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Pojem vojenský veterán má svoje hlboké historické korene spojené s činnosťou             
pravidelných armád a ukončením vojenskej služby v týchto armádach. VOJENSKÝ 
VETERÁN BRATISLAVA (ďalej len „združenie“) pokladá za vojenského veterána 
každého vojaka z povolania alebo profesionálneho vojaka, ktorý vykonával vojenskú 
službu v armáde resp. ozbrojených silách Československa a Slovenskej republiky najmenej 
po dobu desiatich rokov.  

Uvedená dĺžka služby sa nevzťahuje na vojnových veteránov z II. svetovej vojny 
a invalidných dôchodcov.  

Do štruktúry pojmu vojenský veterán zaraďujeme po splnení podmienky dĺžky služby 
vojakov, ktorí vykonávali vojenskú službu na území Československa a Slovenskej 
republiky, ďalej vojaci, ktorí v priebehu vojenskej služby plnili úlohy mimo územia 
Československa a Slovenskej republiky a sú pokladaní za vojnových veteránov,  
a poberatelia dávok výsluhového zabezpečenia podľa § 30 zákona č. 328/2002 Z. z. 
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

Našou ambíciou je, aby sa uvedený pojem ustálil vo vojenskej terminológii, právnych 
predpisoch a vo vojenskej praxi. 
 

Spolková činnosť vojenských veteránov má v hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave (ďalej len hlavné mesto Bratislava) a bratislavskom regióne 140 ročnú tradíciu.  
Ich činnosť sa spája  so starostlivosťou o vojenských veteránov a ich rodiny, udržiavaním 
vojenských tradícií a obohacovaním kultúrneho a spoločenského života mesta.  
Starostlivosť o vojenských veteránov v Bratislave siaha do obdobia činnosti spolkov 
vojenských veteránov v Bratislave po rakúsko-pruskej vojne a spolkov nadväzujúcich na 
tradíciu československých legionárov v medzivojnovom období, spájaných najmä 
s osobnosťou generála M.R.  Štefánika. Za najstaršiu tradíciu slovenských vojenských 
veteránov pokladáme zbor slovenských dobrovoľníkov z rokov 1848-49, ktorý v treťom 
letnom ťažení ako pravidelná, dobre vycvičená a vyzbrojená jednotka cisárskych vojsk so 
slovenskými dôstojníkmi (napr.J. Francisci a Š. M. Daxner), bol slávnostne rozpustený na 
mieste súčasného Námestia slobody pred Úradom vlády Slovenskej republiky s 
príslušnými výsluhovými náležitosťami.  
  
  Hodnotové základy združenia vyjadruje text na jeho zástave – „vždy verní vlasti“ 
a „česť a svornosť“. Ďalšími hodnotami združenia sú najmä: vzájomná pomoc 
a podpora, úcta k vojakom a vojenskému povolaniu.      
 
  Sme združením s pôsobnosťou v hlavnom meste Bratislava, bratislavskom regióne 
a ďalších častiach Slovenska spojených s vojenskými historickými tradíciami, najmä 
dislokáciou vojenských posádok a miest s najvýznamnejšími vojenskými 
pamätihodnosťami. Združujeme vojenských veteránov, vrátane vojnových veteránov 
a poberateľov výsluhových dávok, vdovy a manželky vojenských veteránov, 
a sympatizantov združenia. Deklarujeme pripravenosť otvoriť priestor aj pre členstvo 
záujemcov zo zahraničia na báze individuálneho členstva. 
 



     Cieľom združenia je v súlade s historickými tradíciami, aktuálnymi požiadavkami 
a predpokladanými tendenciami v oblasti sociálnej ochrany vojenských veteránov:  

-zabezpečiť sociálno-právnu ochranu, sociálnu starostlivosť a pomoc vojenským veteránom 
a ich pozostalým;  

-prehlbovať úctu k vojakom, ktorí službou pre vlasť obetovali významnú časť svojho 
aktívneho života, svoje zdravie a životy;  

-udržiavať a rozvíjať vojenské tradície;  

-poskytovať pomoc Ozbrojeným silám Slovenskej republiky (ďalej len ozbrojené sily)  
a Ministerstvu obrany Slovenskej republiky v oblasti ľudských zdrojov a marketingu, s 
hlavným zameraním na legislatívny proces, tvorbu rezortných právnych predpisov 
a koncepčnú činnosť. 

     Opierajúc sa o skúsenosti a dosiahnuté úspechy v oblasti sociálnoprávnej ochrany 
a uplatňovania nového prístupu k rozvíjaniu vojenských tradícií  bez straníckych, 
ideologických a mainstreamových interpretácií, chceme aktívne využívať náš integračný 
potenciál pri presadzovaní cieľov združenia a záujmov vojenských veteránov.  
V oblasti sociálno-právnej ochrany, starostlivosti a pomoci vojenským veteránom budeme 
usilovať najmä o: 

 priznanie statusu vojenského veterána a z neho vyplývajúcich benefitov, 
 zosúladenie termínu valorizácie výsluhových dôchodkov s termínom starobných 

dôchodkov, 
 vytvorenie systému sociálnej starostlivosti a pomoci pre vojenských veteránov - členov 

združenia, ich manželky, vdovy a siroty.  

Strategickými partnermi združenia sú ministerstvo, ozbrojené sily, Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov, Jednota dôchodcov na Slovensku, Asociácia policajtov vo 
výslužbe, výbory Národnej rady  Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a sociálne 
veci, poslanci zastupiteľských zborov, ktorí zastupujú záujmy vojenských veteránov, 
hlavné mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj. Ďalšími partnermi sú  ústredné 
orgány štátnej správy, regionálne a miestne samosprávy, organizácie a združenia profesijne 
zamerané na oblasti obrany, sociálnej ochrany a vojenskej histórie. Máme záujem na 
rozširovaní spolupráce so zahraničnými partnermi združujúcimi vojenských veteránov, v 
spolupráci s partnermi budeme presadzovať nestrannosť, nezávislosť, vzájomnú výhodnosť 
a solidaritu.  
 
  V strednodobom horizonte činnosti združenia chceme dosiahnuť jeho spoločenskú 
akceptáciu a podporu relevantných subjektov v sociálnej sfére, v oblasti obrany a vojenskej 
histórie. 
 

Pri dotváraní a rozvíjaní činnosti združenia budeme uplatňovať princípy 
demokratického riadenia s dôrazom na dôsledné uplatňovanie práv a povinnosti členov 
a ich aktívne zapájanie sa do činnosti združenia v duchu hodnôt uvedených v tomto 
programe. Organizačnú štruktúru budeme dotvárať vznikom sekcií zameraných na odbornú 
a záujmovú problematiku, miestnu príslušnosť, ako aj udržiavanie tradícií druhov vojsk, 
vojenských útvarov, posádok, úradov  a škôl.  
 



     Základným spôsobom práce s členmi a verejnosťou je kvalifikovaná a transparentná  
komunikácia pri dodržiavaní jej právnych a etických pravidiel. Budeme ďalej skvalitňovať 
priestor pre slobodnú výmenu názorov a zapájať do informovania a diskusie odborníkov. 
K tomu budeme využívať najmä elektronické prostriedky a diskusné fóra za účasti členov, 
sympatizantov, verejnosti a pozvaných odborníkov.  V komunikácii s členmi bude 
uplatňovaná zásada vzájomnej interakcie pri rešpektovaní práva na odpoveď 
v požadovanom obsahu, rozsahu a stanovenom čase. Členom, verejnosti a zástupcom médií 
bude vytváraný priestor pre účasť na rokovaniach orgánov združenia a na jeho podujatiach.  
 
     Pre ekonomické zabezpečenie plnenia programu zavedieme efektívny systém získavania 
finančných zdrojov z dotačných schém rezortov, regionálnej a miestnej samosprávy, 
nadácií a fondov, vytvoríme sieť darcov, reklamných partnerov a klientov.       
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