Minister obrany Pavol Kanis navštívil Slovenskú záhradu
Marcel Pechan
Generál poručík Milan Cerovský, náčelník Generálneho štábu
Slovenskej republiky navštívil v júli Spojené štáty americké.
Táto návšteva bola zameraná na pracovné rozhovory o
výcvikovej spolupráci medzi armádami Slovenska a USA. Stretol
sa s náčelníkom Generálneho štábu vojsk USA Generálom
Henrym H. Sheltonom a ostatnými vysokopostavenými
dôstojníkmi americkej armády, navštívil niekoľko vojenských
základní, leteckú základňu v Colorado Springs a Langley,
vojenskú základňu vo Fort Carson a operačné stredisko v pohorí
Cheyene Mountain. Položil tiež veniec na hrob neznámeho
vojaka na cintoríne Arlington vo Washingtone. Generálovi
Cerovskému bolo udelené vyznamenanie The Legion Merit,
ktoré mu odovzdal Minister obrany USA William S. Cohen za
jeho osobný prínos pri riešení bezpečnostnej situácie v strednej
Európe a za podporu Americko-Slovenskej vojenskej spolupráce.
Slovensko-Americké vojenské vzťahy sa výrazne zintenzívnili
po voľbách na Slovensku v roku 1998. V januári 2000 náčelník
Generálneho štábu Generál Henry H. Shelton navštívil Slovensko
a vysoko vyzdvihol postup v príprave nášho štátu pri vstupe do
NATO.
O niekoľko dní, nadväzne na návštevu Generála Cerovského,
priletel do Spojených štátov na pozvanie Ministra obrany
Williama S. Cohena Minister obrany Slovenskej republiky Pavol
Kanis. Na stretnutí mu bola odovzdaná Obranná štúdia
ozbrojených jednotiek Slovenskej republiky vypracovaná
odborníkmi US armády. V Pentagóne na tlačovej konferencii
Minister Cohen chválil postup Slovenska pri zmene
komunistického a totalitného režimu na demokratickú spoločnosť
a ocenil úlohu Ministra Kanisa pri prebudovaní Slovenskej
armády. Zároveň sa poďakoval za podporu Slovenska počas
"Kosovskej krízy". "Slovensko sa zachovalo ako skutočný
partner" povedal pán Cohen. "Slovensko leží v centre Európy a
hrá dôležitú úlohu pri zabezpečovaní stability tohto regiónu."
dodal Minister Cohen. Minister Kanis zdôraznil dôležitosť
vstupu Slovenska do NATO a poďakoval svojmu americkému
partnerovi za spoluprácu a pomoc pri transformácii Slovenskej
armády a spoločnosti. " Členstvo v NATO je nevyhnutnosťou pre
našu krajinu" povedal Minister Kanis a pokračoval "Spojené
štáty sú pre Slovensko najdôležitejším partnerom a najviac
podporuje naše ozbrojené jednotky zo všetkých spojencov...Som

tu dnes v Pentagóne na jednodňovej návšteve, zatiaľ čo americké
stíhacie lietadlá nacvičujú na leteckej základni v Kuchyni na
západnom Slovensku, čo je len ďalším potvrdením našich
dobrých vzťahov."
Minister Kanis sa ďalej stretol s predstaviteľmi Pentagónu a
NATO. Tiež sa pozdravil so Senátorom Richardom G. Lugarom
a Kongresmanom Johnom L. Micom na Floride. V Orlande
navštívil špeciálne výcvikové stredisko námorného letectva The
Naval Air Warfare Center a s veľkým záujmom si pozrel
stredisko letov raketoplánov do vesmíru Kennedy Space Center.
Na záver svojej návštevy Minister Kanis zavítal medzi krajanov
do Slovenskej Záhrady v Orlande, kde sa veľmi dobre cítil a
porozprával sa otvorene o všeličom možnom. O situácii na
Slovensku, ako to vlastne vyzerá s našim vstupom do NATO,
našich krajanov mužského pohlavia zaujímalo tiež ako je to s ich
hodnosťami, ktoré im boli udelené ešte za čias bývalého režimu,
či ich synovia nemusia odslúžiť vojenskú službu, keď ju ešte
neodslúžili a majú slovenské štátne občianstvo. Poprosil som
pána ministra aby pozdravil aj čitateľov Floridského Slováka, čo
rád urobil.
Ďakujeme za milú návštevu pán minister!

Minister Pavol Kanis so svojou delegáciou z ministerstva obrany
počas návštevy v Slovenskej záhrade.

