
3. VOJENSKÁ RUBRIKA - VETERÁN ZO SPIŠA PPLK. JOZEF ZEKUCIA 

(07.04.2014; Rozhlasová stanica Regina; Rádiobudík Košice; 06.15; 2,5 min.; MINÁR Miroslav)  

Moderátor:  

"Mnohí naši rodáci robia nášmu regiónu skvelé meno doslova po celom svete. Medzi 

nich napríklad patrí aj rodák zo Spiša podplukovník Jozef ZEKUCIA. V operácii s názvom  

ISAF v Afganistane slúžil pod vlajkou Severoatlantickej aliancie, v Kosove v operácii KFOR, 

ako posledný veliteľ ukončil činnosť slovenskej jednotky v tejto časti sveta. Nuž a napokon 

zvládol aj nateraz poslednú výzvu vo funkcii veliteľa slovenského kontingentu v mierovej 

misii OSN na Cypre. Z večne zeleného a ešte stále rozdeleného ostrova sa vrátil pred 

niekoľkými dňami, obohatený novými skúsenosťami. Krátko po tom, čo mu bola za službu 

mieru udelená ďalšia z množstva medailí ho oslovil M. MINÁR.  

M. MINÁR, redaktor:  

"Možnože už teraz trošku aj taký kameň zo srdca padol, pretože táto misia sa skončila. 

Ale vo vašom prípade zrejme aj určitá záležitosť, pretože boli ste v Afganistane, boli ste 

v Kosove, teraz teda rok na ostrove Cyprus. Ako sa dajú tieto misie nejakým spôsobom 

porovnať alebo určiť, ktorá bola ľahšia a ťažšia. Ale to sa nedá."  

Jozef ZEKUCIA:  

"Každá misia bola diametrálne odlišná. Keď si porovnám misiu v Afganistane alebo 

v Kosove, mali spoločné prvky, ale misia na Cypre bola úplne odlišná. Jednalo sa hlavne 

z toho dôvodu, že naša činnosť bola viac zameraná na ochranu mieru, stability na ostrove. Čo 

sa týka mojej pozície, to bolo úplne, úplne odlišné od predchádzajúcich. Predovšetkým všetko 

bolo zamerané na diplomaciu v rámci prípravy rokovaní medzi jednotlivými stranami, 

prípravy rokovaní pre môjho veliteľa, pre náčelníka štábu, takže je to neporovnateľné."  

M. MINÁR:  

"Tá diplomacia sa zrejme asi najviac prejavovala v takých tých, pre nás na Slovensku asi 

normálnych situácií, keď si idú poľovníci zapoľovať alebo farmári si idú na to svoje políčko. 

Ale niekedy aj ten lovecký revír, aj to políčko je v zóne, ktorá je pre miestnych obyvateľov 

predsa len taká obmedzená. A tam zrejme asi veľa znamená od toho či ten vojak OSN 

dodržuje všetky pravidlá a či je zdržanlivý a či vie proste vyjednávať a dohodnúť sa s tými 

ľuďmi. Pretože predsa len sú tu isté pravidlá."  

J. ZEKUCIA:  

"Presne ste vymenovali vlastne najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávali naši vojaci 

na jednotlivých patrolách v rámci vykonávania činností sektoru štyri, ale aj v ostatných 

sektoroch. Vlastne nechcenie pochopenia určitých pravidiel zo strany civilného obyvateľstva, 

často viedlo k zložitým situáciám, ktoré museli naši vojaci na patrolách riešiť. De facto z ich 

strany, myslím zo strany našich vojakov, išlo predovšetkým o sebaovládanie a dokázanie 

v rámci nejakých slušných pravidiel, upozorniť týchto ľudí, že nemajú čo robiť v tejto zóne 

a treba im vysvetliť, aby opustili čo najskôr túto zónu. Takže asi najčastejšie problémy boli 

práve s civilným obyvateľstvom."  

M. MINÁR:  

"Pán  podplukovník, služba pod vlajkou NATO v Afganistane, služba pod vlajkou OSN 

na Cypre, ale Slovensko sa zapája aj do operácie Európskej únie. Operácie, resp. misie 

EUFOR s názvom ALTHEA v Bosne a Hercegovine. Že by to bola výzva?"  



J. ZEKUCIA:  

"Nechcel by som predbiehať. Práve som ukončil ďalšiu etapu svojho života či už 

profesionálneho alebo aj súkromného, takže uvidíme, čo nám život prinesie. Každopádne som 

pripravený postaviť sa pred ďalšiu úlohu, pokiaľ budem na to vyzvaný."  

 


