sr/
http://www.zvazvojakov.sk/author/admin/
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/post.php?post=1804&action=edit
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Redakčná rada   

Redakčná rada je orgánom Ústrednej rady Zväzu vojakov SR, cez ktorú sa uplatňuje právo 

občianskeho združenia Zväz vojakov SR  na kontrolu činnosti svojej internetovej stránky 

www.zvazvojakov.sk. 

Redakčná rada má 3-5 členov, ktorých volí a odvoláva Ústredná rada Zväzu vojakov SR. 

Pri voľbe Redakčnej rady, Ústredná rada zohľadňuje, aby zastúpenie  v nej bolo regionálne – 

východ, stred, západ a člen (1-2) Ústrednej rady Zväzu vojakov SR. 

Predsedu si Redakčná rada volí zo svojich členov. 

Náplň činnosti: 

 vybavuje pripomienky, sťažnosti a podnety  čitateľov a prispievateľov webstránok, 

 oboznamuje ÚR s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami, 

 podáva ÚR návrhy na odstránenie zistených problémov 

 navrhuje preventívne opatrenia pri zistení potenciálnych nezhôd, 

 predkladá návrh rozpočtu pre chod webstránok na nevyhnutné prevádzkové náklady 

 dohliada na dodržiavanie pravidiel obsiahnutých v „Projekte rekonštrukcie webu“ a 

„Pravidlách pre medializáciu“. 

  

  

Projekt rekonštrukcie webu ZVSR  

19. december 2009 | Autor: webmaster | Upraviť  

Hlavným cieľom, ktorý rekonštrukciou webu sledujeme, je zvýšenie kvality a rozšírenie našej web 

stránky tak, aby tam bol priestor pre jednotlivé Kluby a Ústrednú radu Zväzu vojakov Slovenskej 

republiky, aby kluby mohli využívať svoje stránku pre svoje interné oznamy, zvolávanie, 

komunikáciu atď. 

Postup:  

- chceme zachovať elementárnu slušnosť a nedopustiť na našej www stránke napr. vulgarizmy, 

osočovanie, intrigy a pod. /takéto príspevky editor vymaže/, 

- chceme reagovať na lživé obvinenia v médiách voči armáde a upozorniť na ne aj členov ZVSR, 

- nemáme záujem nechať sa zatiahnuť do súboja medzi politikmi, nie je to naša úloha ani poslanie, 

- chceme pravdivo informovať členov o udalostiach a dianí v Ústrednej rade ZVSR a v kluboch 

Zväzu, 

- propagovať to dobré, čo sa Ústrednej rade za podpory klubov podarí, informovať členov aj o tom 

čo sa nám nedarí a nechať si poradiť , 

http://www.zvazvojakov.sk/
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/
http://www.zvazvojakov.sk/author/admin/
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/post.php?post=479&action=edit
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- chceme zvýšiť záujem o čítanie našich stránok, komunikovať formou tzv. "Blogov" a zverejňovať 

reakciu členov aj nečlenov ZVSR na ne (výmena názorov), 

- chceme aby naši členovia „neplávali len po povrchu“, ale aby sa dozvedali podstatu poslania 

Zväzu vojakov a vyjadrovali svoje názory, 

- chceme aby naša www stránka pomáhala pri koordinácii súčinnosti medzi občianskymi 

združeniami, spolupracujúcimi s rezortom obrany a ozbrojenými silami, preto dávame priestor aj 

iným združeniam v SR, 

- sledujeme rozšírenie našej web stránky, tak aby tam bol priestor pre jednotlivé KVD, aby mohli 

využívať svoju stránku pre svoje interné oznamy, zvolávanie, komunikáciu, akcie, plány na mesiac, 

rok, 

- doplníme web o informáciu o úmrtí vojaka – dôchodcu, vdovy, poberateľa dôchodku – (vždy za 

uplynulý mesiac) v rámci celého Slovenska (čo bude informáciou pre tých, čo ich poznali a našou 

pietnou spomienkou), 

- všetky doterajšie dokumenty, fotogaléria, archív z www. zvsr.sk prenesieme na nové úložisko web 

stránku www.zvazvojakov.sk bez zmien, 

- nové web stránky umožňujú použitie aj iného ako slovenského textu (anglicky, nemecky, 

francúzsky atď.). 

Web funguje na redakčnom systéme, kde bude šéfredaktor (editor), redaktori (autori) a 

prispievatelia (registrovaní ) redakcia ZVSR: Juraj Drotár, Ján Paulech, Marián Palai, Igor Štefko 

administrátor(webmaster) Martin Bada -grafická úprava www stránok, článkov, 

fotografií-tvorba fotogalérií  

-tvorba, mazanie a zmeny oprávnení u 

ostatných užívateľov (na pokyn oprávnených) 

editor(šéfredaktor) Pavol Bada  

Pavol Korčok (LM) 

-úprava stránky, článku, komentára /ak je v 

rozpore napr. s etikou/-autorské práva, zmeny  

-právna čistota 

-obsahová zrozumiteľnosť 

-na požiadanie maže stránky (chybne 

vytvorené) 

autor(redaktor) 1.) člen UR;  

2.) určený zástupca za 

klub  

1.)-píše za ZVSR, stránky a články, komentáre 

2.)-tvorí a upravuje stránky svojho klubu, 

články, komentáre, plány činnosti (podujatia 

klubu v kultúre, športe..), výzvy pre aktivizáciu 

svojich členov  

(upraviť a mazať môže len svoju tvorbu, do 

cudzích článkov nevie zasiahnuť, pod tie môže 

iba písať komentáre) 

prispievateľ(registrovaný) ktorýkoľvek člen 

ZVSR ktorý požiada o 

zapísanie do 

„prispievateľov“ na 

email: 

autor@zvazvojakov.sk 

-ten, ktorý sa prihlási a zaregistruje menom a 

heslom-môže napísať nový článok do 

všeobecnej časti alebo Klubu  

-písať komentár (nemôže nič upravovať) 

http://www.zvazvojakov.sk/
mailto:autor@zvazvojakov.sk
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odberateľ,  

(návštevník) 

  

bežný neregistrovaný 

návštevník stránok 

-môže čítať, ale neuvidí články len pre členov 

ZVSR (Súkromné články)-môže písať komentár 

komentovať, ale musí zakaždým vypisovať 

svoje identifikačné údaje (meno, E-mail); tu sa 

nedá zabrániť autencitite pisateľa (môže použiť 

zakaždým iné meno, e-mail) 

      

Žiadosti o zmenu funkcie (oprávnení) píšte prosím na autor@zvazvojakov.sk. 

Vážení priatelia, veríme že väčšina z Vás sa aktívne zapojí nie len do čítania web stránok Zväzu 

vojakov SR ako odberateľ, ale stane sa prispievateľom a cestou komentárov vyjadrí svoj názor na 

daný príspevok (blog). 

OBSAH MENU 

 

 

 Úvod 

 Ústredná rada 

 EUROMIL 

 Višegrádská štvorka 

 Kluby Zväzu vojakov 

 Nové články 

 Vojenské osobnosti  

 Opustili nás 

 Do pozornosti Klubom zväzu  

 Registrácia 

 Archív 

 Fotogaléria 

 Kontakt 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBSAH STRÁNOK 

 

 Úvod 

 Príhovor prezidenta Zväzu vojakov SR 

 História Zväzu vojakov SR 

 Informátor ÚR Zväzu vojakov SR 

 Základné dokumenty 

 Dôležité dokumenty 

 Ústredná rada 

 Ústredná rada a kluby 

 Vyhlásenia Zväzu vojakov 

 Z činnosti Ústrednej rady 

 Výpis z Plánu činnosti na rok 

 EUROMIL 

 Višegrádska štvorka 

 Kluby Zväzu vojakov 

 Bratislavský VÚC 

 Trnavský VÚC 

 Trenčianska VÚC 

 Žilinský VÚC 

 Nitriansky VÚC 

mailto:autor@zvazvojakov.sk
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 Banskobystrický VÚC 

 Košický VÚC 

 Prešovský VÚC 

 

 Nové články 

 Všetky články (aj tie ktoré sú u klubov) - počet 

 Vojenské osobnosti  

 Životopisy, články, fotografie 

 Opustili nás 

 Zoznam úmrtí podľa evidencie VÚSZ po obdobiach 

 Do pozornosti Klubom zväzu  

 Oznamy, pozvánky, výzvy 

 Registrácia 

 Postup pri registrácii 

 Návod na vkladanie z wordu, pdf, /články, foto/ 

 Rubrika „ADMINISTRÁTOR“ 

 Archív 

 Články a komentáre staršie ako 1 rok 

 Fotogaléria 

 Fotografie ktoré nie sú prílohou k článku 

 Kontakt 

 

webmaster a redakcia 

Rubrika: Administrátor, Do pozornosti Klubom Zväzu  

Počet komentárov: 15 k “Projekt rekonštrukcie webu ZVSR” 

 JUDr. Marián ĎURINA:  

27.3.2012 o 8:00 (Upraviť) 

Vážení priatelia, 

to, že žijeme v neustálom pohybe, si ani neuvedomujeme. Aj tieto stránky ZVSR sú v 

procese a nemôžu zaostávať za vývojom. Je predsa prirodzené, že postupom času dochádza 

k zmenám, ktoré sa čo najviac približujú potrebám ich používateľov. 

Samozrejme som za to, aby človek mohol slobodne šíriť svoje názory. No, ale musím aj 

upozorniť na to, že nie všetky šírené a zverejňované názory, či údaje sú dovolené. Dokonca 

takéto šírenie môže hraničiť aj s trestným činom. Neprehľadné množstvo zákonov reguluje 

túto problematiku a musíme to rešpektovať. A nie každý ich pozná. 

Nie všetci pisatelia si uvedomujú, že sa (hoci z nedbanlivosti) môžu dotknúť práv toho 

druhého, a môžu vzniknúť nepríjemnosti. Ten druhý sa začne brániť. Viem sa aj vžiť do 

pocitov pisateľa, že sa chvíľami nechá uniesť a včas nepostrehne “mantinely” zákona. Preto 

som uvítal snahu o dohľad ZVSR nad týmito stránkami, pretože aj oni preberajú 

zodpovednosť nad tým, čo sa na týchto stránkach zverejňuje a plne súhlasím, aby sa rôzne 

utajované skutočnosti, osobné údaje, nenávistné, vulgárne, rasové motívy, porušovanie 

autorských práv…atď., na týchto stránkach neobjavovali. To tu naozaj nemá čo hľadať. 

Všetko dobré želá 

JUDr. Marián Ď U R I N A 

 Fero Chuda:  

http://www.zvazvojakov.sk/category/administrator/
http://www.zvazvojakov.sk/category/zvaz-vojakov/
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-1654
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=1654
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24.3.2012 o 7:40 (Upraviť) 

Vážení “PROFESIONÁLI”, nebolo by prospešné predstaviť sa a dohodnúť si stretnutie, 

kde by sa vysvetlili nejasné, dovolím si tvrdiť osočovanie,napr.pána “PROFESIONÁL” bez 

snahy aspoň čiastočne sa priblížiť k objektívnej pravde? 

Nie je hanbou priznať si chyby, ale hanbou je v týchto chybách pokračovať. Domnievam sa, 

že to platí pre výsluhových aj profesionálnych vojakov. Som presvedčený, že nemáme 

záujem vzájomne sa osočovať a vytvárať medzi nami nedôveru 

a už vôbec nie nepriateľstvo. To predsa iste nechceme! Mať delegované právo vyjadrovať sa 

k veciam, musí ísť v jednote so zodpovednosťou za to čo verejne povieme, alebo napíšeme a 

môžeme tým ublížiť ľuďom. Našu webovú stránku ZVSR číta denne okolo 200 osôb. Teším 

sa na stretnutie, kde si nedorozumenie budeme môcť vysvetliť a skupina 

“PROFESIONÁLOV” vytvorí v zmysle našich Stanov, napríklad SEKCIU vo Zväze 

vojakov SR, kde budete môcť otvorene a záväzne Vaše názory v duchu Stanov vysvetľovať 

a uvádzať do praxe. 

Čo Vy na to priatelia ? 

 Pavol Bada BA:  

24.3.2012 o 5:28 (Upraviť) 

Vážení “Profesionáli” (skladynem@mil.sk), 

vystúpte z anonymity “Profesionálov” a napíšte ktorého klubu ste členmi a ktoré Vaše 

komentáre, alebo články boli “tvrdou cenzúrou ako zatotality za komunistov” vymazané. 

Môžete prípadne uviesť aj tie články ktoré Vám “komunisti zatotality” vymazali, ak také 

vôbec boli , alebo ste čušali ako “voš pod chrastou” a teraz spätne sa chcete ukázať ako 

bojovník proti totalite. Veď aj teraz vypisujete pod anonymom “Profesionáli”. 

Čoho sa bojíte? 

Vytvorte svoj klub ZVSR a pomáhajte meniť stav u seba na pracovisku, veď v tom by sme 

mohli mať spoločný cieľ. Čo Vám v tom bráni? 

Ale takto písať anonymne, o ničom, a kydať na ľudí ktorí sa snažia o spoluprácu na 

spoločných záujmoch (soc. zabezp., spolupatričnosť atď.) je veľmi jemne povedané -

nevhodné. 

Napíšte komentár, alebo článok, ktorý bude mať takýto cieľ a nebude Vám “vymazaný”, ako 

píšete. Vaše tvrdenie: “že nie všade to funguje ako by malo a niekomu veľmi vadí keď 

napíšeme pravdu alebo realita v OS je iná než o nej píšu výsluhoví dôchodcovia”, ste zatial 

ničím nepotvrdili, ja osobne som som taký článok od Vás nikde neobjavil a že prehľad mám, 

tomu verte! 

To, že umožňujeme na webe ZVSR aj komentáre pod anonymnym prihlásením, neznamená 

že necháme kydať provokačné hlúposti na našu činnosť. Máme záujem dať takto priestor 

aby vyjadrili svoj názor aj “menej odvážni” alebo slúžiaci profesionáli, ktorých by 

uverejnenie názoru mohlo ohroziť. 

Že toto budú Vám podobní zneužívať na ničím nepodložené osočovanie, s tým sme 

čiastočne počítali, takže to, čo nemá “ani hlavu ani pätu”, alebo je vyslovene proti programu 

ZVSR (pozri STANOVY ZVSR na prvej strane webu), mažeme a budeme mazať, i keď ani 

v tomto nie sme dôsledný, viď tento Váš komentár. 

Takže napíšte otvorene o akú “pravdu” a “vecné články” že Vám to ide “ktoré boli 

vymazané”? 

Nebude to narážka na Vaše nadávky nemenovanému Klubu za úspešnú spoluprácu s 

velením posádky? 

Tam ste sa však podpísal ako “Profesionál” a nie “Profesionáli“, tak vystúpte z anonymity 

a “kápnite božskou”, inak Vás budeme musieť vymazať. 

http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-1650
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=1650
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-1649
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=1649
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 Profesionáli:  

23.3.2012 o 19:29 (Upraviť) 

Važený admin,v poslednej dobe ako aj v minulosti sa stretávame so skutočnosťou 

že na Vašom webe funguje tvrdá cenzúra môžeme to prirovnať ako zatotality za 

komunistov.Vieme že tieto články čítajú aj naši nadriadení a funkcionári 

ozbrojených síl.Sme profesionalni vojaci a z času na čas si myslíme že 

vecne a slobodne reagujeme na články a pritom nepoužívame žiadne vulgarismy 

alebo nadávky ale slušnou formou poukazujeme na niektoré vecné články ktoré 

sú zrkadlom ,že nie všade to funguje ako by malo a niekomu veľmi vadí keď 

napíšeme pravdu alebo realita v OS je iná než o nej píšu výsluhoví dôchodcovia. 

Sme presvedčení že ako admin nemáte právo ani morálne vôlu robiť cenzúru 

len na základe osobného názoru alebo požiadavky Vašich tiež kolegov mazať 

diskusné príspevky. Mysleli sme si že ZVSR bude nepolitická a nezávislá 

organizácia a transparetne nechá hovoriť aj inú záujmovú skupinu ale ako 

zisťujeme ZVSR nie je pre nás za takýchto podmienok organizáciou ktorá 

by nám priniesla to čo by nám naozaj bolo treba a čo by nám aj reálne pomohlo 

 Josef NYČ, KVD Piešťany:  

18.2.2010 o 11:02 (Upraviť) 

Blahoželám všetkým autorom tejto web stránky. je to perfektná vec na komunikáciu medzi 

všetkými členmi a ÚR. Fandim Vám. 

 Michal Bohunický:  

9.2.2010 o 16:59 (Upraviť) 

Čech-Špirek Marián: Editor vo svojej reakcii rieši otázku zverejnenia nového klubu na 

WWW stránke. Považujem za potrebné doplniť že založenie nového klubu je kompetenciou 

Ústrednej rady ZVSR. Pre založenie klubu je potrebné 5 a viacej osôb ktoré sa chcú 

podieľať na práci ZVSR v súlade s jeho základnými dokumentami. 

 editor:  

7.2.2010 o 20:19 (Upraviť) 

Reagujem na predchádzajúci komentár: 

Prihlásenie nového klubu nám ohlási tajomník UR a na základe toho pridáme klub do 

rubriky -Kluby Zvazu vojakov. 

Ak sa Vaša otázka týka už existujúceho klubu, uvedeného vo vyššie uvedenej rubrike, tak je 

potrebné aby ste sa pozreli aj do rubriky -Ústredná rada, kde najdete meno predsedu klubu 

(jeho E-mailovu adresu, ten nám musí určiť, kto bude redaktorom za Váš KVD. 

Meno a E-mailovú adresu dotyčného, (alebo svoju) pošle na admin@zvazvojakov.cz, alebo: 

pavol.bada@zvazvojakov.sk 

Bude zaregistrovaný a bude mu určené heslo pre prihlasovanie (ktoré mu oznámime). 

Korešpodencia s vlasnými členmi je cez klik na názov klubu v rubrike -Kluby Zvazu 

vojakov, tam môžu aj členovia KVD písať svoje Komentáre, otázky, a čo ich trápi alebo 

teší. 

Každý čitateľ Webu sa môže cez -Napísať komentár, vyjadriť k čomukoľvek. 

Poskytneme Vám aj ďalšie vysvetlenie ak potrebujete, na E-mailových stránkach uvedených 

vyššie, ale pýtajte sa aj cez Komentár, aspoň sa viacerí dozvedia “ako nato”. 

Ďakujeme za príspevok. 

http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-1648
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=1648
http://Tomis1996@atlas.sk/
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-84
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=84
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-63
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=63
http://www.zvazvojakov.sk/
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-60
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=60
mailto:admin@zvazvojakov.cz
mailto:pavol.bada@zvazvojakov.sk
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 Čech-Špirek Marián:  

7.2.2010 o 14:03 (Upraviť) 

Nové stránky Zvazu sa mi velmi pácia a su prehľadné nanašiel sao však možnost prihlasenia 

nového klubu a hlavne korenšpodencia v ňom s vlastnými členmi ??? 

 Juraj Drotár:  

10.1.2010 o 17:24 (Upraviť) 

Blahoželám tvorcom k dobrému a želám veľa dobrých správ.JD 

 Pavel Korčok, KVD Martin - Sever:  

7.1.2010 o 14:28 (Upraviť) 

Pozorne som preklikal celé menu nevej web stránky. Myslím si, že stránka v tomto podaní 

dostatočne monitoruje činnosť Ústrednej rady a klubov Zväzu vojakov SR. Otvorená 

komunikácia patrí k súčasným trendom za predpokladu, že každý prispievateľ bude 

zachovávať pravidlá slušnosti a nebude túto stránku využívať pre ambície politických strán. 

Poďakovanie parí autorom a realizátorom tejto web stránky. 

Pozn. Zaujímala by ma cena tvorby nového webu. 

 Maixner Jan KVD L. Mikuláš:  

4.1.2010 o 16:26 (Upraviť) 

Stránka je dobrá, treba ju využívať. Dúfam, že aj náklady sú 

únosné. Prajem veľa úspechov. 

Mx 

 František Hudák KVD Sereď:  

4.1.2010 o 15:39 (Upraviť) 

S ohľadom na krátkosť času fungovania novej stránky musím konštatovať, že plní svoj účel. 

Také množstvo príspevkov a komentárov, ako je na novej stránke za tak krátku dobu, 

nebolo na pôvodnej stránke možno za celú dobu jej fungovania. Obrovským prínosom je 

možnosť “priamej komunikácie” medzi jednotlivými klubmi, ako aj klubmi a ÚR. 

Všetkým, ktorí sa na tvorbe stránky podieľajú, ďakujem a držím palce, nech Vás elán a 

ďalšie tvorivé nápady neopúšťajú. 

 Matyáš Pavel:  

2.1.2010 o 9:51 (Upraviť) 

Po prečítaní možností novej webovej stránky musím s uspokojením konštatovať že sa 

narodilo nové dieťa.Tvorca webu využil dostupné technológie a preto ja osobne mimo 

informačnej hodnoty webu oceňujem aj možnosť, aby kluby mohli využívať svoje stránku 

pre svoje interné oznamy, zvolávanie, komunikáciu atď. 

Ďakujem autorom a držím im palce a trpezlivosť pri aktualizácii a údržbe webu 

 Michal Bohunický:  

1.1.2010 o 11:55 (Upraviť) 

http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-59
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=59
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-32
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=32
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-27
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=27
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-24
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=24
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-22
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=22
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-9
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=9
http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-8
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=8
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Myslím že toto je možnosť pre ďalšie stmeľovanie zložiek Zväzu a propagácie na verejnosti. 

Nie zanedbateľná je aj efektívnejšie vynaloženie finančných prostriedkov. 

 František Chuda:  

25.12.2009 o 6:26 (Upraviť) 

Projekt rekonštrukcie webovej stránky Zväzu vojakov SR sa mi veľmi 

páči. Aj keď v našom KVD Nitra – Zobor má možnosť využívať aktívne internet iba cca 

30% členov – je pre nás vítané mať takúto možnosť. 

Hlavný prínos tejto rekonštrukcie vidím v rýchlej realizácii našich príspevkov a možnosti 

vymieňania si názorov a skúsenosti z práce a aktivít KVD, aj keď samozrejme všetky 

ostatné obsahové 

časti z pôvodnej http://www.zvsr.sk sú významné a aktuálne. 

Ďakujem autorom a realizátorom tejto rekonštrukcie ! 

 

 

 

Niektoré podklady o tom, že ÚR nie jedenkrát rokovala o webe. 

Bod 1.Vyhodnotenie splnenia úloh z porady v mesiaci jún a Plánu činnosti 
ZVSR 2010 

Vybrané: 

K problematike  narábania  s osobnými údajmi uvedenými na internete 
a nedostatočnom využívaní  internetovej stránky jednotlivými klubmi  Navrhol aby sa do 
prihlášky za člena uvádzala formulka o dobrovoľnom súhlase danej osoby s uvádzaním 
osobných údajov. UR ZVSR opakovane upozorňuje predsedov klubov o dopísanie 
predmetnej formulky do prihlášok za členov.  

K činnosti  redakčnej rady, ktorá by mala vyhodnocovať jednotlivé články 
a prispievať do internetovej stránky a dozerať na jej chod. UR ZVSR konštatuje, že činnosť 
redakčnej rady sa rozbieha pomaly a je len na jednotlivcoch rady kto ako reaguje na 
jednotlivé články. Redakčná rada zároveň vyjadruje poďakovanie klubom, ktoré v druhom 
polroku tohto roku využívali webovskú stránku ZVSR pre prezentáciu svojej klubovej 
činnosti. K takým klubom patria kluby Bratislava, Sereď, Nové Mesto nad Váhom, 
Prievidza, Dolný Kubín, Žilina, Zvolen, Michalovce, Bardejov, Humenné, Kežmarok 
a Prešov avšak najintenzívnejšie Trenčín a Nitra- Zobor. U klubov v Banskej Bystrici 
a Brezna sa ukazuje systémová chyba na ich stránke. Čo sa týka ostatných klubov 
načrtá sa otázka prečo tieto kluby  nevyužívajú svoju stránku na propagáciu 
činnosti. Bude na to priestor v diskusii. 

K problematike zábran u profesionálnych vojakov v prezentácii svojich názorov na 
webstránke a  požiadavke rozprúdenia diskusie aj za pomoci členov Ústrednej rady ZVSR  
a aj formou propagácie činnosti ZVSR u útvarov.  Zatiaľ aj z článkov  členov klubov na web 
stránke ZVSR sa ukazuje, že propagovanie činnosti ZVSR je viac sporadické ako 
plánovité. Výkonný tajomník ZVSR využil nástup útvarov v Hlohovci dňa 30. júna 2010 pri 
príležitosti zmeny na funkcii veliteľa SLPS kde počas príhovoru  poďakoval príslušníkom 
SLPS v pomoci pri zabezpečovaní uniforiem, objasnil miesto a poslanie ZVSR aj 
v prospech profesionálnych vojakov. 

Podklady Porada predsedov 25.11.10 bod 1.  

Vybrané: 

Vyhodnotenie splnenia úloh z porady v mesiaci jún a Plánu činnosti ZVSR 2010  „ 

http://www.zvazvojakov.sk/2009/12/projekt-rekontrukcie-webu-zvzu-vojakov-slovenskej-republiky/comment-page-1/#comment-7
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=7
http://www.zvsr.sk/
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K činnosti web stránok“ chcem upresniť, že v priebehu roku (3/5 roka) sa podarilo 

zintenzívniť záujem o dianie v ZVSR 

Každý klub nech si zváži podľa svojich možností príspevky na web stránky, nie všetci tieto 
možnosti využívajú. 
Ak by sa mali kluby hodnotiť podľa počtu príspevkov, tak najviac článkov poskytuje KVD 
Prešov, po ňom nasleduje Nitra-Zobor, Prievidza, Zvolen, Žilina atď. - sú to články 
o kultúrnej, športovej a spoločenskej činnosti klubu, ale aj články o dobrej spolupráci 
s velením v posádke – Prešov, Humenné. 
Názory nasmerované do vojenskej, sociálnej  oblasti, dôchodkov, perspektív OS vyjadruje 
klub Bratislava, Zvolen, Prievidza.  
 
Články ktoré zaujali (pozitívne) aj verejnosť a ktoré napomohli rozpohybovať naše web 
stránky: 
 
- MO SR: Lukratívneho majetku sa zatiaľ zbavovať nebudeme Klub Bratislava  22 
komentárov 
- Prečo nevyužívať Hur. kasárne – „Čo Vy nato p. minister?”,  Klub BA 11 komentár 
- “EUROMIL bude členom Európskej odborovej konfederácie (EOK)” Paulech 6.7.10  1 
komentár  
- Ozbrojené sily a pracovný čas. Čo vy nato?  Paulech 10.5.10  bez príspevkov, návštevy 
sa zvýšili 
- Výsledky 102.zasadnutia prezídia EUROMILu v Bruseli. 8.11.10 plk. Paulech 
bez komentárov 
- I. a II. PRACOVNÉ KATEGÓRIE a ako vojaci o ne prišli….7.10.10 ČASOD IUDr. 
ĎURINA 
- Úspechy a zlyhania v oblasti bezpečnosti a obrany 29.3.10 – Sládeček 5x 
- VOJENSKÁ LEGISLATÍVA (a čo ďalej?) 17.2.10 Bada,  8 kom., posledný z 11.11.10 
(stále živé) 
 
Najviac návštev: 
- Ľ. GALKO: S transparentnosťou v rezorte obrany to myslím vážne  19.10.10 Bada počet 
komentárov 9  - denné počty čitateľov sa zvýšili na 218 
- Referendum  15.9.10 Bada, článok mal odozvu 15 komentárov a denná návštevnosť bola 
220 – 318 čitateľov 
- VÝSLEDKY REFERENDA 2010 19. September 2010   Bada 11 komentárov, hodnotné 
zapojenie KVD Zvolen  - počet návštev 19.9. vystúpil na 522 - rekord 
 
- Prídeme o “vysoké” dôchodky? 14.6.10 Bada 13 komentárov 
- Vyhlásenie odbornej a verejnej diskusie – dôchodky 26.6.10 klub Bratislava počet 
komentárov  59 
- ČASOD – otvorený list predsedkyni vlády SR  22.9.10   5 komentárov 
 
-“Dôchodkové zabezpečenie vojakov Armád štátov V-4”25.10.10  :plk.gšt.v.v. Ing. Michal 
Bohunický ÚR ZVSR , komentárov: 4 k navštevnosť sa zvýšila 

 

Citujem jeden z komentárov, ktorý vystihuje aj ostatné príspevky: 
 fridrich: 23.9.2010 o 19:43 (Upraviť)‘ / 

Myslím, že sa asi 1x, v oblasti silových rezortov, potvrdilo že sa oplatí byť členom 
občianskych združení, ktorých činnosť súvisí s týmito rezortami. 
Spomeňme si na “výzvu pre poberateľov vojenských výsluhových 
dôchodkov,veteránov, obč. zamestnancov rezortu obrany” v Bratislave a následný 
vznik Klubu vojakov posádky Bratislava. 

http://www.zvazvojakov.sk/2010/01/mo-sr-lukrativneho-majetku-sa-zatial-zbavovat-nebudeme/
http://www.zvazvojakov.sk/2010/05/ozbrojene-sily-a-pracovny-cas-co-vy-nato/
http://www.zvazvojakov.sk/2010/11/vysledky-102-zasadnutia-prezidia-euromilu-v-bruseli/
http://www.zvazvojakov.sk/2010/10/i-a-ii-pracovne-kategorie-a-ako-vojaci-o-ne-prisli/
http://www.zvazvojakov.sk/2010/03/spechy-a-zlyhania-v-oblasti-bezpecnosti-a-obrany/
http://www.zvazvojakov.sk/2010/02/vojensk-legislatva-a-co-dalej/
http://www.zvazvojakov.sk/2010/10/l-galko-s-transparentnostou-v-rezorte-obrany-to-myslim-vazne/
http://www.zvazvojakov.sk/2010/09/vysledky-referenda-2010/
http://www.zvazvojakov.sk/2010/06/prideme-o-vysoke-dochodky/
http://www.zvazvojakov.sk/2010/06/vyhlasenie-odbornej-a-verejnej-diskusie-%e2%80%93-dochodky/
http://www.zvazvojakov.sk/2010/09/casod-otvoreny-list-predsedkyni-vlady-sr/
http://www.zvazvojakov.sk/author/michal-bohunicky/
http://www.zvazvojakov.sk/author/michal-bohunicky/
http://www.zvazvojakov.sk/2010/09/casod-otvoreny-list-predsedkyni-vlady-sr/comment-page-1/#comment-386
http://www.zvazvojakov.sk/wp-admin/comment.php?action=editcomment&c=386
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Vyhlásenie verejnej odbornej diskusie k dôchodkom a Otvorený list …boli asi silným 
impulzom pre prehodnotenie postoja vlády k výsluhovým dôchodcom a k ich 
problémom a pracujúci výsluhový dôchodci si môžu na chvíľu vydýchnuť. Bohužiaľ, 
asi skutočne iba na chvíľu. 
 Netreba teda poľavovať v doterajšej aktivite, úsilí a ostražitosti a ostať jednotní, 
lebo včerajšie vyhlásenie I. Radičovej je, zdá sa, iba obava z možných problémov, 
žalôb, sťažností a podobne, ktorým by vláda musela čeliť a ktoré by jej možno 
znížili “popularitu”. 
Až čas teda preverí našu trpezlivosť a jednotu aj skutočné úmysly vlády. 
A k príspevku Jany D.: Minister obrany a vnútra by sa skutočne už mali aktívne a 
účinne zasadiť o zastavenie kampane proti vojakom, policajtom a hlavne proti 
výsluhovým dôchodcom. Je to ponižujúce, nedôstojné a frustrujúce pre súčasných 
aj bývalých vojakov a policajtov a vyvoláva to závisť a nevraživosť voči ľuďom ktorí 
sa skutočne ničím neprevinili a mnohí by radšej ešte stále slúžili v uniforme ako 
poberali dôchodok. Pochybné reorganizácie im to však neumožnili. 

 

 

 

Niektoré články na webe k  

 

Pravidlá debaty.  Aby sme si slušne rozumeli 
  

Milí kolegovia, čitatelia i diskutujúci, vážení priaznivci Zväzu vojakov Slovenskej republiky !  
 
Prešiel rok ako sme zaviedli tento náš dynamický web, ktorý Vám prinášal rýchle a operatívne informácie o 
dianí v kluboch, ale aj o udalostiach ktoré nás priamo i nepriamo ovplyvňujú. 
A v nastávajúcom roku máte opäť možnosť prispievať do diskusií pod článkami, blogmi, na 
www.zvazvojakov.sk. 
 
Ako ste si určite všimli, odoslanie vášho komentára -  príspevku má technickú podmienku - opísanie textu z 
obrázku, ktorý sa vám pod príspevkom objaví. Toto opatrenie prispieva k znižovaniu množstva spamu, teda 
nevyžiadanej reklamy, ktorá sa často v diskusiách objavovala. (opísanie sme na základe žiadostí niektorých 
seniorov, medzi nimi aj členov ÚR, odstránili a v súčasnosti tam nie je) 
 
Pri tejto príležitosti by sme radi znovu zopakovali pravidlá, ktoré od vašich diskusných príspevkov 
očakávame. 
 
Sloboda slova a prejavu patrí k jednej z najvyšších hodnôt, ktoré v redakcii www.zvazvojakov.sk uznávame. 
Naším želaním by bolo mať diskusie, ktoré bežia samospádom bez akéhokoľvek zásahu redakčnej rady. 
Bohužiaľ, niet slobody bez zodpovednosti. 
 
Sme presvedčení, že ako prevádzkovatelia "ihriska", na ktorom sa diskusia odohráva, máme plné právo 
vytýčiť pravidlá, ktorými sa takáto debata má riadiť. A kto tieto pravidlá poruší, bude niesť následky. 
 
Základné pravidlá, ktoré od príspevkov v diskusiách vyžadujeme: 
 
- slušnosť 
- dodržiavanie zákonov 
- zákaz reklamy (spamu) 
 
Zakázané sú príspevky, ktoré obsahujú vulgarizmy, obscénnosti a ktoré podnecujú k násiliu a nenávisti voči 
konkrétnym ľuďom a skupinám obyvateľstva, najmä etnickým a náboženským. 
 
Zakázané sú príspevky, ktoré nijako nesúvisia s témou a ich jediným obsahom urážanie iných diskutujúcich. 
 
Je zakázané zaplavovať diskusie neustále tým istým textom alebo textom s tým istým obsahom. 
 
Je zakázané propagovať v diskusiách súkromné firmy, komerčné produkty a zverejňovať na ne odkazy. 



17 

 

 
Je zakázané neoprávnene sa podpisovať pod príspevky menom autora článku (blogera), alebo iného člena 
redakcie www.zvazvojakov.sk. 
 
Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na diskusie pod článkami v časti Komentáre.  
 
Príspevok, ktorý poruší tieto pravidlá, bude vymazaný. 
 
Diskutujúcemu, ktorý hrubo alebo opakovane poruší tieto pravidlá, bude zablokovaná IP adresa na 
prispievanie do diskusií na www.zvazvojakov.sk. 
 
Zodpovednosť za posúdenie, ktorý príspevok prekročil dovolené hranice, nesie administrátor diskusie. 
 
Prajeme vám tvorivé a korektné pero na vaše diskusné príspevky. 
 
Redakcia www.zvazvojakov.sk. 
 
 

 

28.5.2010 Od: Paulech 

 

Pavol, daj tieto pravidlá na web: 

 

Pravidlá pri medializácii názorov a dokumentov na webovej stránke ZVSR. 

 

UR ZVSR vyjadruje poďakovanie tím prispievateľom do zväzovej stránky, ktorý sú ochotní 

podpísať sa pod svoje názory a stanoviská ktoré obohacujú  ostatných návštevníkov v danej 

problematike.    

Na základe doterajších skúsenosti s využívaním webovej stránky ZVSR žiadame prispievateľov 

o dodržovanie nasledujúcich pravidiel: 

1. Do podstránky jednotlivých klubov môžu prispievať len určení členovia klubov 

s príspevkami, ktoré odsúhlasí rada príslušného klubu. 

2. Členovia jednotlivých klubov, rád klubov ako aj členovia Ústrednej rady ZVSR  majú právo 

reagovať na príspevky ostatných prispievateľov avšak ako súkromné osoby. 

3. Rady klubov, predsedníctvo UR ZVSR alebo UR ZVSR môže reagovať aj na jednotlivé 

príspevky  pričom za obsah a transparentnosť odosielateľa zodpovedá daný orgán formou 

zverejnenia mena, priezviska a funkcie  určenej pre styk s médiami. 

4. Zakazuje sa na webovej stránke zverejňovať dokumenty pracovného charakteru, ktorých 

autorom je iná osoba  bez súhlasu tejto osoby. Všestrannú zodpovednosť za zverejnenie 

takého dokumentu bude niesť osoba, ktorá uverejnila predmetný dokument na web .stránke 

a dokument bude zo stránky webmajstrom stiahnutý. 

5. Prispievateľ vo vyjadrený názorov  sa musí zdržať vulgarizmov a zachovať kultúrnosť 

prejavu a transparentnosť prispievateľa. 

6. Predsedníctvo ÚR a ÚR ZVSR analyzuje každý podnet a názor uvedený na webovej 

stránke, čo napomáha k ich činnosti  ale taktiež si  vyhradzujú právo nevyjadrovať sa 

k individuálnym podnetom a názorom jednotlivcov uvádzaním na tejto stránke. 

7. Pri porušení predmetných pravidiel webmajster má  právo stiahnúť predmetný materiál zo 

stránky s poukázaním na nedostatok v súlade s vyššie uvedenými pravidlami. 

 

 

 

Na základe pripomienok bol ÚR ZVSR na rokovaní v júni 2010 prijatý  

 

ŠTATÚT  REDAKČNEJ RADY 
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Pravidlá pre medializáciu na webovej stránke Zväzu vojakov SR 

Ústredná rada Zväzu vojakov SR, v náväznosti na „Projekt rekonštrukcie webu Zväzu 

vojakov SR“ (pozri: Administrátor z 19.12.2009) upresňuje a vydáva pre príspevky na Web 

www.zvazvojakov.sk nasledovné pravidlá: 

1. Na stránku vyčlenenú „Klubom Zväzu vojakov“, môže prispievať len určený autor klubu 

s príspevkom, ktorý odsúhlasí rada príslušného klubu. 

2. Ktorýkoľvek člen Zväzu vojakov SR má právo reagovať na príspevky, avšak iba ako 

súkromná osoba. 

3. Rada klubu, predsedníctvo Ústrednej rady, ako aj Ústredná rada Zväzu vojakov SR, má 

právo reagovať na ktorýkoľvek príspevok,  pričom za obsah a transparentnosť odosielateľa 

zodpovedá daný orgán formou zverejnenia mena, priezviska a funkcie  určenej pre styk 

s médiami. 

4. Nedoporučuje sa na webovej stránke zverejňovať dokumenty porušením autorského práva 

(bez súhlasu autora článku). Zodpovednosť za zverejnenie takého dokumentu bude niesť 

osoba ktorá uverejnila predmetný dokument (napr. aj v „Komentári“) a dokument bude zo 

stránky webmajstrom stiahnutý. 

5. Prispievateľ vo vyjadrený názoru  sa musí zdržať vulgarizmov a zachovať kultúrnosť 

prejavu a transparentnosť prispievateľa v súlade s „Projektom webu Zväzu vojakov“ (klikni 

na: Administrátor 19.12.2009). 

6. Predsedníctvo Ústrednej rady, ako aj Ústredná rada Zväzu vojakov SR analyzuje podnety 

a názory uvedené na webovej stránke, ale si  vyhradzujú právo nevyjadrovať sa ku každému 

 individuálnemu podnetu alebo názoru jednotlivcov uvádzaných na tejto stránke. 

7. Pri porušení predmetných pravidiel webmajster má  právo stiahnuť predmetný materiál zo 

stránky s poukázaním na nedostatok v súlade s vyššie uvedenými pravidlami. 

UR ZVSR vyjadruje poďakovanie prispievateľom za názory a stanoviská a vyzýva aj 

ďalších svojich členov k vyššej aktivite v prejavovaní svojich názorov na našich stránkach. 

 

 

Redakčná rada   

Redakčná rada je orgánom Ústrednej rady Zväzu vojakov SR, cez ktorú sa uplatňuje právo 

občianskeho združenia Zväz vojakov SR  na kontrolu činnosti svojej internetovej stránky 

www.zvazvojakov.sk. 

Redakčná rada má 3-5 členov, ktorých volí a odvoláva Ústredná rada Zväzu vojakov SR. 

Pri voľbe Redakčnej rady, Ústredná rada zohľadňuje, aby zastúpenie  v nej bolo regionálne - 

východ, stred, západ a člen (1-2) Ústrednej rady Zväzu vojakov SR. 

Predsedu si Redakčná rada volí zo svojich členov. 

Náplň činnosti: 

 vybavuje pripomienky, sťažnosti a podnety  čitateľov a prispievateľov webstránok,  

 oboznamuje ÚR s výsledkami svojej činnosti a so svojimi zisteniami,  

 podáva ÚR návrhy na odstránenie zistených problémov  

 navrhuje preventívne opatrenia pri zistení potenciálnych nezhôd, 

 predkladá návrh rozpočtu pre chod webstránok na nevyhnutné prevádzkové náklady  

 dohliada na dodržiavanie pravidiel obsiahnutých v „Projekte rekonštrukcie webu“ a 

„Pravidlách pre medializáciu“. 

 

Všeobecné podmienky používania služby 

Pravidlá v skratke: Príspevky vyjadrujú názory čitateľov. Redakcia nemôže ovplyvniť ich obsah. 

Vyhradzuje si však právo podľa vlastného uváženia odstraňovať nevhodné príspevky a blokovať 
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prístup do debaty používateľom, ktorí porušujú pravidlá.  

Neprijateľné sú hlavne urážky iných prispievateľov, hrubé osočovanie tretích osôb, vulgarizmy, 

hanobenie rasy, národa či náboženstva, propagácia akejkoľvek činnosti porušujúcej zákony SR, 

zneužívanie cudzej identity (vydávanie sa za niekoho iného), zneužívanie debaty na neplatenú 

reklamu, spamovanie debaty textami nesúvisiacimi s témou, spamovanie ostatných používateľov 

pomocou funkcie súkromných správ a hrubé poškodzovanie dobrej povesti prevádzkovateľa webu. 

Tieto podmienky sa týkajú tak príspevkov ako aj verejného profilu používateľa. Používateľovi, 

ktorý porušil pravidlá, môžu byť spätne zmazané všetky vytvorené príspevky aj verejný profil. 

Dĺžka textu príspevku môže byť maximálne 1000 znakov, dlhšie príspevky budú skrátené. 

Odmietané sú tiež jednoslovné, jednovetové, rôzne odkazy súkromného charakteru.  
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