
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

činnosť klubu ZV SR v Seredi bola v roku 2021 do veľkej miery ovplyvnená 

pandémiou Corona vírusu. Museli sme obmedziť naše stretnutia a zrušiť väčšinu aktivít. 

Členská schôdza v roku 2021 sa uskutočnila elektronickou formou. Členovia klubu 

dostali 22. marca 2021 príslušné dokumenty emailom alebo poštou a do 15. apríla 

vyjadrili svoj súhlas alebo nesúhlas. 30 členov vyjadrilo svoj súhlas emailom, 35 členov 

telefonicky formou SMS alebo ústne, 4 členovia písomne listom a 2 členovia sa 

nevyjadrili.  

V sobotu 20. marca 2021 Zväz vojakov SR v Seredi poďakoval členom šiestich 

odberných tímov, ktoré v Seredi niekoľko mesiacov zabezpečovali každý víkend 

testovanie obyvateľov na ochorenie Covid-19. Predseda klubu Sereď odovzdal každému 

tímu darčekový balíček, venovaný vďačnými darcami.  

Zväzová rada ZV SR sa v roku 2021 zišla iba 21. júla 2021 v Ružomberku. 

Schválila Návrh úpravy Plánu činnosti ZV SR a Plánu tvorby a čerpania finančných 

prostriedkov ZV SR v roku 2021, návrh zmien v príprave a zabezpečení 10. snemu ZV 

SR, ktorý sa uskutoční v stredu 15. júna 2022 v priestoroch Posádkového klubu Trenčín 

súčasne s oslavami 30. výročia založenia ZV SR, návrhy na udelenie vyznamenania 

Hviezda ZV SR a čestného uznania ZV SR, predložené k 31.12.2020 a 31.3.2021. 

Uložila klubom úlohu predložiť do 15.augusta 2021 podklady do Plánu NGŠ OS SR na 

rok 2022 a 2023. Túto úlohu splnil klub Sereď 2. augusta 2021 a do plánu navrhol 3 

akcie, 2 z nich sú akcie organizované  o. z. UN Veteran Slovakia, na ktorých sa klub 

Sereď podieľa. 15.12.2020  nám bolo pridelené IČO a v roku 2021 sme otvorili účet vo 

Fio banke, aby sme mohli viesť požadované účtovníctvo.   

6.12.2021 odsúhlasila Zväzová rada internetovým hlasovaním návrhy klubov na 

vyznamenanie a ocenenia, predložené k 30.9.2021. Hviezdou ZV SR boli ocenení plk. 

v. v. Ing. Rostislav Šmehlík, pplk. v. v. Ing. Milan Kadlec, pplk. v. v. Ing. Marián Bartek, 

pplk. v. v. Ivan Vták, pplk. v. v. Ján Štefka, pplk. v. v. RSDr. Jozef Hodál, čestným 

uznaním ZV SR pplk. v. v. Ing. Jozef Ďurica. 12.12.2021 podobným spôsobom schválila 

návrh Plánu práce ZV SR na rok 2022. Tajomník ZV SR predložil analýzu finančnej a 

hospodárskej sebestačnosti zväzu, podľa ktorej bude na 10. sneme, predložený návrh na 

zvýšenie odvodov z členských príspevkov zo 4 na 6 eur ročne.  

 Tento rok sa Zväzová rada stretla 6.4.2022 v Trenčíne. Schválila návrhy klubov 

na vyznamenania a ocenenia, predložené k 31.3.2022. Hviezdou ZV SR boli ocenení 

Jozef Kušnír a mjr. v. v. Ing. Kazimír Ištók, čestným uznaním ZV SR plk. v. v. Ing. 

Ladislav Kováčik a plk. v. v. Jozef Bábik. Ďalej zväzová rada schválila návrh tajomníka 

ZV SR na zvýšenie odvodov z členských príspevkov na činnosť ZV SR v sume 7,- € za 

člena v každom kalendárnom roku počnúc rokom 2023 a finálne návrhy Programového 

zamerania ZV SR a Stanov ZV SR, ktoré sa budú schvaľovať na 10. sneme ZV SR. 

Naše aktivity sme naďalej prezentovali na internetovej stránke Zväzu vojakov SR 

aj v miestnych médiách. Do konca roka 2021 klub Sereď na stránke ZV SR uverejnil 

115 článkov. Žiaľ v marci 2022 bola stránka ZV SR napadnutá a zablokovaná. 

Nepodarilo sa ju sfunkčniť, preto Zväzová rada schválila  úhradu zálohovej platby na 

vytvorenie novej webovej stránky ZV SR vo výške 1 521,75 €. 

Pokračovalo aj spracovanie publikácie o histórii vojenských útvarov v Seredi 

zhromažďovaním dostupných podkladov. Poďakovanie patrí podpredsedovi klubu pplk. 

v. v. Ing. Ľubomírovi Mičátkovi za pomoc pri ich zhromažďovaní. Pred Vianocami bola 



členom klubu distribuovaná publikácia Seredskí vojaci v novinách, ktorá na základe 

novinových článkov mapuje históriu vojenskej posádky Sereď.  

Výročie skončenia 2. svetovej vojny sme si pripomenuli 7. mája 2021 spolu 

členmi UN Veteran Slovakia, zástupcami mesta, velenia vojenskej posádky a miestnej 

organizácie SZPB. Výročie SNP sme si pripomenuli 26. augusta 2021 v Seredi a 27. 

augusta 2021 v Trnave s účasťou predsedu TTSK Jozefa Viskupiča. Pri príležitosti Dňa 

obetí holokaustu a rasového násilia sa predseda klubu 9. septembra 2021 zúčastnil 

pietnej spomienky pri pamätníku holokaustu v Seredi.    

26. júna 2021 sa stal pamätník ženistov PTS-10 v Seredi jednou zo zastávok 

motocyklovej kolóny jazdiacej pod heslom Ride for the forgotten heroes – Jazda pre 

zabudnutých hrdinov. Medzi členmi vojenského motocyklového klubu občianskeho 

združenia DESPATCH RIDERS LE MC SLOVAK REPUBLIC sme privítali bývalého 

náčelníka Generálneho štábu OS SR a 1. viceprezidenta Zväzu vojakov SR genpor. v. 

v.  Ing. Petra Vojteka a bývalého veliteľa vzdušných síl OS SR genmjr. v .v. Ing. Juraja 

Baránka.  

Poďakovanie za pomoc pri organizovaní posedenia pri guláši 21. augusta 2021 

patrí plk. v. v. Ing. Jozefovi Šipošovi a pani Helene Jelšicovej z o. z. TJ Rozkvet Stredný 

Čepeň za poskytnutie priestorov na ich ihrisku a členom klubu Sereď mjr. v. v. 

Ladislavovi Ladicsovi, npráp. v. v. Ľubomírovi Oravcovi a Jozefovi Kušnírovi,  ktorí sa 

zúčastnili na príprave priestorov, ako aj npráp. v. v.  Lacovi Kozmerovi a pplk. v. v. Ing. 

Mariánovi Bartekovi za prípravu vynikajúceho guláša. Sme radi, že sme stihli pripraviť 

aspoň toto jedno posedenie a ďakujem všetkým, ktorí prišli. 

Výstava “História ženijného vojska v Seredi” v Mestskom múzeu Sereď zostala 

inštalovaná od 27. augusta 2020 až do 14. mája 2021, kedy musela uvoľniť priestor pre 

výstavu zbierky hodiniek. Poďakovanie za prípravu výstavy patrí vedúcej Mestského 

múzea v Seredi p. Márii Dikovej a predsedovi klubu ZV SR Sereď pplk. v. v. Ondrejovi 

Urbanovi, všetkým členom klubu Sereď, ktorí poskytli dobové fotografie a ďalšie 

vystavované predmety, najmä pplk. v. v. Rudolfovi Tóthovi, plk. gšt. v. v. Ing. 

Danielovi Držíkovi, p. Danici Uhliarovej, plk. v. v. Ing. Viliamovi Vachovi, pplk. v. v. 

Ing. Josefovi Mudrochovi, plk. v. v. Ing. Stanislavovi Novakimu, pplk. v. v. Dušanovi 

Slančíkovi, ženijnému práporu Sereď za požičanie materiálov zo Siene slávy a zvlášť 

občianskemu združeniu Vodný hrad, ktoré poskytlo finančné prostriedky na výrobu 

vystavovaných posterov. 

11. septembra 2021 sa podarilo uskutočniť plavbu výletnou loďou Eleanor po 

Váhu, ktorej sa zúčastnilo 11 účastníkov. Ten istý deň bola pripravená aj druhá taká 

plavba, žiaľ pre nezáujem o účasť sa neuskutočnila.  

Na konci roka 2021 som ešte mohol konštatovať, že aj napriek rôznym 

zdravotným problémom nás v roku 2021 neopustil ani jeden člen nášho klubu. Žiaľ, 

rozlúčili sme sa s bývalým kolegom pplk. v. v. Ing. Štefanom Bírom, aj bývalým 

príslušníkom 6. ženijného pluku plk. v. v. Ing. Jánom Dobrovodským a v júli 2021 s 

bývalým zástupcom veliteľa 6. ženijnej brigády  plk. v. v. Ing. Františkom Cidlinským. 

Začiatok tohto roka bol však smutnejší a postupne sme sa rozlúčili s naším bývalým 

predsedom pplk. v. v. Rudolfom Tóthom, členom rady klubu mjr. v. v. Lubomírom 

Wágnerom a pplk. v. v. Jánom Štefkom, ako aj bývalými príslušníkmi 6. ženijnej 

brigády pplk. v. v . Ing. Pavlom Spišákom a práp. v. v. Zoltánom Kollárovičom. 



Obete leteckého nešťastia pri maďarskej obci Hejce v roku 2006 pripomenul náš 

článok na stránke ZV SR, samotný pietny akt pri hrobe plukovníka Štefana Ivana, ako 

aj streleckú súťaž v streľbe z pištole, plánovanú v máji 2021, prezident UN Veteran 

Slovakia zrušil. 11. septembra 2021 sa však UN Veteran Slovakia podarilo zorganizovať 

turnaj v minifutbale na počesť plk. Štefana Ivana s účasťou 4 družstiev. Zvíťazilo 

družstvo ženijného práporu Sereď.  

25. októbra 2021 sa v Seredi z iniciatívy UN Veteran Slovakia uskutočnili oslavy 

Medzinárodného dňa OSN. Pred oslavami sa členovia rady klubu Sereď zúčastnili s 

riadiacim výborom UN Veteran Slovakia 9. októbra 2021 na renovácii pri pamätníku 

mierových síl OSN, ku ktorej klub prispel aj finančne, keďže mnohí členovia klubu 

Sereď sú veteránmi mierových síl OSN. Počas slávnostného nástupu ženijného práporu 

Sereď 25. októbra 2021 odovzdal štátny tajomník MO SR Marián Majer členom ZV SR 

– klubu Sereď pplk. v. v. Ľubomírovi Mičátkovi, pplk. v. v. Ondrejovi Urbanovi, pplk. 

v. v. Mariánovi Bartekovi a pplk. v. v. Milanovi Kuklišovi. Občianske združenie UN 

Veteran Slovakia udelilo plk. v. v. Ing. Viliamovi Vachovi, plk. v. v. Ing. Rostislavovi 

Šmehlíkovi, plk. v. v. Ing. Štefanovi Janglovi, PhD., pplk. v. v. Ing. Radislavovi 

Jelínkovi, pplk. v. v. Ľubomírovi Mičátkovi, pplk. v. v. Ondrejovi Urbanovi, pplk. v. v. 

Mariánovi Bartekovi a pplk. v. v. Milanovi Kuklišovi aj Rad UN VETERAN 

SLOVAKIA za zásluhy a budovanie mieru. 

26. októbra 2021 sa spoločná delegácia UN Veteran Slovakia a klubu ZV SR 

Sereď spolu s predstaviteľmi mesta Sereď, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany 

ČR, Československej obce legionárskej a Nadácie M. R. Štefánika zúčastnila 

slávnostného odhalenia repliky pomníka československým legionárom v Seredi. 

6. novembra 2021 sme si pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých uctili na 

seredskom cintoríne pamiatku všetkých zosnulých kolegov a priateľov.  

Ako každý rok musím konštatovať, že ma mrzí, že príležitosť stretnúť sa na 

našich akciách nevyužilo viac našich členov.  

Ďakujem za pozornosť. 

 

  

 

 


