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Úvodné slovo predsedu klubu 
 

Vážené dámy a páni! 
 

V tomto roku sme si pripomenuli 25. výročie vzniku nášho klubu ako súčasti  
občianskeho združenia ZV SR., ktorý 25. výročie oslávil minulý rok.     Náš klub sa 
prihlásil do Zväzu vojakov z povolania Armády SR  v roku 1994. 
 

Klub Pezinok začal svoju činnosť s menším počtom členov (okolo 30). Prvým 
predsedom klubu bol nebohý  mjr. Rafael Baláž, potom plk. v.v. Ing. Vladimír Gajdoš, CSc., 
mjr. v.v. RSDr. Ivan Kučerka a predposledným plk. v.v. Ing. Julián Pitoňák. 
     

Postupom rokov, ale začala činnosť klubu stagnovať. Na konci roku 2015 hrozil zánik 
klubu. Bol som pozvaný na VČS, kde som prisľúbil, že oslovím bývalých profesionálnych 
vojakov na ponechanie klubu a rozšírenie členskej základne. Poďakovanie patrí 12 členom, 
ktorí udržali klub pri živote a to : zakladajúcim členom pplk. v.v. Ing. Silvestrovi Augustínovi, 
pplk. v.v. Jánovi Bartákovi,  kpt. v.v. Vladimírovi Hrušovskému, pplk. v.v. Pavlovi Janatovi, 
nprap. v.v. Antonínovi Jedličkovi, mjr. v.v. Ing. Ondrejovi Kuňakovi, nprap. v.v. Vierke 
Kuňakovej, pplk. v.v. Jiřímu Tyahurovi, nprap. v.v. Josefovi Šimurdovi a plk. v.v. Mgr. 
Oskárovi Mihokovi a neskôr prijatým plk. v.v. Ing. Vladimírovi Gajdošovi, CSc., pplk. v.v. 
RSDr. Vladimírovi Halamíčkovi a mjr. v.v. RSDr. Ivanovi Kučerkovi. Všetkým 
zakladajúcim členom, ktorí sú v klube udelil prezident ZV SR Hviezdu ZV SR. 
Začiatkom roka 2016 dňa 19.2. sa konala tzv. obnovujúca členská schôdza, kde bolo prijatých 
35 nových členov. Za to patrí veľká vďaka predsedajúcemu plk. v.v. Ing. Vladimírovi 
Gajdošovi, CSc. a členom rady klubu pplk. v.v. RSDr. Vladimírovi Halamíčkovi, mjr. v.v. Ing. 
Ondrejovi Kuňakovi a nprap. v.v. Antonínovi Jedličkovi,   

 

Do konca roka 2016 sa klub rozrástol na 77 členov. Na tejto tzv.  „obnovujúcej 
ČS“ bola zvolená nová Rada klubu, ktorá začala okamžite aktivity smerujúce k oživeniu 
činnosti klubu, vytvoreniu podmienok na vstup nových členov a uskutočňovaniu ďalších 
aktivít, ktoré viedli k nadviazaniu výhodnej spolupráce s vedením mesta Pezinok, OÚ 
Pezinok, ZO SZPB brig.gen. Karola PEKNÍKA, Malokarpatským baníckym spolkom 
a ďalšími spoločenskými a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v meste. 

 

Pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku nášho klubu minister obrany SR ocenil 10 
našich členov Pamätnou medailou 25. rokov OS SR, predseda klubu generálov ocenil 3 
našich členov Pamätnou medailou Klubu generálov SR, veliteľ Protilietadlovej 
raketovej brigády Nitra udelil klubu Pamätnú mincu obrancov Tobruku a veliteľ 
Technického oddielu Viničné venoval klubu Pamätnú dosku. Všetci  členovia nášho 
klubu boli ocenení našou pamätnou medailou vydanou pri tejto príležitosti. Za to patrí 
veľké poďakovanie autorovi tejto medaily a plakety nášmu členovi Jozefovi Hamerovi a 
sponzorom,  ktorí finančnou pomocou prispeli k ich výrobe. 
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Členská základňa je stabilizovaná, počet členov postupne narastal a začiatkom  roku 
2019 prekročil magickú stovku.    Potešujúce je, že klub už dávno nie je len klubom bývalých 
príslušníkov protilietadlovej raketovej brigády Pezinok, ale našli si v ňom miesto i príslušníci 
iných druhov vojsk zo širokého okolia Pezinka. 
      

Klub  sa postupne vypracoval a chceme patriť medzi   najaktívnejšie  kluby v rámci 
ZV SR. Aktivity sú smerované najmä na členov klubu a spoločensko-kultúrne aktivity 
v meste Pezinok. Rada klubu pravidelne prispieva na webovú stránku ZV SR. Objektívne je 
nutné pripomenúť, že klub pracuje aktívne najmä vďaka členom rady klubu. Mimoriadne 
pozitívnym faktom je skutočnosť, čo sme aj v príspevku z poslednej VČS schôdze 
konštatovali, že v klube sú členovia, ktorí na naše spoločenské akcie cestujú stovky 
kilometrov (od Prešova až po Brno), v klube máme troch členov, ktorí boli menovaní do 
generálskych hodností a členov, ktorí zastávali významné veliteľské a riadiace funkcie v 
rámci rezortu MO SR, GŠ OS SR a ďalších stupňov velenia, vrátane ČR. 

    Významná je spolupráca so  ZO SZPB brig. gen. Karola Peknika Pezinok, kde sa náš 
člen plk. v.v. Ing. Ivan MÁČOVSKÝ, PhD.,   stal v januári 2019 predsedom ZO . 

    Vydávaním Informačného spravodajcu, ktorý dokumentačnou formou mapuje činnosť 
klubu za určité časové obdobie chceme informovať o našej činnosti. Doteraz bol vydaný 
informačný spravodajca celkom  3x, kde podľa názoru rady, ale aj ďalších osôb, je veľmi 
objektívny, najmä informačný spravodajca zaoberajúci sa stručnou históriou protilietadlového 
raketového vojska v posádke Pezinok, históriou ZV SR a Klubu Pezinok. Našim členom sa 
stal riaditeľ Vojenského archívu Trnava pplk. v.v. Dr. Jozef Petráš a je predpoklad, že história 
bude v budúcnosti  doplnená o ďalšie zaujímavé historické fakty o podriadených súčastiach 
raketového útvaru. Tu patrí vysloviť veľkú vďaku autorovi, nášmu podpredsedovi plk. v.v. 
Ing. Stanislavovi Šimonovi, ktorý tomu venuje skoro všetok voľný čas a npor. v.v. Jozefovi 
Šmidovičovi, ktorý zabezpečil ich vytlačenie. 
     

Naša veľká vďaka patrí predstaviteľom mesta Pezinok  súčasnému primátorovi Ing. 
arch. Igorovi Hianikovi a bývalému primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi za pomoc, ktorú nám 
poskytujú pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcii a schválení erbu mesta Pezinok na 
našej pamätnej medaile.  Súčasne vyslovujeme poďakovanie prednostovi OÚ Pezinok, JUDr. 
Justínovi Sedlákovi, ktorý nám pri príležitosti osláv 75. výročia SNP udelil Pamätnú plaketu 
Okresného úradu Pezinok. 

 

    Svojimi spoločenskými aktivitami si Klub Pezinok vytvára priaznivé podmienky na to, 
aby činnosť klubu i naďalej pokračovala v  duchu priateľstva a vzájomnej pomoci, a aby  sa 
členovia klubu radi stretávali pri organizovaných akciách. Chceme aj naďalej pokračovať v 
nadväzovaní kontaktov medzi jednotlivými klubmi ZV SR ako tomu bolo s klubom Nitra 
Zobor, klubom Banská Bystrica, klubom Nové Mesto nad Váhom a nám z hľadiska vojenskej 
činnosti blízkymi klubmi Prešov a Košice. 
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   Hľadať nové formy a metódy práce na získavanie mladých ľudí do ZV SR, omladiť 
členskú základňu a funkcionársky aktív. Viesť diskusiu s profesionálnymi vojakmi plrb 
Nitra, s dôrazom na príslušníkov pobočky plrb Viničné,   mladými ľuďmi, sympatizantmi 
a motivovať ich na vstup do ZV SR. 
    

 Ešte raz chcem poďakovať celému prípravnému výboru osláv 25. výročia založenia 
nášho klubu na čele s pplk. v.v. Ing. Jánom Bodorom a rade klubu. 
     

Všetkým členom klubu, ich manželkám, manželom a rodinným  príslušníkom   
prajem do Nového roku 2020 veľa zdravia, šťastia, životného optimizmu a zároveň im 
ďakujem za pochopenie a pomoc pri rozvoji klubu a jeho 25 ročnej existencii. 
 

                                                                                     

                                                                                  plk. v.v. Ing. Milan Viglaský 

                                                                                               predseda klubu 
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Významná historická udalosť  SR v r. 2019: 75. VÝROČIE SNP1
 

 

Nepriamo bolo útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj 
snahou byť na strane víťazných mocností druhej svetovej vojny. Išlo o ozbrojené povstanie 
slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej svetovej vojny proti okupácii nemeckej 
armády na slovenskom území. 

Nepriamo bolo tiež útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj 
snahou byť na strane víťazných mocností druhej svetovej vojny. 

Prípravy SNP inicioval v roku 1943 Edvard Beneš, vodca česko-slovenskej exilovej 

vlády. Odbojové prúdy, demokrati, komunisti a antifašisti v Slovenskej armáde prijali ten istý 
rok Vianočnú dohodu, na základe ktorej vznikla v septembri 1944 povstalecká Slovenská 
národná rada. Sformovala sa aj konšpiračná skupina vojakov a politikov zodpovedná za 
prípravu povstania, ich centrom bola Banská Bystrica. 

Kľúčovými postavami SNP sa stali generáli Ján Golian a Rudolf Viest. 

Svoju rolu v ňom zohrali aj partizánske oddiely, ktoré začali od roku 1943 spontánne 
vznikať v horských oblastiach, neskôr sa ich ujali sovietski odborníci. 9.augusta 1944 dostala 
slovenská armáda rozkaz proti nim zakročiť. Akcia bola neúspešná. Naopak – mnoho vojakov 

začalo k partizánom spontánne prebiehať. 

Pôvodne malo vypuknúť až po dohode s Červenou armádou, no 29.augusta 1944 na 
Slovensko nečakane dorazila nemecká armáda a vojaci z odboja i bežní obyvatelia sa im 
spontánne postavili na odpor. Večer Golian oficiálne nariadil začiatok obrany. 

Nemecko veľmi rýchlo eliminovalo najlepšie povstalecké jednotky a prevahu sa im 
podarilo udržiavať prakticky po celú dobu trvania. Povstaleckú armádu definitívne porazili v 
noci z 27. na 28. októbra. Časť jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja, mnohé z nich 
bojovali až do oslobodenia krajiny na jar 1945. 

Napriek porážke malo pre nás SNP dôležitý politický význam, zabezpečilo nám 
nezávislú politiku v rámci spoločného štátu s Čechmi i rešpekt víťazných mocností. 
Ozbrojeným povstaním sa Slovenský národ jednoznačne postavil na stranu civilizovanej, 
demokratickej a kultúrnej Európy, ktorá odmietla trpieť pod jarmom fašistických okupantov. 

 

SNP v číslach 

 Trvalo 60 dní 
 Zapojilo sa doňho približne 80-tisíc ľudí 
 Odhady hovoria o 10- až 15-tisícoch povstaleckých obetí  
 Bojovalo v ňom 33 národov 

 Dodnes žije približne 1.300 účastníkov 

 

 

 

                                                           
1
 https://history.hnonline.sk/2-svetova-vojna/1017553-slovenske-narodne-povstanie-v-kocke-co-sa-na-

slovensku-dialo 
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Výhľadový plán činnosti  
klubu Pezinok ZV SR na  rok 2020 

 

P.č. Úloha - opatrenie
2
 Zodpovedá Termín3

 Miesto Súčinnosť/poznámka 

1 Odoslanie členského 
príspevku klubu na 

prezídium ZV SR Trenčín 

hospodár, 
pokladník, 

predseda 

do 

31.03.20 

Pezinok Rada klubu 

4 € / člen 

2 Odoslanie hlásenia: Stav 
členskej základne klubu 
Pezinok  ZV SR.  

tajomník, 
predseda, 

podpredseda 

15.04.20 

a 

15.10.20 

Pezinok Rada klubu 

Príjemca hlásenia: 
tajomník ZV SR p. 
Mjartan 

3 Pietny akt: 76. výročie 

oslobodenia mesta Pezinok 

Rada klubu 04/20 Pezinok OÚ, mesto Pezinok,  

ZO SZPB PK 

4 Tematický zájazd členov 
klubu  – Mincovňa Kremnica 

Rada klubu 04/20 Kremnica Dušan Pračko – pomoc 

pri zabezpečení 
klubovej akcie 

5 Tematický zájazd členov 
klubu – Mohyla M. R. 

Štefánika 

Rada klubu 04.05.20 Bradlo Štefan Hudák 

6 Pietny akt: 75 výročie Dňa 
víťazstva nad fašizmom a 
ukončenia vojny v Európe 

Rada klubu 05/20 Pezinok OÚ, Mesto Pezinok,  

ZO SZPB PK,  

7 Členská schôdza klubu 

Pezinok 

Rada klubu 06/20 Pezinok Pezinok, SOŠ 
Komenského č. 27 

8 Neformálne posedenie pri 
varení gulášu – „GULÁŠ 
PÁRTY 2020“ 

Rada klubu 05-06 

/2020 

Viničné, 

Cyklokav. 

Háj 

majiteľ zariadenia 

9 Pietny akt: 76.výročie SNP Rada klubu 08/20 Pezinok OÚ Pezinok,  ZO 
SZPB PK 

10 Pohronský Bukovec 2020: 
-účasť na akcii ZO SZPB 
Pezinok – uctenie si 

pamiatky brig. gen. Peknika 

Rada klubu 08/20 Pohr.. 

Buk. 

ZO SZPB, MBS v PK  

110 Vinobranie Pezinok 2020 

„Priateľský dúšok vína 
členov klubu“ 

Rada klubu 09/2020  Pezinok stretnutie predajňa 
Billa, sobota o 16:00 

hod. –  kto má čas!!!!  
12 Malokarpatská vinárska 

oblasť - degustácia 
regionálneho vína – 

Vinárstvo Michal SADLOŇ 

Rada klubu 10-11 

/2020 

Limbach  Vinárstvo Michal 

Sadloň 

13 Pietny akt: 102. výročie 

ukončenia 1.sv. vojny 

Rada klubu 11.11.20 

o 11:11 

hod.  

Pezinok, 

pamätník  
Mesto Pezinok,  ZO 

SZPB PK,  

14 Informačný spravodajca 

klubu Pezinok 

-uzávierka 

podpredseda, 

redakčná 
rada klubu 

01/2020 

 

31.12.19 

Pezinok členovia klubu 

15 Spolupráca rady klubu so  

štátnymi a spoločenskými 
organizáciami v meste a  

okrese  Pezinok 

 

Predseda, 

RK 

 

 

 

prieb. Pezinok podľa potreby 

a aktuálnej situácie 

 

 

 

                                                           
2
 Výhľadový plán činnosti klubu je možné  v priebehu kalendárneho roka 2020 operatívne  upravovať (meniť) 

podľa aktuálnej situácie. O prípadných zmenách bude RK včas členov  informovať. 
3
 Presný termín akcie bude v priebehu kalendárneho roka spresnený  v súčinnosti s ostatnými organizátormi 

významných spoločensko-historických  podujatí; 
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P.č. Úloha - opatrenie
4
 Zodpovedá Termín(*) Miesto Súčinnosť/poznámka 

16 Rokovania Rady klubu 

Pezinok 

predseda, 

tajomník 

1x /2–3 

mesiace 

podľa 
potreby 

Pezinok spravidla hotel Kriser 

Pezinok (zasadnutia 

neorganizovať počas 
letných mesiacov) 

17 Priateľské posedenie 
s jubilantmi klubu

5
 

predseda podľa 
potreby 

Pezinok jubilanti klubu 

18 Výročná členská schôdza 
klubu

6
 

Rada klubu 12/2020
7
 

(01/2021) 

Pezinok SOŠ Pezinok, 

Komenského č. 27 

19 12. zasadanie Zväzovej rady 
ZV SR 

predseda 29.04.20 Ružom- 

berok 

Zväzová rada 

20 13. zasadanie Zväzovej rady 
ZV SR 

predseda 25.11.20 Ružom- 

berok 

Zväzová rada 

21 Pokračovať v rozvíjaní  
vzťahov s ostatnými klubmi 
ZV SR. 

predseda 

a rada klubu 

priebežne  podľa potreby  

22 Jubilejný 25. ročník 
Medzinárodného vojenského 
výstupu na Kriváň 

predseda 

a rada klubu 

04. 

06.09.20 

Vysoké 
Tatry 

Prezídium ZV SR 

23 Strelecká súťaž v streľbe 
z ručných zbraní o „Putovný 
pohár prezidenta ZV SR“ 

predseda 

a rada klubu 

21.08.20 Levice – 

strelnica 

Devičany  

2207 Levice 

 

 

Schválené Radou klubu ZV SR Pezinok: 

- miesto: Salónik hotela Kriser Pezinok 

- dňa: 17. októbra 2019 

- doplnené dňa 20. novembra 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Výhľadový plán činnosti klubu je možné  v priebehu kalendárneho roka 2020 operatívne  upravovať (meniť) 

podľa aktuálnej situácie. O prípadných zmenách bude RK včas členov  informovať. 
5
 Posedenie s jubilantmi bude organizované na VČS, ČS a v rámci zasadnutí Rady klubu Pezinok. 

6
 Organizácia VČS presunutá na mesiac január z dôvodu veľkého počtu spoločenských akcií v decembri 

a zosúladenia s ostatnými klubmi ZV SR.  
7
 Na základe Plánu činnosti ZV SR na rok 2020 je za Prezídium poverený účasťou 1. viceprezident 
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Aktivity a akcie klubu v roku osláv 25. výročia vzniku klubu 
 

 9.  zasadanie Zväzovej rady ZV SR 
28.novembra 2018 sa, v Kongresovej sále 

ÚVN Ružomberok, uskutočnilo 9.zasadanie 
Zväzovej rady ZV SR.  Zasadanie viedol predseda 
Zväzovej rady pplk. v.v. Mojmír HLOCH. 
Zasadania  sa zúčastnili predseda a podpredseda 
klubu. Zväzová rada zaviazala predsedov klubov 
informovať o prerokovaných bodoch programu, 

vrátane uznesenia, ako aj o priebehu zasadania na 
pripravovaných schôdzach klubov svojich členov. 
Tlačový hovorca zväzu pplk. v.v. Mgr. Ing.  Štefan 
JAVORÍK vyzdvihol aktívny prínos nášho klubu 
pri prezentácii klubu na webovej stránke zväzu, kde 

patríme k najaktívnejším. 

  

 Poďakovanie zástupcov klubu vedeniu mesta Pezinok 
Dňa 06.12.2018 sa v priestoroch MsÚ Pezinok uskutočnilo pracovné (rozlúčkové) stretnutie 

zástupcov klubu Pezinok ZV SR s končiacim vedením mesta Pezinok, pred zložením sľubu novým 
vedením mesta. Za klub Pezinok sa stretnutia zúčastnili plk. Ing. Julián Pitoňák, Ing. Milan Viglaský, 

a Ing. Stanislav Šimon, mesto Pezinok zastupovali 

primátor mesta Mgr. Oliver Solga a zástupcovia 
primátora Ing.  Ján Čech a Ing. Miloš Andel.  
Zástupcovia klubu menovaným odovzdali 
Ďakovný list a Informačného spravodajcu 2018.  

Predstavitelia klubu poďakovali vedeniu mesta 
Pezinok za výbornú spoluprácu  a pomoc pri 

organizovaní spoločensko-kultúrnych podujatí 
v rámci mesta, ale aj materiálnej  pomoci pri 

organizovaní aktivít klubu. Zároveň popriali 
menovaným mnoho úspechov na nových 
pracovných pozíciách, pekné sviatky a mnoho 

radosti v nastávajúcom kalendárnom roku.  
 

 Výročná členská schôdza ZV SR – Klub Pezinok 
Dňa 14.12.2018 o 16:00 hod., sa v jedálni SOŠ,  Pezinok, Komenského č. 27  konala výročná 

členská schôdza ZV SR - Klub Pezinok (ďalej len „VČS“). VČS sa zúčastnilo 75 členov z  98 a 4 
hostia. Pri podpisovaní prezenčnej listiny všetci zúčastnení členovia i hostia dostali písomnú formu 
informačného spravodajcu, ktorý stručne zhrňuje pôsobenie protilietadlového raketového vojska 
v posádke Pezinok a informačného spravodajcu o činnosti klubu v roku 2018.  
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Genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK,   pplk. v.v. Ing. 

Mojmír HLOCH, spoločne s predsedom 

a podpredsedom klubu odovzdali členom klubu  
vyznamenanie „Hviezda Zväzu vojakov SR“. 
Ocenení členovia klubu: 

- plk. v.v. Ing. Vladimír GAJDOŠ, CSc. 
(neprítomný z dôvodu choroby); 

- pplk. v.v. Pavel JANATA; 

- nprap. v.v. Antonín JEDLIČKA; 
- nprap. v.v. Viera KUŇÁKOVÁ. 

 
 

 

 

 
Na VČS boli ocenení členovia klubu, ktorí od 
poslednej členskej schôdze oslavovali životné 
jubilea. Zároveň boli hosťom pplk. v.v. Ing. 
Mojmírovi HLOCHOVI, pplk. v.v Ing. 
Ladislavovi ZAHRADNÍKOVI, JUDr. Dušanovi 
VIILIMOVI a npor. v.v. Jozefovi 

ŠMIDOVIČOVI odovzdané Ďakovné listy klubu 
za aktívnu pomoc pri rozvoji klubu. 

 

  
 

 

  
Na VČS sa vzdal funkcie predsedu klubu plk. v.v. Ing. Julián Pitoňák. Členovia klubu 

zvolili navrhnutého plk. v.v. Ing. Milana Viglaského za predsedu klubu. 



 

10 

 Zasadnutie Rady klubu za účasti primátora mesta Pezinok 
            Dňa 15.01.2019 bolo v priestoroch MsÚ 

Pezinok vykonané zasadnutie Rady klubu. 

Zasadnutia sa ako hostia zúčastnili Ing. Miroslav 
HOLČÍK, konateľ spoločnosti MURAT, s.r.o. 
Pezinok, plk.v.v. Ing. Ivan MÁČOVSKÝ, PhD. 
a pplk. v.v. Ing. Ján HURTOŠ, člen klubu. Krátko 
pozdravil členov klubu i primátor mesta Pezinok 
Ing. arch. Igor HIANIK, ktorému predseda klubu 
plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ odovzdal 
dokument „Informačný spravodajca – história 
PLRV v posádke Pezinok“ vyhotovený v tvrdej 

väzbe. Zasadnutie sa nieslo v slávnostnej atmosfére. 
V úvode predseda klubu odovzdal plk. v.v. Ing. 

Vladimírovi Gajdošovi, CSC. vyznamenanie „Hviezda Zväzu vojakov SR“.  
 

  
 

 Bilancovanie ZO SZPB brig. gen. Karola Pekníka Pezinok 
Dňa 19.01.2019 sa v Dennom centre na Kollárovej ulici č. 1 v Pezinku uskutočnila  výročná členská 
schôdza (ďalej len „VČS“) ZO SZPB brig. gen. Karola Peknika Pezinok. Schôdze sa zúčastnili 
členovia ZV SR z nášho klubu, ktorí sú zároveň i členmi ZO SZPB: plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ, 
plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON, plk. v.v. Ing. Ivan MÁČOVSKÝ, PhD., plk. v.v. Ing. Julián 
PITOŇÁK, mjr. v.v. Ing. Ondrej KUŇAK, plk. v.v. doc. Ing. Stanislav PREČUCH, CSc. Pre nemoc 
sa ospravedlnil pplk. v.v. Ing. Marcel JURECH – YORK. Na VČS  sa predsedom ZO SZPB brig. gen. 
Karola Peknika stal náš člen plk. v.v Ing. Ivan MÁČOVSKÝ, PhD, čo len podčiarkuje angažovanosť 
členov nášho klubu v spoločenských organizáciách v meste Pezinok. 
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 Pracovné stretnutie                                                                                                    

Dňa 06.02.2019 sa v  priestoroch Okresného úradu, 
M.R. Štefánika č. 10,  Pezinok sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie zástupcov ZO SZPB brig. gen. 

Karola Peknika Pezinok a ZV SR-Klub Pezinok 

s prednostom OÚ Pezinok JUDr. Justínom 
SEDLÁKOM. Za ZO SZPB sa stretnutia zúčastnili 
plk. v.v. Ing. Ivan MÁČOVSKÝ, PhD, predseda a 
mjr. v.v. Ing. Ondrej KUŇAK, člen ZO SZPB. Za 
náš klub sa  stretnutia zúčastnili plk. v.v. Ing..  

Milan VIGLASKÝ a plk. v.v. Ing. Stanislav 

ŠIMON.  

Cieľom pracovného stretnutia bolo zosúladenie 
organizácie pietnych aktov,  pri príležitosti významných spoločenských a historických udalostí 
svetových dejín,  v meste Pezinok a určenie zodpovednosti z hľadiska hlavného organizátora.  
 

 Návšteva prezidenta SR v meste Pezinok 
          Prezident Slovenskej republiky Ing. Andrej KISKA navštívil v pondelok 11. februára 2019 o 
09.30 hod. mesto Pezinok. Pred Mestským úradom sa stretol s občanmi mesta. Úvodnej protokolárnej 
a uvítacej časti sa zúčastnili i zástupcovia ZV SR – Klub Pezinok na čele s predsedom klubu plk. v.v. 

Ing. VIGLASKÝM - plk. v.v Ing. Stanislav ŠIMON, plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ, plk. v.v. Ing. 
Gabriel MERŇÁK, plk. v.v. Ing. Vladimír KÚDELA, kpt. v.v. Igor VARGA a nprap. v.v. Ernest 

HAJNOVIČ. Prezident SR sa po kultúrnom vystúpení pozdravil s občanmi mesta Pezinok, včítane 
zástupcov nášho klubu.  

  
 Klub Pezinok sa i týmto spôsobom pozitívne prezentoval na verejnosti v meste svojho 

pôsobenia a i takýmto spôsobom ukázal na angažovanosť a spolupatričnosť k mestu.  

 Zasadanie Rady klubu 
Dňa 12.02.2019 sa v hoteli Kriser uskutočnilo 
zasadanie RK, za účasti všetkých členov 
a kontrolóra. Na zasadnutí bol schválený prípravný 
výbor organizácie osláv 25. výročia vzniku klubu. 
Za predsedu prípravného výboru bol navrhnutý 
a schválený pplk. v.v. Ing Ján BODOR. Členovia 
prípravného výboru: plk. v.v. Ing. František 
PARIŠEK, pplk. v.v. Ing. Ján ĎURČENKA, pplk. 
v.v. Ing. Štefan HUDÁK, pplk. v.v. Ing. Pavel 
ŠIRJOV, mjr. v.v. Dušan PRAČKO a. v.v. Ing. 
Jozef BUFA).   

Zároveň bol navrhnutí zoznam hostí, ktorý sa bude 
postupne upravoval. 
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 Pietna spomienka pri Pamätníku zmierania 

Dňa 04.03.2019  o 14,00 hod. sa na pozvanie Klubu generálov SR uskutočnila pri Pamätníku 
zmierenia v sídle  MO SR v Bratislave, pietna spomienka na štyroch generálov ktorí boli popravení 
v marci 1945  v koncentračnom tábore vo Flossenbürgu - Augustín MALÁR, Ján GOLIAN, Štefan  
JURECH a Rudolf VIEST, ktorých po potlačení povstania zajali fašisti. 

Pietneho aktu sa zúčastnili a vzdali hold popraveným generálom zástupcovia Klubu generálov SR, 
vedenia MO SR, GŠ OS SR a Ústrednej rady SZPB. Za Klub generálov sa zúčastnil náš člen genpor. 
v.v. Ing. Peter VOJTEK. Pietnej spomienky sa zúčastnil člen Klubu Pezinok ZV SR, syn fašistami 
zajatého a popraveného  generála II. stupňa Štefana Jurecha,  pplk. v.v. Ing.  Marcel JURECH, ktorého 
sprevádzal predseda klubu plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ. 

  
  

 Zasadanie Rady klubu – ocenenie jubilantov 
     Dňa 12. marca 2019  o 16,00 hod. sa v hoteli  

Kriser v Pezinku uskutočnilo spoločné rokovanie 
Rady klubu Pezinok a prípravného výboru 
organizácie slávnostného zhromaždenia pri 
príležitosti 25. výročia vzniku klubu.  

Rokovania sa zúčastnili a boli ocenení členovia 
klubu -  jubilanti, ktorí v prvom štvrťroku 2019 

oslavovali významné životné jubilea: 65 r. 

plk.v.v.MUDr. Miroslav Gajdošík, plk.gšt.v.v. Ing. 
Vladimír Albert, pplk.v.v. Ing. Ján Ďurčenka a 55. r. 
kpt. Jaromír Pospíšil. 
 

 

 

 

 74. výročie oslobodenia Pezinka 
Účasť členov klubu na pietnej spomienke pri príležitosti 74.výročia Oslobodenia mesta dňa 
02.04.2019 o 11:00 hod. pri Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici. 

  
  

https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/04/2.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/04/3.jpg
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Priateľské stretnutie členov klubu s npráp. 
Josefom Šimurdom, ktorý práve v tento deň 
oslavoval výnimočné a krásne životné jubileum – 

91 rokov. „Pepovi“ prajeme do ďalších rokov 
veľa zdravia, šťastia a vitalitu a vždy  sa tešíme na 
obohacujúce stretnutia s ním  

Milé stretnutie s novo zvolenou prezidentkou SR 

a vrchnou veliteľkou Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky  Mgr. Zuzanou Čaputovou v reštaurácii 
Vinum Galeria Bozen Pezinok. 

 

 

 Tematický zájazd do Múzea SNP Banská Bystrica. 
Dňa 11. apríla 2019, v súlade s Plánom činnosti Klubu Pezinok, absolvovali 19 členovia klubu 
celodenný tematický zájazd  do Banskej Bystrice, spojený s návštevou Múzea Slovenského národného 
povstania. Akciu organizačne pripravil plk. v.v. Doc Ing.. Stanislav Prečuch, CSc. Návšteva múzea 
bola realizovaná prostredníctvom Generálneho riaditeľa Múzea SNP PhDr.  Stanislava Mičeva, PhD., 

  
 
V rámci návštevy Banskej Bystrice  sa uskutočnilo i dopredu plánované priateľské stretnutie 
s predsedom Zväzovej rady pplk. v.v.  Ing. Mojmírom Hlochom a členmi Klubu Banská Bystrica. 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/04/10-1.jpg
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 Neformálne stretnutie s NGŠ OS SR 
Dňa 17. apríla 2019 prijal NGŠ OS SR genpor. Ing. Daniel ZMEKO na neformálnom stretnutí 

predsedu Klubu Pezinok ZV SR plk. v.v Ing. Milana VIGLASKÉHO, podpredsedu klubu plk. v.v. 

Ing. Stanislava Šimona a člena klubu plk. v.v. Ing. Gabriela MERŇÁKA. Predstavitelia klubu pozvali 

NGŠ na Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia založenia klubu, odovzdali mu darčekové 

vydanie Informačného spravodajcu – História 

protilietadlového raketového vojska v posádke 

Pezinok. NGŠ ocenil predstaviteľov klubu 

Pamätnou plaketou NGŠ vydanou pri príležitosti 
15. Výročia vstupu SR do NATO. V termíne 

slávnostného zhromaždenia čerpá NGŠ riadnu 

dovolenku, ale uvítal  pozvanie na VČS klubu dňa 

13.12.2019. 

Predstavitelia klubu sa stretli na neformálnom 

stretnutí i  s Generálnym tajomníkom služobného 

úradu MO SR Dr. Jánom HOĽKOM, CSc. Pán 

Hoľko poďakoval za pozvanie a povedal, že zváži 
účasť na základe akcií, ktoré sa  v danom termíne 

môžu vyskytnúť. 
 

 74. Výročie Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. Svetovej vojny v Európe. 
Mesto Pezinok spoločne s Klubom Pezinok ZV  SR,  OÚ Pezinok,  ZO SZPB brig. gen. Karola 

Pekníka Pezinok a MBS,  si dňa 07. mája 2019 o 11:00 hod.,  pri Pamätníku osloboditeľov na 
Mladoboleslavskej ulici v Pezinku, pietnym aktom kladenia vencov pripomenuli 74. výročie Dňa 
víťazstva nad fašizmom a skončenia 2. svetovej vojny v Európe. Precízne pripravenej pietnej 
spomienky  sa ako hosť zúčastnil Oleg Sporyšev, druhý tajomník veľvyslanectva Ruskej federácie 
V SR. Dôstojný priebeh umocnila účasť vojakov z VÚ Viničné a spevácky súbor Animatus s dvomi 

našimi členmi.  

    
Po skončení pietnej spomienky pripravil primátor mesta Pezinok Ing, arch. Igor Hianik krátke 

stretnutie niektorých účastníkov osláv, spojené s podaním čaše vína  v historickej budove MsÚ 
Pezinok. 

 „Guláš párty 2019“ 

Dňa 11. mája 2019 pripravila  Rada klubu Pezinok ZV SR plánovanú akciu „Guláš párty 2019“  
v  Cyklokaviarni  Háj, Vojenská ulica v obci Viničné, - miesto akcie, s nádychom nostalgie z dôvodu, 
že sa nachádza len asi 400 m od kasárni Vinične, kde bol v nedávnej minulosti dislokovaný technický 
oddiel 37.plrb Pezinok, kde si niektorí členovia klubu plnili povinnosti vojenského profesionála.  
Akcie sa zúčastnilo 32 členov klubu a milí hostia, bývalí kolegovia z 2.divízie PVOS Brno v počte 6 

účastníkov, ktorí si v roku 2018 pripomenuli 25. výročie zrušenia divízie. Podriadeným útvarom 

zväzku  bola 186. plrb Pezinok. Organizáciou  akcie sa výborne zhostil tajomník klubu plk. v.v. Ing. 
Jaroslav Garaj. 
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 Slávnostné zhromaždenie – 25. výročie založenia klubu 

Dňa 14.06.2019 o 16:00 hod., sa v objekte 
Strednej odbornej školy, Myslenická č. 1, 
Pezinok  konalo Slávnostné zhromaždenie klubu pri 
príležitosti 25. výročia založenia Klubu Pezinok ZV 
SR (ďalej len „slávnostné zhromaždenie“). 
Slávnostného zhromaždenia sa zúčastnilo 71 členov 
zo  119 (59,66 %)  a vzácni hostia z MO SR,  OS 

SR, predstavitelia prezídia zväzu a zväzovej rady, 
predstavitelia štátnej správy, samosprávy, 
spoločenských organizácii a podnikatelia z Pezinka 

a ďalších miest a členov zo sesterských klubov 

z Košíc, Prešova a Nového mesta nad 
Váhom.Slávnostné zhromaždenie riadil predseda prípravného výboru a člen Rady klubu pplk. v.v. Ing. 
Ján Bodor. Slávnostnú atmosféru zhromaždenia navodili  naši kolegovia z protilietadlovej raketovej 

brigády Nitra – odlúčené pracovisko Viničné, ktorí plnili protokolárne úlohy. Tieto úlohy vzorne a so 
cťou splnili, za čo im patrí naše poďakovanie. 

V  slávnostnom príhovore predseda klubu 
plk. v.v. Ing. Milan Viglaský stručne pripomenul 
históriu ZV SR a Klubu Pezinok. Poďakoval 
najstarším členom klubu za ich vytrvalosť a podiel 

na obnovení klubu začiatkom roka 2016, 
ako  dôležitého medzníka v činnosti, kedy sa 
v podstatnej miere zintenzívnili aktivity a členská 
základňa sa rozrástla na súčasný stav. Vyzdvihol 
aktivity klubu pri organizovaní kultúrno-

spoločenských akcii pre členov klubu a aktivity pri 

organizovaní pietnych aktov významných 
spoločensko-historických udalostí v meste Pezinok. 

Ocenil najmä, pre klub veľmi významnú, spoluprácu s vedením mesta, Okresným úradom 
a spoločenskými organizáciami v Pezinku a nezabudol poďakovať ani podnikateľom, ktorí sa 
významnou mierou podieľali na prípravách,  organizácii a najmä zabezpečení slávnostného 
zhromaždenia. Poďakoval prítomným hosťom za pomoc, ktorú poskytujú klubu pri rozvíjaní činnosti 
a organizovaní akcii. Zvlášť zdôraznil, že svojimi spoločenskými aktivitami si klub vytvára priaznivé 
podmienky na to, aby činnosť klubu i naďalej pokračovala v duchu priateľstva a vzájomnej pomoci, 
a aby sa členovia klubu radi stretávali pri organizovaných akciách. Tiež zdôraznil snahu 
o nadväzovanie kontaktov a úzku spoluprácu medzi jednotlivými klubmi ZV SR, MO SR, OS 
SR, Klubom generálov SR a v poslednom období VÚ Nitra, vrátane pobočky Viničné. 
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Hovorca ZV SR pplk. v.v. Ing. Mgr. Štefan Javorík vo svojom príspevku s výstižným názvom 
„Slávnostné zhromaždenie klubu, ktorý povstal z popola“ konštatoval, že sa jednalo o vydarené 
a dôstojné oslavy. 

 Deň obetí banských nešťastí v Pezinku 
Na základe pozvánky sa členovia Klubu Pezinok ZV SR (plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, predseda,  plk. 

v.v. Ing. Stanislav Šimon, podpredseda, mjr. v.v. Ing. Ondrej Kuňak, člen), zúčastnili dňa 10.08.2019 

o 17:00 hod. pietnej spomienky pri príležitosti dňa obetí banských nešťastí.  Pietnu 

spomienku  organizoval predseda p. Štefan Granec a Rada Malokarpatského baníckeho spolku 

Pezinok  a uskutočnila sa pri banskom vozíku v Pezinku pred predajňou Billa. 
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 Pietny akt pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania 
Okresný úrad Pezinok v zastúpení prednostom 

OÚ JUDr. Justínom Sedlákom, spolu s mestom 

Pezinok,  Zväzom vojakov SR – klub Pezinok a ZO 

SZPB brig. gen. Karola Peknika 

Pezinok,  usporiadali  dňa 22. 

augusta  2019  o 10:00 hod. pietny akt kladenia 

vencov pri príležitosti 75. výročia Slovenského 

národného povstania pri Pamätníku osloboditeľov 

v Pezinku,  Mladoboleslavská ulica, ktorý 

bol  uskutočnený pod osobnou záštitou ministra 

obrany SR Ing. Petra Gajdoša.  
Prednosta OÚ ocenil náš klub pamätnou 

plaketou za aktívne presadzovanie hodnôt 
demokracie, tolerancie, mieru a humánneho odkazu SNP v Malokarpatskom regióne. 

  

  

Zástupcovia  ZO SZPB brig. gen. Karola 

Peknika Pezinok a ZV SR – klub Pezinok sa pred 

vykonaním pietneho aktu poklonili a vzdali  hold 

brig. gen. Karolovi Peknikovi, pezinskému 

rodákovi,  pri neďalekom  Pamätníku padlým 

hrdinom SNP v objekte nádvoria Pezinského 

zámku. Sú na ňom mená vojakov a partizánov, 
ktorí sa SNP aktívne zúčastnili. Karol Peknik je 

zaradený medzi osobnosťami SNP a 

významnými osobnosťami rodného mesta. 

 

 

 

 

Predseda a Rada 

klubu  Pezinok venovala brig. 

gen. Ing. Slavomírovi 
Staviarskému pamätnú plaketu 

vydanú pri príležitosti 25. 

výročia založenia klubu 

Pezinok ZV SR.  

 
 

 

 

 

 

https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/08/DSC02460.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/08/DSC02475.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/08/DSC02416.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/08/DSC02505.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/08/DSC02508.jpg
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 Oslavy 75. výročia SNP v Pohronskom Bukovci 
 

 
Dňa 31.8.2019 sa v Pohronskom Bukovci uskutočnili oslavy 75. výročia SNP. Už tradične sa týchto 
osláv na základe pozvania zúčastnili členovia SZPB a klubu ZV SR Pezinok. Za náš klub sa zúčastnil 
predseda klubu  Milan Viglaský a Ondrej Kuňák. Po ceste vzdali hold obetiam fašizmu pri pamätníku 
Nemecká. Pohronský Bukovec je pre Pezinok významný tým, že tam na úteku zastrelili rodáka z 
Pezinku, brigádneho generála in memoriam Karola Pekníka, účastníka SNP. Členovia delegácie 
položili pri jeho pamätnej tabuli v obci veniec, ktorým si uctili jeho pamiatku. 
 

 Udelenie pamätnej plakety prednostovi OÚ Pezinok 
 
Dňa 06.septembra 2019 odovzdal predseda a podpredseda ZV 
SR – klub Pezinok pamätnú plaketu klubu prednostovi 
Okresného úradu Pezinok JUDr. Justínovi Sedlákovi. Pamätná 
plaketa klubu bola udelená za  osobitný prínos p. prednostu pri 
presadzovaní spolupráce medzi Okresným úradom Pezinok a 
ZV SR – klub Pezinok. 

 

 

 

 Slávnostné zhromaždenie – 25.výročie založenia klubu Prešov 

 

Dňa 12.09.2019 sa, na 

základe pozvania predsedu 

klubu Prešov, zúčastnili 
predseda a podpredseda klubu 

Slávnostného zhromaždenia 
pri príležitosti 25.výročia 
založenia klubu Prešov ZV 
SR. 

 
 

 Pezinské vinobranie (13.-15.09.2019) 
Vinobranie Pezinok patrí k 
stáročnej vinárskej tradícii. 
V kultúrnej oblasti hájili farby 
nášho klubu Janko Biž a Tono 
Jedlička, členovia speváckeho 
súboru Animátus, ktorý opäť 
zožali potlesk počas 
vynikajúceho vystúpenia. 
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 Slávnostné zasadnutie RK 
17. 09.2019,  hotel Kriser Pezinok. Ocenenie pri príležitosti životného jubilea si prevzali: D. 

Pračko (65 rokov), M. Šteinecker (60), P. Janata.(75), J. Hurtoš (60), S. Augustín (75), F. Janoušek 
(75).  

Ján Barták si z rúk predsedu klubu prevzal vyznamenanie  Hviezda ZV SR. Z dôvodu neúčasti na 
Slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 25.výročia založenia klubu odovzdal predseda a RK 

pamätnú medailu našim členom. Pamätnú medailu si prevzali: J. Barták, I. Varga, M. Borza, M. 

Kolečányi, J. Jančík, S. Augustín, P. Janata, a V. Gajdoš. Pamätná plaketa bola udelená G. Merňákovi. 
Rada klubu udelila Pamätnú medailu In memoriam nedávno zosnulému členovi klubu pplk. Ing. 

Floriánovi Kostrbíkovi. Medailu prevzal syn Michal s manželkou, ktorí boli čestnými hosťami 
zasadnutia RK Pezinok. Prítomný si uctili zosnulého člena klubu minutou ticha. 

   
 

 SZPB ocenil členov klubu Pezinok 
Slávnostné zasadnutie RK, dňa 17. septembra 2019 

v hoteli Kriser.  Slávnostného zasadnutia sa zúčastnil predseda 

ZO SZPB brig.gen. Karola Peknika Pezinok, ktorý členom 

klubu odovzdal ocenenia. 

Predseda Ústrednej rady SZPB Ing. Pavol Sečkár, PhD., 

udelil pri príležitosti 75. výročia SNP za trvalé udržiavanie 

odkazu protifašistického odboja, za národné a sociálne 

oslobodenie, za aktívnu prácu v SZPB „Pamätný list“ Milanovi 

Viglaskému a Stanislavovi Šimonovi. 
Predseda ZO SZPB brig.gen. Karola Peknika Pezinok  

udelil pri príležitosti osláv 75. výročia SNP za osobitný prínos pri presadzovaní demokratického 

a humánneho odkazu SNP v Malokarpatskom regióne „Pamätný list“ členom klubu: Jaroslavovi 

Garajovi, Jánovi Bodorovi, Štefanovi Hudákovi, Stanislavovi Prečuchovi, Antonínovi Jedličkovi 
a Františkovi Pariškovi. 

 

 Aktivity Rady klubu Pezinok 

 
Dňa 17.10.2019 sa v Pezinku v  hoteli Kriser stretla Rada klubu  

Pezinok ZV SR. Gen. por. v.v. Ing. Peter Vojtek, prvý 
viceprezident ZV SR, veľmi stručne predstavil niektoré 
aktivity, ktoré majú za cieľ zabezpečiť pre  členov ZV SR 
benefity od niektorých firiem pôsobiacich na podnikateľskom 
trhu v SR.  Takéto benifity   poskytne i  spoločnosť GLOBAL 

FINANCE, a.s. so sídlom v Bratislave,   v oblasti orientácie sa 
v sieti finančných produktov, čo môže mať výrazný vplyv na 

naše osobné hospodárenie s financiami a priamy dopad na rozpočet rodiny. Ponuku predstavil Mgr. 
Martin Gregor, predseda predstavenstva uvedenej akciovej spoločnosti. 
Rada klubu ďalej rozhodla o: 

- Organizácii degustácie vína v Zámockom vinárstve (Šimák Zámok) z edície Romana 
Janouška. 

- Účasť na pietnom akte 101. výročia ukončenia 1. Svetovej vojny dňa 11.11.2019 o 11:11 hod. 

- Organizácii VČS dňa 13.12.2019 v o 16:00 hod. v  Spoločenskom dome v obci Viničné, 
Cintorínska 1000/13. 

- Schválila návrh dokumentu „Výhľadový plán činnosti klubu Pezinok ZV SR na rok 2020“. 
Dokument bude predložený na schválenie členom klubu na VČS. 

https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/09/DSC02578.jpg
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 Degustácia vína 
Dňa   26.októbra.2019 sa uskutočnila,  v novo 

zrekonštruovaných priestoroch Šimák Zámok 
Pezinok,    Mladoboleslavská č. 5, plánovaná 
akcia „Degustácia vína v Zámockom vinárstve 
z edície Romana Janouška. Zúčastnilo sa len 12 
našich členov (pôvodne prihlásených 15), čo 
predstavuje 9,76 % z celkového počtu členskej 
základne. 
Odpoludnie bolo príjemným spestrením víkendu 
na vynikajúcej akcii klubu. Negatívnou bola len 
účasť, ale je možné konštatovať, že na škodu 
tých našich členov, ktorí nereflektovali na 
ponuku Rady klubu a nezúčastnili sa plánovanej 
klubovej  akcie.  

 

 

 

   
 

 Pietny akt kladenia vencov dňa 11.11.2019 v Pezinku 
V súlade s Plánom činnosti Klubu Pezinok ZV SR sa dňa 11.11.2018 o 11:11 hod. sa na pietnom 

akte kladenia vencov stretli predstavitelia mesta Pezinok, Zväzu vojakov SR – Klub Pezinok, ZO 

SZPB brig.gen. Karola Peknika ,   zástupcovia MBS a občania mesta, aby si na pezinskom cintoríne 
pri Pamätníku padlých, uctili 101. výročie ukončenia Prvej svetovej vojny, známej  pred rokom 1939 
ako Veľká vojna alebo Svetová vojna. Akcie sa zúčastnilo 5 členov klubu (4,07 % z celkového počtu 
členov). 

Ešte predtým o 10:00 hod. účastníci pietneho aktu položili veniec pri Pamätnej tabuli brig. gen. 
Karola Peknika, Moyzesova ul. č. 10.  Účastníci týmto vzdali hold významnej osobnosti mesta 
Pezinok. 
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Napísali o nás 
 
Dvojtýždenník SZPB BOJOVNÍK č. 1/2019 

 

Pezinčan číslo 1/2019 
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Pezinčan číslo 2/2019 

Prezident Kiska navštívil Pezinok a zaujímal sa o jeho problémy 

Mesto Pezinok poctil v pondelok 11. februára svojou 
návštevou prezident SR Andrej Kiska. Prišiel krátko 
pred 10. hodinou dopoludnia pred budovou MsÚ 
,kde ho privítal primátor mesta Igor Hianik spolu so 
žiakmi ZUŠ a ďalšími občanmi. Prezident pozdravil 
prítomných obyvateľov a absolvoval rokovanie s 
vedením mesta. 

 

 

Pezinčan číslo 4/2019 

Pietny akt pri príležitosti oslobodenia Mesta Pezinok 

V utorok 2. apríla 2019 sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia 
oslobodenia Mesta Pezinok pri Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici. Hlavnými  
organizátormi boli Mesto Pezinok v spolupráci so Základnou organizáciou SZPB brigádneho generála 
Karola PEKNIKA PEZINOK a Zväzom vojakov SLOVENSKA - Klub PEZINOK. Medzi hosťami 
nechýbal ani zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku plk. Alexej Klimov.  

                                                                                                                                         Peter Vlasák  
 

Slávnostné zhromaždenie klubu, ktorý povstal z popola 
JÚN 15  

ŠTEFAN JAVORÍK  
 

Aj tak by sa dala charakterizovať 
v poslednom období činnosť Klubu ZV 
SR Pezinok, ktorý 16. júna 2019 
usporiadal Slávnostné zhromaždenie pri 
príležitosti 25. výročia svojho vzniku. Na 
uvedenom zhromaždení sa zúčastnilo 
viac ako 100 členov klubu a pozvaných 
hostí. 

 

 

 

 

   

https://zvazvojakov.sk/author/novemestoth/
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/xIMG_1903.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/xIMG_1906.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/xIMG_1908.jpg
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„Ešte pred dvoma rokmi mal náš 
klub iba 12 členov, dnes môžem 
s hrdosťou konštatovať, že je nás 
viac ako 100. Nie je to však iba 
moja zásluha, ale je to najmä 
zásluha skvelého tímu ľudí 
tvoriacich Radu nášho klubu. 
Pred dvoma rokmi sme si vytýčili 

spoločný cieľ zlepšiť klubovú činnosť a spoluprácu   s predstaviteľmi  mesta, mestských  organizácií a 
združení, Prezídia a ZR ZV SR, iných klubov zväzu, KG SR, ale aj s predstaviteľmi MO SR, GŠ OS SR a s 

veliteľmi niektorých vojenských útvarov.  Výsledkom nášho spoločného snaženia je, že za uvedené 
obdobie sa deväťnásobne rozšírila členská základňa klubu, kvalitatívne sa zmenila jeho 
činnosť  a  v súčasnosti máme vynikajúce  vzťahy so subjektmi, ktoré som pred chvíľou vymenoval. 
Dovolím si podotknúť,  že tajomstvo  nášho úspešného „znovuzrodenia“  je v tom, že každého jednotlivca, 
inštitúciu či klub nepovažujeme za súpera, ale za priateľa, ktorému ponúkame obojstranne výhodnú 
spoluprácu, “ povedal nám v krátkom rozhovore počas osláv predseda klubu plk. v.v. Ing. Milan Viglaský. 
Pravdivosť jeho slov potvrdila aj skutočnosť, že na dôstojných a veľmi dobre pripravených oslavách sa 
zúčastnilo  široké spektrum zástupcov rôznych organizácií a inštitúcií  mesta Pezinok, MO SR, GŠ OS SR, 
KG SR  a končiac zástupcami Klubov ZV SR z Košíc, Prešova a Nového Mesta nad Váhom. 
Podrobné informácie o priebehu Slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 25. výročia vzniku Klubu ZV 
SR Pezinok, udelených oceneniach a iných zaujímavostiach sa dočítate v článku na našej webovej stránke, 
ktorý pripravuje so spolupracovníkmi člen Rady klubu plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon. 

   

   

 

Štefan Javorík, foto: -šj- 

 

 

 

 

https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/xIMG_1911.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/xIMG_1907.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/zIMG_1910.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/zIMG_1909.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/zIMG_1905.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/zIMG_1912.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/zIMG_1914.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/zzIMG_1919.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/zzIMG_1924.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/zzIMG_1929.jpg
https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/06/zzIMG_1923.jpg
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Naši jubilanti v r. 2020 

90 
rokov 

 Zdenka GREGUŠOVÁ (november) 
 

80 
rokov 

 plk. v.v. Ing.Julián PITOŇÁK (február) 
 pplk. v.v. Jiří TYAHUR (február) 

 

75 
rokov 

 pplk. v.v. Ing. Jan Ceyp (marec) 

 kpt. v.v. Miloslav CHROMEK (apríl)  

70 
rokov 

 nprap. v.v. Ján ŠMAHOVSKÝ (január) 
 plk. v.v. JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, Csc. (február) 
 pplk. v.v. Ing.  Peter GERGEL (február) 

 

 

 

65 
rokov 

 

 plk.v.v. Ing. Jaroslav GARAJ (január) 
 pplk. v.v. Ing. Jozef MIHÁLIK (január)  
 plk. v.v. Ing. František PARIŠEK (marec) 

 mjr. v.v. Ing. Alexej VÁCLAVÍK (marec) 

 pplk. v.v. Ing. Marián PETROVIČ (apríl) 
 plk. v.v. MUDr. Juraj MITURA (apríl) 
 mjr. v.v. Ivan MAYER (apríl) 
 pplk. v.v. Ing. Otto KLÍMA (jún) 
 plk.v.v. JUDr. Ján ZANOVIT, PhD. (júl) 
 mjr. v.v. Peter MATUŠEK (august) 
 mjr. v.v. Ing. Jozef BÚTORA (december) 
 

60 
rokov 

 pplk. v.v. Ing. Jaroslav VESELOVSKÝ (máj) 
 mjr. v.v. Ing. Ján PITOŇÁK (august) 

 

 

 

55 
rokov 

 mjr. v.v. Ing. Milan MARCINEK, PhD. (február) 
 mjr. v.v. Ing. Miloslav MATONOG (jún) 
 kpt. v.v. Oto CSÉRY (december) 
 pplk. v.v. Štefan WOŽNIAK (december) 

 

 

Našim jubilantom srdečne blahoželáme!!!! 
 

 

Navždy nás opustili: 
 

a) členovia klubu: 
 plk. v.v. Ing. Ivan PAULOV *30.11.1958  ϯ29.12.2018 

 pplk. v.v. Ing. Florián KOSTRBÍK  *07.04.1955 ϯ03.09.2019 

b) bývalí príslušníci VÚ 5949 Pezinok: 
 mjr. v.v. Ing. Ján MIŠKOV *13.02.1953  ϯ15.12.2018 

 kpt. v.v. František FEKETE  *19.10.1960  ϯ05.03.2019 

 plk. v.v. Ing. Dušan ĎURMAN *31.05.1948  ϯ11.09.2019 

 mjr. Stanislav LUKAČOVIČ *10.01.1946  ϯ18.11.2019 

 

 

Česť ich pamiatke! 
 

 

 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://www.kytice-kvety.sk/images/stories/virtuemart/product/a6a5ff7f5cc6a0a19ac3acc226ac69bf-1-1.jpg&imgrefurl=https://www.kytice-kvety.sk/produkt/kytica-k-narodeninam-bailando.html&docid=TBYnd7506eI99M&tbnid=YvgdV4OsVrWrtM:&vet=12ahUKEwjP9vCMld7eAhWLbFAKHcZmCno4ZBAzKCwwLHoECAEQSA..i&w=1996&h=3000&bih=600&biw=1152&q=kytica kvetov&ved=2ahUKEwjP9vCMld7eAhWLbFAKHcZmCno4ZBAzKCwwLHoECAEQSA&iact=mrc&uact=8
http://kvety.pravda.sk/smutocna-kytica-kremove-ruze/
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:  
 

Zväz vojakov Slovenskej republiky 

Právna forma: Občianske združenie podľa zákona NR SR č. 83/1990 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 
Sídlo: 911 27 Trenčín, Hviezdoslavova č. 16 

Telefónne čísla: 032/7430041, 0960 333 818 

E-mail: zvazvoj@gmail.com 

IČO: 318 714 53 

DIČ: 2021325383 

Účet : Fio banka, a.s. pobočka Trenčín, IBAN SK53 8330 0000 0023 0157 4787  

Internetová schránka Zväzu vojakov SR:  www.zvazvojakov.sk  

 

Členovia nášho klubu pracujúci v orgánoch ZV SR8
: 

a) Prezídium Zväzu vojakov SR:  
 genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK - 1. viceprezident  

b)  Zdravotná komisia: 
 pplk. v.v. MUDr. Ľubomír  ŠUŠOL 

 

 

Rada klubu Pezinok: 
1. Predseda:                      plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ 

- Tel:. +421 905 234706 / e-mail: milan.viglasky@gmail.com 

2. Podpredseda:                plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON 

- Tel.: +421 911 777713 / e-mail: standosim@gmail.com 

3. Tajomník:                     plk. v.v Jaroslav GARAJ 

- Tel.: +421 902 899915 / e-mail: jaroslav.garaj@zoznam.sk 

4. Styk s verejnosťou:      pplk. v.v. Ing. Ján BODOR 

- Tel.: +421 907 217093 / e-mail: janbodor33@gmail.com 

5. Hospodár:         pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK 

- Tel.: +421 905 728572 / e-mail: pezinsko@gmail.com 

6. Pokladník:                    nprap. v.v. Antonín JEDLIČKA 

- Tel.: +421 904 453030 / e-mail:  betka.jedlicka@gmail.com                   

7. Člen rady:                     plk. v.v. doc. Ing. Stanislav PREČUCH, CSc. 
- Tel.: +421 903 357471 / e-mail: stanko.precuch@gmail.com 

 

 Kontrolór klubu:           plk. v.v. Ing. František PARÍŠEK 

- Tel. : +421 903 329001 / e-mail: františek.parisek@gmail.com 

 
 
                                                           
8 Prezídium ZV SR, Predsedníctvo Zväzovej rady  a jednotlivé komisie ZV SR sú uvedené menovite s číslom 
telefónu a e-mailom na webovej stránke: https://zvazvojakov.sk/prezidium/ 

 

 

http://www.zvazvojakov.sk/
mailto:milan.viglasky@gmail.com
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Štatistické ukazovatele klubu 

 
Naše príspevky na stránke ZV SR: 

- https://zvazvojakov.sk/category/podklubami/klub-zvazu-vojakov/klub-pezinok/ 

- obdobie od 14.11.2018 do 18.11.2019: 34 

 
Prehľad príspevkov: 
 

P.č. Názov príspevku Dňa 

1. Poďakovanie predstaviteľov RK vedeniu mesta Pezinok 07.12.18 

2. Informačný spravodajca – história PLRV v posádke Pezinok  17.12.18 

3. Informačný spravodajca 2018 17.12.18 

4. Výročná členská schôdza klubu 17.12.18 

5. Zomrel plk. v.v. Ing. Ivan PAULOV 02.01.19 

6. Zasadnutie RK za účasti primátora mesta Pezinok 16.01.19 

7. Bilancovanie ZO SZPB brig.gen.Karola Pekníika Pezinok 20.01.19 

8. Pracovné stretnutie 07.02.19 

9. Návšteva prezidenta Slovenskej republiky v Pezinku 11.02.19 

10. 2019 rrok 25. výročia založenia ZV SR – Klub Pezinok 14.02.19 

11. Spolupráca Klubu ZV SR Pezinok, ZO SZPB a MBS Pezinok 20.02.19 

12. Pietna spomienka pri Pamätníku zmierania 08.03.19 

13. Rokovanie Rady klubu, ocenenie jubilantov 14..04.19 

14. 75. výročie oslobodenia Pezinka 02.04.19 

15. Organizácia pietnych aktov v Pezinku 12.04.19 

16. Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici 12.04.19 

17. Neformálne stretnutie s NGŠ OS SR 18.04.19 

18. Plk. Ing. Ľ. Šušol – osobnosť vojenskej histórie Pezinka 07.05.19 

19. 74. výročie Dňa víťazstva na fašizmom a skončenia 2. svetovej vojny 
v Európe. 

07.05.19 

20. 25. výročie založenia klubu Pezinok 18.06.19 

21. Ocenenie členov klubu 18.06.19 

22. August 1968 v posádke pezinok 10.06.19 

23. Deň obetí bánskych nešťastí v Pezinku. 10.06.19 

24. Brig.gen.Karol Peknik – význ.osobnosť vojenskej histórie 12.06.19 

25. Prednosta OÚ Pezinok ocenil klub Pezinok ZV SR 22..08.19 

26. 75. výročie SNP – pietny akt v Pezinku 23.08.19 

27. Oslavy 75. výročia SNP v Pohronskom Bukovci 02.09.19 

28. Zomrel pplk. v.v. Ing. Florián KOSTRBÍK 04.09.19 

29. Vinobranie Pezinok 2019 16.09.19 

30. Slávnostné zasadnutie RK Pezinok 18.09.19 

31. SZPB ocenil členov klubu 19.09.19 

32. Aktivity Rady klubu Pezinok 19.10.19 

33. Degustácia regionálneho  vína 10.11.19 

34. Deň vojnových veteránov v Pezinku 12.11.19 
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- pôvodný klub vojenských dôchodcov 12 

- obnovenie činnosti klubu 19.02.16 47 

- 16.12.2016 (VČS) 77 

- 14.12.2017 (VČS) 81 

- 18.05.2018 (ČS) 87 

- 28.06.2018 (zasadanie  RK) 91 

- 14.11.2018 (uzávierka IS 2018) 94 

- 14.12.2018 (VČS) 98 

  

 

Počet členov klubu,  stav k 22.11.2019:  „127“ 

 

  

Percentuálna účasť členov klubu na akciách: 
P.č.  Dňa Plánovaná akcia Účasť (%) 
1 14.12.18 Výročná členská schôdza 69,39 

2 02.04.19 Pietny akt: 74.výročie oslobodenia Pezinka 11,88 

3 11.04.19 Tematický zájazd: Múzeum SNP Banská Bystrica 17,43 

4 07.05.19 Pietny akt: Deň víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2.sv.v. 5,50 

5 11.05.19 Guláš párty 2019 27,82 

6 14.06.19 Slávnostné zhromaždenie -25.výročie založenia klubu 59,66 

7 22.08.19 Pietny akt: 75.výročie SNP 10,00 

8 26.10.19 Degustácia vína – Šimák Zámok Pezinok 9,76 

9 11.11.19 Pietny akt - 101.výročie ukončenia 1.svetovej vojny 4,07 
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Sympatizanti klubu v roku 2019 

 
V roku 2019 nám naši sympatizanti prispeli na výrobu pamätnej medaily, pamätnej 

mince a zabezpečenie  Slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 25 výročia založenia klubu: 

 

 
 

 
Ing. Štefan HUDÁK - 

člen Rady klubu 

 

 

 
 

   

 

Ing. Marcel JURECH -  

 člen klubu  
Ernest HAJNOVIČ 

člen klubu 

 

Karol ŠTEFLOVIČ  
Pezinok – Orešie 

   
 

 
 

 

D.I.S.I CINSULTING, s.r.o. 

Bratislava 
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https://www.murat.sk/
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinnKH0iIbhAhXL1qQKHedKCE8QjRx6BAgBEAU&url=http://halamaholding.sk/&psig=AOvVaw2d3BQPS2l5v_dyw-5fMTsv&ust=1552805363445207
http://www.tampereh.sk/index.html
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://hotelkriser.com/wp-content/uploads/2018/03/logo-kriser.png&imgrefurl=http://hotelkriser.com/&docid=l9QQfqB2p6SBeM&tbnid=dX-pF8GVaqp2VM:&vet=10ahUKEwiDwpCAiobhAhX68eAKHUCoBkoQMwhhKC0wLQ..i&w=251&h=100&bih=600&biw=1152&q=hotel kriser&ved=0ahUKEwiDwpCAiobhAhX68eAKHUCoBkoQMwhhKC0wLQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwidpNv_zujiAhUxIMUKHe6-BmsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vinoteka-vinaren.sk/vyrobcovia-importeri/vinovin/&psig=AOvVaw0BlgICVUP8r7GrN8tI0HjP&ust=1560589475931121
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZk_Dwi4bhAhWKzqQKHSHKAZgQjRx6BAgBEAU&url=http://pscpezinok.sk/partneri/&psig=AOvVaw3fCUx1klE4TsSCEmAxRRbH&ust=1552806138480348
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://vinoguru.sk/wp-content/uploads/2016/08/vino-rajnic-logo.jpg&imgrefurl=http://vinoguru.sk/vino-rajnic/&docid=9-N7uxutV-_BGM&tbnid=9rVxfS-qBUWsJM:&vet=10ahUKEwiOte6UjIbhAhWF5-AKHR2wATQQMwhhKBYwFg..i&w=131&h=103&bih=600&biw=1152&q=vinarstvo rajni%C4%8D&ved=0ahUKEwiOte6UjIbhAhWF5-AKHR2wATQQMwhhKBYwFg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPtoPEi4bhAhVSsqQKHQm6DlkQjRx6BAgBEAU&url=https://vinko.sk/vinarstva/michal-sadlon-vinarstvo&psig=AOvVaw2IP0UagbsEcYaDeSIlncZm&ust=1552806017733597


 

29 

Obsah: 
 

1. Úvodné slovo predsedu klubu .............................................................. 2 - 4 

2.  Významná historická udalosť SR v r. 2019: 75. výročie SNP ............. 5 

3.  Výhľadový Plán činnosti klubu Pezinok na rok 2020 .......................... 6 - 7 

4. Aktivity a akcie klubu v roku osláv 25. výročia vzniku klubu ............. 8 - 20 

5. Napísali o nás ........................................................................................ 21 - 23 

6. Naši jubilanti v roku 2020 .................................................................... 24 

7. Opustili nás ........................................................................................... 24 

8. Dôležité informácie .............................................................................. 25 

9. Štatistické ukazovatele klubu ............................................................... 26 - 27 

10. Sympatizanti klubu v roku 2019 .......................................................... 28 

 

 

  

 

Zväz vojakov SR – Klub Pezinok 

INFORMAČNÝ SPRAVODAJCA 2019  

Vydáva Rada klubu Pezinok  
Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho 

časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa. 
Schválila redakčná rada dňa: 20. novembra 2019  

Redakčná rada:  
 plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ 

 pplk. v.v.Ing. Ján BODOR 

 plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON 

Spracoval a napísal: Stanislav ŠIMON 

Náklad: 50 ks 

Členom distribuované elektronicky  
Vychádza 1 krát  ročne, nepredajné 

Uzávierka: 21. novembra 2019 

Neprešlo jazykovou úpravou 

 


