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Úvodné slovo predsedu klubu 
 

Vážené členky a členovia klubu, priatelia. 

   Máme za sebou rok, ktorý bol poznamenaný  

pandémiou a   tým aj  obmedzeniami z toho 

vyplývajúcimi. Bol narušený základný princíp našej 

činnosti a to je vzájomné stretávanie sa. Tým došlo k 

zrušeniu viacerých plánovaných akcií v ročnom 

pláne.  

   Napriek tomu sa nám podarili niektoré akcie, ktoré 

pomohli k stmeleniu nášho rozširujúceho sa 

kolektívu. V hoteli Kriser sa 2 x uskutočnilo stretnutie s našimi jubilantmi. 

Medzi jednotlivými opatreniami vlády sa nám podarilo uskutočniť ďalšiu 

GULÁŠ – PÁRTY v Cyklokaviarni Háj vo Viničnom s vysokým počtom 

účastníkov, kde mal hlavnú zásluhu na zorganizovaní náš tajomník, plk. v.v. 

Ing. Jaroslav Garaj. Súčasne sa postaral aj o výbornú atmosféru po oficiálnej 

časti, za čo mu patrí veľká vďaka. Veľkú vďaku chcem vyjadriť aj nášmu 

kontrolórovi, plk. v.v. Ing. Františkovi Pariškovi, ktorý na vysokej úrovni 

zorganizoval degustáciu vín vo Vinárstve Sadloň v Limbachu. Je len na škodu, 

že sa zúčastnil malý počet našich členov. 

   Organizačne bola zabezpečená aj návšteva Mincovne Kremnica, no žiaľ túto 

akciu sme museli zrušiť. Vyslovujem poďakovanie členovi rady klubu plk. v.v. 

Doc. Ing. Stanislavovi Prečuchovi, CSc. a verím, že v roku 2021 sa nám to 

podarí zrealizovať. 

   Zúčastnili sme sa všetkých pietnych akcií, ktoré sa  v meste Pezinok  

uskutočnili. Náš klub sa stal spoluorganizátorom týchto aktivít. Pri obmedzenom 

počte, ktorý sa mohol kladenia vencov zúčastniť chcem vyzdvihnúť okrem 

členov rady klubu plk. v.v. JUDr. Fedora Jánošíka, CSc., plk. v.v. Ing. Gabriela 

Merňáka , plk. v.v. Ing. Vlastimila Bukovinského a mjr. v.v. Františka Janouška 

za ich prezentáciu klubu v uniforme, za čo im patrí poďakovanie. 

   V rámci ZV SR bol uskutočnený 25. medzinárodný výstup na Kriváň. Náš 

klub bol požiadaný o sponzorovanie regionálnym vínom. Tu sa chcem 

poďakovať sponzorom Ing. Milanovi Pavelkovi, Petrovi Rajnicovi a Petrovi 

Štepánovi. Poďakovanie nášmu klubu vyjadril aj štatutár – zastupujúci prezident 

plk. v.v. Ing. Ján Paulech. 

   Tento rok sme naše rady rozšírili o 10 nových členov. No žiaľ nás opustili 2 

členovia a aj zakladajúci člen. Za pomoc rodinám zosnulých pri organizovaní 

pohrebu a prednesu nekrológu chcem poďakovať plk. v.v. Ing. Juliánovi 

Pitoňákovi a pplk. v.v. Ing. Jánovi Bodorovi. 
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   Na záver Vám chcem všetkým poďakovať za účasť na plánovaných akciách. 

Chcem poďakovať členom rady klubu za ich obetavosť a za zásluhy o 

skvalitnenie činnosti klubu. Veľká vďaka patrí autorovi IS1 plk. v.v. Ing. 

Stanislavovi Šimonovi a za prezentáciu činnosti nášho klubu na webovej stránke 

ZV SR. 

   Poďakovanie patrí aj mestu Pezinok na čele s primátorom Ing. arch. Igorom 

Hianikom, všetkým, ktorí s nami spolupracujú a to OÚ Pezinok, ZO SZPB grig. 

gen. Karola Pekníka, MBS Pezinok, OR PZ Pezinok, OR HaZZ Pezinok. 

Slovenskému klubu 1. prieskumného práporu za spoluprácu a pomoc pri 

oceňovaní našich členov pamätnými odznakmi. 

   V roku 2021 si vzájomne prajme zdravie, šťastie a lásku a rovnako aj rodinám. 

Nech sa nám podarí naplniť ročný plán všetkými akciami. Buďme voči sebe 

súdržní a nápomocní.   

 

                                                                                        

                                                                                  plk. v.v. Ing. Milan Viglaský 

                                                                                               predseda klubu 

 

 

 

Pohľad na Pezinok – rok 1982. V ľavej časti tzv. „vojenské bytovky“, vpravo kasárne VÚ 

5949 Pezinok. 

 

 

 

 

 

 
1 Informačný spravodajca 2020 bude, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR, v nadväznosti na opatrenia 

vlády SR,  distribuovaný členom elektronicky. Členom, ktorí nemajú možnosti na príjem materiálov touto 

formou bude sa snažiť Rada klubu distribuovať náhradným spôsobom v tlačenej forme. 
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Plán činnosti 
klubu Pezinok ZV SR na  rok 2021 

 
 

Hlavné úlohy: 

1. Pokračovať v rozvíjaní vzájomne prospešnej spolupráce s ostatnými klubmi Zväzu, 

štátnymi a spoločenskými organizáciami, vrátane právnických a fyzických osôb 

vykonávajúcich  podnikateľské aktivity v Malokarpatskej oblasti. 

2. Skvalitniť spoluprácu s VÚ 4405 Viničné (odlúčené pracovisko plrb Nitra)  s cieľom 

získať aktívne slúžiacich profesionálnych vojakov za členov klubu. 

3. Dosiahnuť lepšiu informovanosť členov klubu o činnosti Prezídia ZV SR, Zväzovej 

rady a Rady klubu. 

4. V hospodárskej oblasti prehlbovať akcieschopnosť  klubu pri zabezpečovaní 

finančných prostriedkov pre svoju  činnosť. Pokračovať v oslovovaní a získavaní 

darcov 2 %  alebo 3 % z daní z príjmov za rok 2020 a členov klubu na poskytnutie 

dobrovoľného príspevku. 

 
Úlohy:  

1. Zabezpečiť účasť členov klubu na spoločenských akciách organizovaných pri 

výročiach významných spoločensko-historických udalostí. 

2. V Rade klubu dosiahnuť proporcionálne rozloženie úloh medzi jednotlivých členov. 

3. Skvalitniť výber členov klubu navrhovaných na ocenenie ZV SR, odbúrať formálnosť 

pri predkladaní návrhov. Za základne kritérium návrhu na ocenenie stanoviť aktivitu 

navrhovaného člena v prospech klubu, ZV SR, prezentáciu klubu na verejnosti.  

4. Pokračovať v rokovaniach s primátorom mesta Pezinok s cieľom získať vlastnú 

miestnosť na rozvíjanie činnosti RK. 

 

 

A. Činnosť Rady klubu, členské schôdze klubu 

P.č. Úloha - opatrenie2 Zodpovedá Termín3 Miesto Súčinnosť/poznámka 
1. Členská schôdza Rada klubu 06/21 Pezinok Pezinok, SOŠ 

Komenského č. 27 

2. Výročná členská schôdza Rada klubu 01/22 Pezinok Pezinok, SOŠ 

Komenského č. 27 

3. Zasadania RK predseda, 

tajomník 

1x /2–3 

mes. pod- 

ľa potre- 

by 

Pezinok, 

hotel Kriser 

 

 
2 Výhľadový plán činnosti klubu je možné  v priebehu kalendárneho roka 2021 operatívne  upravovať (meniť) 

podľa aktuálnej situácie i napr. s ohľadom na vývoj celosvetovej pandémie  covid - 19. O prípadných zmenách 

bude RK včas členov  informovať. 
3 V prípade orientačného termínu bude presný termín akcie spresnený v  priebehu kalendárneho roka v súčinnosti 

s ostatnými organizátormi významných spoločensko-historických  podujatí; 



 

5 

4 Stretnutie s jubilantmi 

klubu 

 

člen RK pre 

styk 

s verejnosťou 

podľa4 

potreby 

Pezinok jubilanti klubu 

4. Kontrola a uzávierka5 

peňažného denníka klubu  

hospodár, 

kontrolór  

2 x/rok Pezinok pokladník 

 

B. Administratívne a organizačné úlohy RK 

1 Odoslanie členského 

príspevku klubu na 

prezídium ZV SR 

Trenčín 

hospodár, 

pokladník, 

predseda 

do 

31.03.21 

Pezinok Rada klubu 

4 € / člen 

2 Odoslanie hlásenia: Stav 

členskej základne klubu 

Pezinok  ZV SR.  

tajomník, 

predseda, 

podpredseda 

15.04.21 

a 

15.10.21 

Pezinok Príjemca hlásenia: 

tajomník ZV SR p. 

Mjartan 

3 Informačný spravodajca 

klubu Pezinok 

-uzávierka 

podpredseda, 

redakčná rada 

klubu 

01/2021 

 

27.12.21 

Pezinok členovia klubu 

4. Pokračovať v rozvíjaní  

vzťahov s ostatnými 

klubmi ZV SR. 

predseda 

a  RK 

priebežne SR podľa potreby  

5. Spolupráca rady klubu so  

štátnymi 

a spoločenskými 

organizáciami v meste a  

okrese  Pezinok 

predseda, RK 

 

 

priebežne 

Pezinok 

Pezinok 

 

podľa potreby 

a aktuálnej situácie 

 

 

6. Prehlbovať spoluprácu 

s VÚ 4405 Viničné 

podpredseda, 

tajomník 

prieb. Pezinok/ 

Viničné 

 

 

C. Účasť na zasadaniach a akciách organizovaných Prezídiom ZV SR,  Zväzovou radou  

(ďalej len „ZR“) a klubmi ZV SR 

1. 10. snem ZV SR predseda + 1 

člen RK 

16.06.21 Posádkový 

klub Trenčín 

70 členov / jeden 

delegát 

2. 14. zasadanie zväzovej 

rady ZV  

predseda 23.03.21 bude 

upresnené 

 

3. 15. zasadanie ZR predseda Do konca 

júla 21 

bude 

upresnené 

 

4. 16. zasadanie ZR predseda 24.11.21 bude upresn  

5. Porady predsedníctva ZR predseda ZR 06.02., 

13.03., 

05.06., 

04.09., 

13.11.21 

Banská 

Bystrica 

predsedovia klubov -

súčinnosť 

6. Návšteva výstavy 

vojenskej techniky IDET 

- 2021 

členovia 

klubov ZV 

SR 

09. – 

11.06.21 

Brno Prezídium: vybavenie 

voľných vstupeniek 

7. 26. ročník Medzinár.  

voj. výstupu na Kriváň 

predseda 

a RK 

03. -

06.09.21 

Vysoké 

Tatry 

Prezídium ZV SR, 

účasť záujemcov  

 

D. Spoločenské akcie klubu 

1. Temat. zájazd čl. klubu  – 

Mincovňa Kremnica 
člen RK S. 

Prečuch 

04/21 Kremnica Člen RK pre styk 

s vonk. organizáciami 

 

 

 
4 Organizovať v priebehu členských schôdzi (január, jún), resp. zasadania RK (apríl, september); 
5 vykoná kontrolór a hospodára klubu, správu  schvaľuje predseda klubu (Smernica pre hospodárenie ZV SR čl. 

2 ods. 7 písm. h) 
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2. Neformálne posedenie pri 

varení gulášu – „GULÁŠ 

PÁRTY 2021“ 

Rada klubu, 

tajomník 

05/21 Viničné, 

Cyklokav. 

Háj 

majiteľ zariadenia 

3. Vinobranie Pezinok 

2021: „Priateľský dúšok 

vína“ 

Rada klubu 09/2021  Pezinok predajňa Billa, sobota 

o 16:00 hod.  

4 Malokarpatská vinárska 

oblasť - degustácia 

regionálneho vína 2021 

Rada klubu 10-11 

/2021 

bude upresn.  

 

E. Pietne akty 

1. 76. výročie oslobodenia 

mesta Pezinok 

Rada klubu 04/21 Pezinok Pam. osloboditeľov, 

Mladoboleslavská ul. 

2. 76. výročie Dňa víťazstva 

nad fašizmom a 

ukončenia vojny v 

Európe 

Rada klubu 05/21 Pezinok Pam. osloboditeľov, 

Mladoboleslavská ul. 

3. Deň obetí banských 

nešťastí – pamätný deň 

Rada klubu 10.08.21 

17:00  

Pezinok Organizátor: MBS, 

bansky vozík u Billy 

4. 77.výročie SNP Rada klubu 08/21 Pezinok Pam. osloboditeľov, 

Mladoboleslavská ul. 

5. 103. výročie ukončenia 1. 

svetovej vojny 

Rada klubu 11.11.21 

o 11:10 

hod. 

Pezinok, 

pamätník 

Evanjelický cintorín 

 

F. Strelecké súťaže6 

1. Strel. súťaž z ručných 

zbraní – „IX“ ročník 

Medzinár. dňa príslušn. 

mierových síl OSN 

klub Sereď 05/21 kasárne 

Sereď 

UN Veterán 

Slovakia VePS, 

žpr., kluby ZV SR 

2. Strel. súťaž z ručných 

zbraní o „Putovný pohár 

prezidenta ZV SR 

klub Levice 27.08.21 Levice – 

strelnica 

Devičany 

kluby ZV SR 

3. Strel. súťaž – „Podjavo- 

rinská pištoľ – 5.ročník“ 

memoriál plk. Dr. Š. 

Bumbála 

klub Nové 

Mesto nad/V 

12.09.21 Strelnica 

Beckov 

kluby ZV SR 

 

Poznámka:  

Výročná členská schôdza za rok 2020 bola plánovaná v termíne  22.01.2021. Na základe  

veľmi negatívnej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike v súvislosti s COVID – 19 

bude vykonaná v neskoršej  dobe. Členovia klubu budú včas informovaní o jej termíne, mieste 

a čase. 

 

Schválil: predseda klubu 

Spracoval: podpredseda klubu 

 

 

 

 

 
6 Účasť dobrovoľná, podľa záujmu členov klubu 
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Rozvoj klubu 
– spolupráca so štátnymi organmi, miestnou samosprávou a 

spoločenskými organizáciami v Pezinku 
  

 
OÚ Pezinok 

 

 
Mesto Pezinok 

 
plrb Nitra 

 

 
Klub generálov SR 

 

 
SK 1. pspr 

HaZZ 
 

 
ZO SZPB brig.gen. 

Karola Peknika 
 

 
Malokarpatský 

banícky spolok 
 

V jednom z našich príspevkov uverejnených na webovej stránke nášho 

zväzu (dňa 12.04.2019) je motto:  „Pezinok, hrdé mesto vinárov, 

historického spolku baníkov, ale aj vojenských vyslúžilcov.“ 
 

A aj z tohto dôvodu sa Rada klubu Pezinok (ďalej len „RK“) Zväzu 

vojakov SR, od svojho plnohodnotného obnovenia činnosti na členskej 

schôdzi dňa 19. februára 2016,  v maximálnej možnej miere snažila 

a snaží o etablovanie nielen vo Zväze vojakov SR, ale aj v  meste 

svojej pôsobnosti – Pezinok a okolie. Za túto dobu sme nadviazali 

priateľské kontakty s klubmi ZV SR Banská Bystrica, Sereď, Prešov, 

Košice, Nové mesto nad Váhom a Nitra – Zobor. Nadviazali sme  

vzájomne prospešnú spoluprácu s Klubom generálov Slovenskej 

republiky, najmä s jej vedením, vedením Okresného úradu Pezinok, 

vedením mesta Pezinok, ZO SZPB brig.gen. Karola Peknika 

a Malokarpatským baníckym spolkom v Pezinku, riaditeľom OR PZ 

Pezinok, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 

v Pezinku (ďalej len „OR HaZZ v Pezinku“). Postupne sa klub stal 

spoluorganizátorom významných spoločensko-historických udalostí 

svetových dejín, ale aj akcii v meste Pezinok. Začali sme realizovať 

spoluprácu v VÚ 4405 Viničné, ktorého profesionálni vojaci  nám 

pomáhajú s organizáciou pietnych aktov v meste Pezinok, na výbornú 

zvládli organizáciu osláv 25. výročia založenia nášho klubu dňa 14. 

júna 2019, kde zabezpečili úlohy čestnej stráže, čím sa zvýraznila naša 

príslušnosť k rezortu obrany. Predseda a podpredseda klubu na veľmi 

dobrej úrovni spolupracujú s predsedom Slovenského klubu 1. 

prieskumného práporu (ďalej len „SK 1.pspr“) pplk. v.v. Pavlom 

Englerom. 

 

 Myslíme si, že tento stanovený cieľ v oblasti vzájomne prospešnej 

spolupráce sa nám podarilo úspešne splniť so cťou.  

 

Našim cieľom nie je organizovať veľké množstvo 

spoločenských akcii, ale skôr zaujímavé z hľadiska histórie a jeden krát 

ročne – ako inak, keď pôsobíme v Malokarpatskej vinárskej oblasti – 

ochutnávka kvalitného regionálneho vína. Podľa nášho názoru je 

postačujúci počet 4 až 5 akcií v priebehu kalendárneho roka, vrátane 

dvoch schôdzi klubu (január a jún). Domnievame sa, že takýto koncept 

organizovania akcii klubu je plne postačujúci a odzrkadľuje našu 

mentalitu a cieľ – stretnúť sa  a na príjemnej akcii zaspomínať na často 

veľmi úsmevné chvíle strávené vo vojenskej rovnošate, na rôznych 

funkciách. 

 
Na rok 2021 sme si ako jednu z hlavných úloh stanovili  

skvalitnenie spolupráce s VÚ 4405 Viničné (odlúčené pracovisko 

protilietadlovej raketovej brigády Nitra)  s cieľom získať aktívne 

slúžiacich profesionálnych vojakov za členov klubu. Cieľom je aj 

omladenie členskej základne. 
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APVV 

Možná, že v súčasnej dobe  nastal čas, aby sme v Rade klubu začali 

reálne uvažovať o nadviazaní možnej spolupráce s Miestnou 

organizáciou Asociácie policajtov vo výslužbe Pezinok. 

 

Treba dúfať, že opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti s pandémiou 

Covid – 19 sa podarí v krátkej dobe zvládnuť, aby sme naďalej mohli 

prehlbovať spoluprácu s našimi partnermi a splnili stanovené ciele, 

ktoré sme si naplánovali na rok 2021. 

 

 

 

Ako si naši partneri predstavujú spoluprácu s našim klubom 
1. Ako hodnotíte spoluprácu  s Klubom Pezinok ZV SR? 

2. V čom by mala spolupráca pokračovať v ďalšom období z Vášho pohľadu? 

 

 

Predseda ZO SZPB brig. gen. Karola Peknika Pezinok plk. v.v. Ing. Ivan 

MÁČOVSKÝ, PhD.: 
 

1. Podstata spolupráce našej organizácie s Klubom Pezinok  ZV SR je 

založená na spoločnej príprave a organizovaní pietnych aktov a 

spomienkových zhromaždení k významným výročiam a pamätným dňom 

v úzkej spolupráci s ďalšími relevantnými zložkami štátnej správy 

a samosprávy a občianskymi združeniami. Vysoká úroveň tejto spolupráce 

je samozrejme podopretá vzájomnou informovanosťou o aktivitách ktoré 

jednotlivé organizácie v danom období plánujú. Dnes môžem hodnotiť, že 

aj v zložitých podmienkach boja proti pandémii (COVID_19) sme 

spoločne v roku 2020 dôstojne zabezpečili všetky akcie a podujatia zamerané 

k významným výročiam a udalostiam v Pezinku a jeho okolí.   

 

2. Určite by sme mali pokračovať v organizovaní spoločných zájazdov na miesta bojov 

SNP a II. svetovej vojny, návštev múzeí a pamätníkov. Osobitne by som uvítal, keby 

sa v  Klube Pezinok  ZV SR našiel niekto, kto by sa zapojil do prípravy a organizácie 

vedomostnej súťaže o histórii Pezinka a dejín Slovenska. V neposlednom rade by sme 

mohli spoločne organizovať podujatia na pravdivé vysvetľovanie histórie boja za 

národné oslobodenie a  proti fašizmu a nacizmu. 

 

Predseda MBS Pezinok Štefan GRANEC: 

1. Spolupráca zo základnou organizáciou Klubom Pezinka ZV SR je 

dlhodobá a úroveň veľmi dobrá. Spolupráca trvá už niekoľko rokov, čo 

sme sa stretli pri príležitosti kladenia vencov ktoré organizovalo mesto 

Pezinok. Od tej doby sa pravidelne zúčastňujeme na podujatiach ktoré 

základná organizácia Klubu Pezinok ZV SR  organizuje. Či je to kladenie 

vencov pri príležitostiach v Pezinku. Zároveň pozývame zástupcov Klubu 

Pezinok ZV SR na podujatia, ktoré organizuje náš banícky spolok. K 

spolupráci nás viedlo asi to že  máme podobné zameranie zacielené najmä 

organizovaním podujatí, venovaných k propagácii našej histórie. A v neposlednom 

rade je to aj skutočnosť, že sa tu našli dve skupiny na prvý pohľad rozličných ľudí, 

ktoré sa však radi  stretávajú, spoznávajú pri rôznych príležitostiach a vymieňajú si na 

nich informácie či spomienky.  



 

9 

 

2. Spolupráca je už dnes na veľmi dobrej úrovni. Jej základným princípom je sa 

vzájomne navštevovať, informovať o spoločných podujatiach a pozývať jeden 

druhého. Do budúcnosti sa podľa môjho názoru bude spolupráca ešte viac prehlbovať. 

Prvou lastovičkou, ktorá síce jar ešte nerobí, bola aj tohtoročná Partizánska vatra, 

ktorá sa páčila najmä deťom, účastníkom Detskej baníckej akadémie.  

 

S pozdravom    

ZDAR BOH! 

 

 

 

 

Významná historická udalosť v roku 2020 

 

Druhá svetová vojna v číslach7:  

 

      V Stalingrade bojoval 6-ročný 

chlapec, vojaci tvorili len 30 % 

všetkých obetí. 

      Presne 2194 dní trval najhorší 

vojenský konflikt v ľudskej histórii. Za 

týchto 6 rokov a 2 dni sa menila 

história hneď niekoľkokrát. Druhá 

svetová vojna sa do nej zapísala tak 

hlboko, že sa stala neodlúčiteľnou 

súčasťou všetkých ďalších generácií.  156 000 Spojencov8 

vylodených v Normandii 

1 143 000 Sovietov 

pri Stalingrade 

 
V rokoch 1914–1918 a neskôr medzi rokmi 1939–1945 sa svet menil na nepoznanie. Svetová 

vojna so sebou prináša dramatické zmeny vo všetkých aspektoch existencie. Mení sa spoločnosť, 

hospodárstvo, dopyt aj potreby ľudí. Krajina je devastovaná, milióny ľudí umierajú. Najhoršej kapitole 

histórie aspoň z časti unikli len neutrálne krajiny. Na ich spočítanie by vám pokojne stačili prsty na 

vašich končatinách. 

Svet vo vojne 
Pred vypuknutím druhej svetovej vojny žilo na našej planéte približne 2,3 miliardy ľudí. V 

priebehu nasledujúcich 6 rokov sa do svetového konfliktu zapojil takmer každý z nich. V armáde 

slúžili starci, ženy, aj deti. Napríklad Calvin Graham (USA) narukoval do armády vo veku 12 rokov, 

Sergey Aleshkov sa mal bojov pri Stalingrade zúčastňoval ako 6-ročný. 
 

Viac ako vojaci, umierali civilisti 
Druhá svetová vojna si vyžiadala podľa odhadov približne 70 miliónov ľudských životov. Ako 

pri každom vojenskom konflikte však ľudia nezomierali len v zákopoch a na bojových frontoch. 

Milióny ľudí každodenne nachádzalo smrť pri bombardovaní miest, či zločinoch proti ľudskosti, ktoré 

páchali vojaci na oboch stranách konfliktu pri posune frontovej línie. V neposlednom rade obyčajných 

ľudí sužovali choroby a hladomor. 

 
7 https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-

30-vsetkych-obeti/ 
8 Foto: Vlasat History 
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Poľsko prišlo o 17 % obyvateľstva 
Zo 70 miliónov obetí pripadá viac ako polovica iba na dve krajiny. Najťažšiu obeť v tomto 

smere priniesol Sovietsky zväz, ktorý vojna pripravila približne o 25 miliónov obyvateľov. Druhá v 

poradí je Čína a až na treťom mieste je hlavný agresor konfliktu – Nemecko. Počas druhej svetovej 

vojny prišlo o život približne 325 000 obyvateľov predvojnového Československa. Najhlbšie sa však 

vojna zapísala do života Poľska. V dôsledku bojov, útlaku či holokaustu prišlo o život približne 17 % 

obyvateľstva krajiny. 

 

Vojnu vyhráva 

ekonomika 
Moderným spôsobom 

vedená vojna je 

neodmysliteľne spojená aj 

s hospodárstvom. 

Frontové línie treba 

neustále zásobovať nielen 

stravou, ale aj muníciou 

(zbraňami). Tie k frontu 

putujú zásobovacími 

trasami po vzduchu, či po 

súši vo vojenských transportéroch i dopravných lietadlách. Budujú sa cesty, celé prístavy, letiská. 

Zbrojársky priemysel je v rozkvete, rovnako ako ťažba a spracovanie palív. 
Modernú vojnu, ktorej počiatky tvorila práve tá v rokoch 1939-1945 nevyhrávajú vojaci, ale 

priemysel a technológie. Pri pohľade na HDP Spojencov a krajín Osi Berlín-Rím-Tokio je zrejmé, že 

šance na víťazstvo mal Hitler skutočne mizivé. Pri porovnaní jednotlivých krajín je už na prvý pohľad 

jasné, že najväčším víťazom vojny boli po ekonomickej stránke Spojené štáty americké. 

 

 

https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-30-vsetkych-obeti/graf3/
https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-30-vsetkych-obeti/graf1-3/
https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-30-vsetkych-obeti/graf-2-3/
https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-30-vsetkych-obeti/graf5/
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Vylodenie v Normandii vs. Stalingrad 

O rozsahu 2. svetovej vojny hovoria aj štatistiky jej kľúčových momentov. Pre východný front to bola 

ofenzíva pri Stalingrade, ktorá otočila vývoj vojny vo východnej Európe. Druhým kľúčovým 

momentom bolo vylodenie Spojencov v Normandii a otvorenie druhého frontu, ktorý decentralizoval 

pôsobenie nemeckých jednotiek. O sile nacistického Nemecka zas svedčí fakt, že dokázalo na 

všetkých líniách zhromaždiť dostatočný počet vlastných vojenských prostriedkov 

Spojenecké jednotky 

Vylodenie v Normandii 

Červená armáda 

Ofenzíva pri Stalingrade 

156.000 mužov  1.143 000 mužov 
 
 

6.939vojenských a dopravných 
plavidiel 

894 tankov  

11.590 lietadiel 1.115 lietadiel 

 
 

Zaujímavosti o druhej svetovej vojne9 
1. 2. svetová vojna začala 1. septembra 1939 a skončila 2. septembra 1945. Trvala tak 2193 dní. 

2. Z každých piatich zabitých nemeckých vojakov až štyria zahynuli na východnom fronte. 

3. Počas vojny zomrelo približne 45-60 miliónov ľudí. 

4. 80% mužov zo Sovietskeho zväzu narodených v roku 1923 vojnu neprežilo. 

5. Vojaci červenej armády znásilnili až 2 milióny žien vo veku 13 až 70 rokov. 

6. Najdlhšia bitka vojny prebiehala od roku 1939 do 1945 a bola to bitka o Atlantik. 

7. Japonský vojak Hira Onodu, strávil takmer 30 rokov v džungli v domnení, že vojna stále 

pokračuje.  

 
9 https://www.interez.sk/55-kratkych-no-fascinujucich-faktov-o-druhej-svetovej-vojne/ 

 

 

https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-30-vsetkych-obeti/graf6/
https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-30-vsetkych-obeti/graf6/
https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-30-vsetkych-obeti/graf6/
https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-30-vsetkych-obeti/graf6/
https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-30-vsetkych-obeti/graf6/
https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-30-vsetkych-obeti/graf6/
https://www.interez.sk/druha-svetova-vojna-v-cislach-v-stalingrade-bojoval-6-rocny-chlapec-vojaci-tvorili-len-30-vsetkych-obeti/graf4/
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8. Nacisti zabili takmer 12 miliónov ľudí, z toho 6 miliónov bolo Židov. 

9. Winston Churchill vo voľbách, ktoré sa uskutočnili po vojne, prekvapivo prehral a to aj 

napriek tomu, že pomohol vyhrať vojnu. 

10. Zubár z 2. svetovej vojny zastrelil až 96 japonských vojakov predtým, než ho zasiahli 76 

výstrelmi. 

11. Najväčšie bombardovanie sa udialo 9. a 10. marca 1945, kedy americké bombardéry položili 

Tokio na kolená. 1665 ton bômb zabilo viac ako 100-tisíc obyvateľov mesta a ponechalo 1 

milión zranených a ľudí bez domova. 

12. Viac Rusov (vojakov aj civilistov) zomrelo počas obliehania Leningradu, než zomrelo 

amerických a britských vojakov počas celej 2. svetovej vojny. 

13. Zvrátený doktor Josef Mengele použil pri svojich pokusoch asi 3 000 dvojčiat. Iba 200 z nich 

prežilo. Mengele sa nevyhýbal ani skúmaniu ďalších nezvyčajných ľudí.  

14. Fanta vznikla kvôli tomu, že do Nemecka bol problém dovážať Coca-Colu. Nemecká divízia 

firmy preto vymyslela aj dnes tento obľúbený nápoj. 

15. Bombardér, ktorý zhodil atómovú bombu na Hirošimu – Enola Gay, dostal meno podľa matky 

jedného z pilotov. 

16. Počas 2. svetovej vojny boli hamburgery v USA nazývané „Liberty Steaks – Stejky slobody“, 

aby sa vyhli nemeckému názvu. 

17. Úmrtnosť vojenských zajatcov v ruských táboroch bola na úrovni 85%. 

18. Max Heiliger bolo meno vymyslené nacistami na vytvorenie bankového účtu. Naň ukladali 

peniaze, zlato a šperky a ďalšie cennosti ukradnuté európskym Židom. 

19. Bitka o Ardeny bola najväčšou bitkou amerických vojakov, s viac ako 80 000 americkými 

obeťami. 

20. Svastika je starodávnym náboženským symbolom, ktorý používali starí civilizácie ako symbol 

plodnosti a šťastia. Aj dnes ju môžete nájsť v mnohých hinduistických chrámoch. 

21. V roku 1935 pracoval britský inžinier Robert Watson-Watt na „lúči smrti“, ktorý by zničil 

nepriateľské lietadlo pomocou rádiových vĺn. Jeho práca pomohla vyvinúť radar. 

22. Aj svedkovia Jehovovi boli tiež prenasledovaní a vraždení v nemeckých koncentračných 

táboroch. 

23. V rokoch 1940-1945 sa rozpočet USA na obranu zvýšil z 1,9 miliardy na 59,8 miliardy 

dolárov. 

24. Na mesto Nagasaki nemala byť pôvodne zhodená atómová bomba a cieľom bolo mesto 

Kokura. Kvôli zlému počasiu nad mestom Kokura sa bombardéry obrátili na mesto Nagasaki. 

25. Schwerer Gustav a Dora boli mená nemeckých extrémne ťažkých železničných kanónov o 

raži 80 cm. Dĺžka hlavne mala 32 metrov a 7 tonový granát mohol byť vystrelený až do 

vzdialenosti 47 kilometrov. Delo vážilo takmer 1350 ton. 

26. Nemci prevádzkovali „Salón Kitty“ určený pre zahraničných diplomatov a ďalšie nemecké 

špičky. Bolo v ňom 20 prostitútok, ktoré prešli intenzívnym výcvikom. Boli vyškolené na 

zbieranie informácií prostredníctvom bežných rozhovorov. 

27. V čase útoku na Pearl Harbor sa tam nachádzalo 96 lodí. Počas útoku bolo 18 potopených 

alebo vážne poškodených, vrátane 8 bojových lodí. 2402 amerických mužov bolo zabitých a 1 

280 zranených. 350 lietadiel bolo buď zničených alebo vážne poškodených. 

28. Rudolf Hess mal prezývku „Fraulein Anna“ kvôli jeho údajnej homosexualite. 

29. William Hitler, synovec Adolfa Hitlera, bol počas 2. svetovej vojny v americkom 

námorníctve. 

30. Talianski fašisti si vzali za svoj symbol „fasces“ –  bol to zväzok viazaných prútov 

symbolizujúcich silu starovekého Ríma. 

31. Nemci uniesli asi 50-tisíc poľských detí, ktoré mali „vyhovujúce“ črty a dali ich nemeckým 

rodičom. 

32. Hitler mal na svojom stole zarámovanú fotografiu Henryho Forda, zakladateľa spoločnosti 

Ford Motor Company. Henry Ford tiež mal zarámovanú fotografiu nacistického vodcu na 

stole v Dearborne v štáte Michigan. 

33. Nemci boli nútení podpísať Versaillesovu zmluvu po prvej svetovej vojne. Tá ich tak zasiahla, 

že aj to bol jedným z faktov, prečo nastala 2. svetová vojna. 

34. Zo 40-tisíc mužov, ktorí slúžili na ponorkách počas 2. svetovej vojny, prežilo iba 10-tisíc. 

35. Hitler pri návšteve Paríža musel na Eiffelovu vežu vystúpiť pešo. Francúzi totiž naschvál 

pokazili výťah. 
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36. Najväčšia tanková bitka v histórii bola v ruskom Kursku v dňoch 4. – 22. júla 1943. Bojovalo 

tu viac ako 3600 tankov. 

37. Toaletný papier bol v britskej armáde luxus. Jeden vojak mal na deň vyčlenené iba tri kúsky 

papiera. Americký vojak ich dostal až 22. 

38. Počas vojny malo Nemecko celkovo 3 363 generálov, zatiaľ čo USA ich malo iba 1500. 

39. Nacisti najprv chceli Židov iba vysídliť na ostrov Madagaskar. 

40. Seržant Nicholas Alkemade prežil pád lietadla a to z 5,5 kilometrovej výšky. Vytkol si pritom 

iba nohu. 

41. Ak by sa Japonsko nevzdalo, tretím cieľom zhodenia atómovej bomby by bolo pravdepodobne 

Tokio alebo mesto Kokura. 

42. 14. júla 1941 predstavil Sovietsky zväz novú zbraň – Kaťuša, ktorá mohla za 25 sekúnd 

vypáliť až 320 rakiet. 

43. Nacistický pozdrav – „hajlovanie“ bol vytvorený po vzore talianskych fašistov. Zdvihnuté 

rameno malo pripomínať oštep. 

44. Hitler navrhol nacistickú vlajku. Červená symbolizovala myšlienku nacizmu, biela 

nacionalizmus a čierna svastika bola symbolom boja árijského muža. 

45. Nemci takisto chceli ovládnuť atómovú energiu a aj v tomto smere zaznamenali veľké 

úspechy. Avšak USA ich predbehlo. 

46. Briti používali k ochrane miest pred náletmi veľké nafukovacie balóny. Aby sa bombardéry 

nezamotali do ich oceľových lán, museli lietať vysoko, čím sa znižovala presnosť. 

47. Najdôležitejším liečebným postupom, ktorý zachránil tisíce životov vojakov počas 2.svetovej 

vojny, bola transfúzia krvi. 

48. Preživší atómových bombových útokov v Japonsku dostali vlastný názov- Hibakuša. 

49. Hitler nikdy nevidel hrôzy žiadneho z koncentračných táborov. 

50. Japonsko bombardovalo Čínu blchami, aby prenášali choroby. 

51. Kráľovná Alžbeta II. bola počas vojny mechaničkou a vodičkou. 

52. Tesne pred vojnou, v roku 1938, bol Hitler časopisom Time označený za muža roka. 

53. Oleander je symbolom mesta Hirošima, lebo ako prvý zakvitol po zhodení atómovej bomby. 

54. Druhá svetová vojna bola najničivejším konfliktom v histórii. Stála najviac peňazí, poškodilo 

najviac majetku, zabila najviac ľudí a spôsobila najväčšie zmeny v mnohých oblastiach ako 

akákoľvek iná vojna v histórii.  

55. Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 59/26 z 22. novembra 2004 vyhlásilo 8. a 9. máj za Dni 

spomienok a zmierenia na počesť všetkých, čo zomreli v čase druhej svetovej vojny. V 

európskych štátoch sa spomienkové akcie konajú  8. mája, v Ruskej federácii a krajinách 

bývalého ZSSR 9. mája. Kapitulácia bola podpísaná 7. mája. Sovietska misia si vyžiadala 

opakovanie jej podpisu 8. mája v Berlíne z dôvodu, že  v Remeši mala bezvýznamného 

zástupcu, ktorý nemal od vlády ani súhlas na podpísanie dokumentu. Preto tam bol pridaný 

dodatok, že sa ceremoniál môže opakovať, čo sa na druhý deň stalo. Na tomto akte sa 

zúčastnil za nemeckú stranu okrem iného náčelník štábu wehrmachtu Wilhelm Keitel a za 

sovietsku stranu maršal Georgij Žukov. Akt podpisu kapitulácie sa uskutočnil v noci z 8. na 9. 

mája 1945. Avšak podpisom kapitulácie 7. mája 1945 táto vstúpila do platnosti 8. mája o 

23.00 h v noci stredoeurópskeho času - vtedy už v ZSSR bolo po polnoci, teda 9. mája. 
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Ocenení členovia klubu v roku 2020 

  
 Dňa 13.februára 2020 na VČS Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku – 

udelený Ďakovný list Klubu Pezinok ZV SR a medaila Jozefa Entzlera udelená predsedovi 

klubu plk. v.v. Ing. Milanovi Viglaskému za dobrú spoluprácu v roku 2019 

   
 

 

Na základe návrhu Rady klubu Pezinok boli dňa 08.07.2020 na 12. zasadaní Zväzovej 

rady vyznamenaní: 

• „Hviezda ZV SR“: 

1. npráp.v.v.  Bc. Ivan BLINKA 

2. pplk. v.v. Peter MACH 

3. mjr. v.v. František JANOUŠEK. 

 

• Čestné uznanie ZV SR: Ľ. Škandera, M. Gajdošík, J. Jančík, F. Jánošík, J. Marko, G. 

Mernák, J. Mitura, E. Seliga, J. Šimo, Š. Viglaský, P. Ziman a R. Žídek. 

 

• Medailou Slovenského klubu 1. prieskumného práporu  boli dňa 04.12. 2019 ocenení: 

1. plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ 

2. plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON 

 

• Pamätnou medailou Klubu Sereď ZV SR boli dňa 11.07.2020 ocenení: 

1. plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ 

2. plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON 

 

 

 

 

 



 

15 

Z našej činnosti  - aktivity a akcie klubu po roku osláv 25. výročia 

vzniku klubu 

 
➢ 11. zasadanie Zväzovej rady10  

 
27. novembra 2019 sa podľa Plánu činnosti ZV SR na rok 

2019 uskutočnilo 11. zasadanie Zväzovej rady ZV SR 

v Kongresovej sále Ústrednej vojenskej nemocnice 

v Ružomberku. 
      Za náš klub sa 11. zasadania zväzovej rady zúčastnil plk. 

v.v. Ing. Milan Viglaský,  predseda klubu. 

 

  

 

 

➢ Udelenie medaily  
Dňa 04.decembra 2019 udelil Výkonný výbor Slovenského klubu 1. prieskumného 

práporu Medailu Slovenského klubu 1. Prieskumného práporu  (ďalej len „SK 1.PSPR“) 

II. stupňa členom Klubu Pezinok Zväzu vojakov Slovenskej republiky: 

- predsedovi klubu plk. v.v. Ing. Milanovi Viglaskému; 

- podpredsedovi klubu plk. v.v. Ing. Stanislavovi Šimonovi. 

Medailu menovaným odovzdal dňa 09. decembra 2019 pplk. v.v. Pavol ENGLER, 

predseda SK 1.pspr. 

 

Predseda klubu Pezinok, pri tejto príležitosti,  odovzdal pplk. v.v. Pavlovi Englerovi 

Pamätnú medailu vydanú pri príležitosti 25. výročia založenia klubu 1994 – 2019. 

 

  

 

➢ Výročná členská schôdza ZV SR – Klub Pezinok 
      Dňa 13.12.2019 o 16:00 hod., sa v Spoločenskom dome obce Viničné, Cintorínska č. 13  konala 

výročná členská schôdza ZV SR - Klub Pezinok (ďalej len „VČS“). VČS sa zúčastnilo 67 členov zo  

127 a 6 hostia. Pri podpisovaní prezenčnej listiny všetci zúčastnení členovia klubu dostali písomnú 

formu Informačného spravodajcu 2019, ktorý detailne mapuje činnosť klubu v roku 2019. Hostia 

VČS: pplk. v.v. PhDr. Marián MJARTAN, tajomník ZV SR, pplk. v.v. Ing.  Mojmír HLOCH, 

predseda Zväzovej rady, plk. Ing. Jozef PAŇKO, veliteľ plrb. Nitra, JUDr. Justín SEDLÁK, prednosta 

OÚ Pezinok, plk. JUDr. Martin ŠVEC, riaditeľ OR PZ SR Pezinok, Miroslav KRÁLOVIČ, zástupca 

MBS Pezinok a plk. Ing. Gustáv TARCSI, PhD., riaditeľ VÚSZ. 

  
 

Marián Mjartan, Jozef Paňko a Miroslav Kralovič obdŕžali Pamätnú medailu klubu. Medailu 

odovzdal predseda a podpredseda klubu. Predseda klubu ocenil Štefana Hudáka, Ernesta Hajnoviča, 

 
10 Fotografia prevzatá z webovej stránky ZV SR 
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Jána Bodora a Jaroslava Garaja Pamätnou plaketou klubu za zásadný prínos pri zabezpečení 

finančných prostriedkov na výrobu medailí a plakiet. 

 

   
 

PhDr. Marián Mjartan v príhovore poďakoval členom klubu za aktívny prínos a reprezentáciu 

nielen klubu, ale aj ZV SR na verejnosti. Zoznámil členov klubu s aktivitami prezídia v sociálnej 

oblasti a v oblasti zabezpečovania benefitov, ktoré môžu čerpať na základe predloženia preukazu člena 

ZV SR. Konštatoval, že zväz má celkom 30 klubov s členskou základňou 2.193 členov (plus 31 

nových členov prijatých našim klubom v roku 2019). 

Predseda klubu odovzdal novoprijatým členom klubu, ktorí sa zúčastnili VČS, preukazy člena ZV 

SR a podpredseda klubu zoznámil členov s Plánom činnosti na rok 2020, ktorý bol jednohlasne 

prijatý. Po schválení uznesenia, s ktorým členov zoznámil tajomník klubu nasledovala krátka 

prestávka, po vypršaní,  ktorej sa podávala chutná večera pripravená Jánom Škripom, Správcom 

Spoločenského domu obce Viničné. 

 

   
 

Po prerokovaní bodov programu bola ukončená oficiálna časť VČS, členovia klubu 

pokračovali v neformálnych priateľských rozhovoroch. Neoficiálna časť bola spestrená podávaním 

regionálneho vína. 

 

➢ Výzva na pomoc kolegovi 
 V piatok 07.12.2019 otriasla našou spoločnosťou správa 

o tragickej udalosti v Prešove, kde po výbuchu plynu prišlo mnoho 

ľudí nielen o svoj všetok majetok, ale aj o holý život.  Medzi 

postihnutými bol i náš kolega a priateľ pplk. v.v. Ing. Mojmír 

KVĚTOŇ, člen rady klubu Prešov. Mojmír a jeho rodina 

v sekunde prišla o všetok svoj majetok, ich byt bol medzi tými, 

ktoré totálne zničil požiar. I touto formou ďakujeme členom nášho 

klubu, ktorí sa v mimoriadne veľkom počte pripojili k žiadosti 

o poskytnutie finančnej pomoci kolegovi, ktorý prišiel o všetok 

svoj majetok. 

 

➢ Pracovné stretnutie s vedením VS MO SR 
Na základe iniciatívy predstaviteľov Klubu Pezinok ZV SR, v súlade s Dohodou 

o vzájomnej spolupráci medzi MO SR a Občianskym združením  ZV SR zo dňa 

19.12.2018, sa dňa 16.12.2019 uskutočnilo v Bratislave v priestoroch MO SR 

stretnutie  zástupcov klubu s vedením Vojenského spravodajstva MO SR. Za 

vedenie VS MO SR sa stretnutia zúčastnil traja príslušníci, pod vedením riaditeľa 

VS.  Klub Pezinok reprezentovali genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, 1. viceprezident  

ZV SR, plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, predseda klubu, plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon, 
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podpredseda klubu. Cieľom stretnutia bola prezentácia činnosti Občianskeho združenia Zväz vojakov 

SR, v tomto prípade samozrejme prezentácia  klubu, ktorý sa posledné skoro štyri roky pozitívne 

rozvíja, a ktorý je, pri absencii klubu v Bratislave, najbližšie k vedeniu rezortu obrany. 

Zúčastneným príslušníkom  VS MO SR odovzdali predstavitelia klubu Pamätné medaily 

vydané pri príležitosti 25. výročia založenia klubu. Členom klubu  bola odovzdaná Pamätná plaketa, 

resp. upomienkové predmety reprezentujúce túto veľmi dôležitú súčasť MO SR. 

Predmetné stretnutie sa uskutočnilo v  predvianočnej atmosfére. Predstavitelia ZV SR – Klub 

Pezinok vysoko ocenili priebeh pracovného stretnutia a najmä priateľskú atmosféru. 

 

➢ Pracovné rokovanie s NGŠ OS SR 
      6. decembra 2019 o 13.00 hod. náčelník GŠ OS SR gen. Ing. Daniel Zmeko prijal spolu so 

zástupcom NGŠ OS SR – NŠ genmjr. Ing. Miroslavom Lorincom a náčelníkom Osobného odboru 

NGŠ OS SR plk. Ing. Jánom Hollánom na pôde 

rezortu obrany v Bratislave delegáciu Prezídia ZV 

SR v zložení: 1. viceprezident zväzu genpor. v.v. 

Ing. Peter Vojtek, tajomník pplk. v.v. PhDr. 

Marián Mjartan,  tlačový hovorca pplk. v.v. Mgr. 

Ing. Štefan Javorík, člen ZR ZV SR plk. v.v. Ing. 

Milan Viglaský a podpredseda Klubu ZV 

SR  Pezinok plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon. 

Hlavným cieľom ich stretnutia bolo nájsť 

optimálny spôsob, ako zabezpečiť organizáciu 

Medzinárodných vojenských výstupov na Kriváň, 

ktoré doteraz už 24 rokov organizoval ZV SR 

v spolupráci s MO SR a GŠ OS SR. Ešte pred oficiálnym rokovaním plk. v.v. Ing. Viglasky s plk. v.v. 

Ing. Šimonom odovzdali pamätnú medailu Klubu ZV SR Pezinok gen. Ing. Zmekovi  a jeho 

zástupcovi genmjr. Lorincovi. Príspevok z rokovania je uverejnený na webovej stránke zväzu. 

  
 

 

➢ Pracovné stretnutie s riaditeľom VÚSZ 
      Delegácia Prezídia ZV SR a Klubu Pezinok 

sa dňa 06.12.2019, na  pôde VÚSZ stretla 

s riaditeľom úradu plk. Ing. Gustávom Tarcsim, 

PhD., ktorý ju aj napriek čerpaniu dovolenky, 

ochotne prijal. Po krátkom srdečnom privítaní 

mu genpor. v.v. Ing. Vojtek poďakoval za 

spoluprácu so ZV SR a informoval sa 

o poskytovaní rekreačnej starostlivosti 

v pôsobnosti MO SR v roku 2020 a valorizácie 

výsluhových dôchodkov v roku 2020. 

Metodické usmernenie riaditeľa VÚSZ 

o poskytovaní rekreačnej starostlivosti 

v pôsobnosti MO SR, v ktorom sa všetci 

záujemcovia podrobne dozvedia o spôsobe výberu účastníkov rodinnej rekreácie, miesto podania 

prihlášky na rodinnú rekreáciu, výšku úhrady za rodinnú rekreáciu, dátumy turnusov a ďalšie 

podrobnosti týkajúce sa poskytovania rodinnej rekreácie v rekreačných zariadeniach bude 

https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2019/12/xIMG_3546-1.jpg
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uverejňované na webovej stránke zväzu  v rubrike Do pozornosti klubom zväzu. Pracovného 

rokovania sa zúčastnili predseda a podpredseda klubu. 

 

➢ Predvianočné stretnutie Klubu ZV SR Pezinok s primátorom mesta  

      18.12.2019 o 11:00 hod.  primátor mesta Pezinok Ing. arch. Igor Hianik prijal spolu 

so zástupkyňou primátora Mgr. Máriou Wagingerovou na pôde historickej radnice mesta Pezinok 

delegáciu Klubu ZV SR Pezinok v zložení.  Ing. Milan 

Viglaský, Ing. Stanislav Šimon, Ing. Jaroslav Garaj a Ing. 

Gabriel Merňák a delegáciu ZO SZPB brig.gen. Karola 

Peknika Pezinok. Predseda klubu odovzdal primátorovi 

mesta Pezinok Pamätnú medailu a zástupkyni primátora 

Pamätnú plaketu, ktoré boli vydané pri príležitosti 25. 

výročia vzniku klubu ako prejav poďakovania za aktívny 

prínos pri spolupráci medzi mestom a Občianskym 

zdužením Zväz vojakov SR – klub Pezinok.  

      Bol dohodnutý pracovný postup organizácie  pietnych 

aktov  pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny 

v Európe, oslobodenia Pezinka  a zároveň ďalších akcii 

pripomenutí si významných historických udalostí 

svetových dejín v roku 2020.  

➢ 24.12.2019 – prezidentka SR na návšteve v meste Pezinok 

       

      24. decembra 2019: Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa 

rozhodla stráviť sviatočný deň navštevovaním ľudí, ktorí boli 

na Štedrý deň v službe. 

      V rámci svojich pracovných aktivít sa stretla i s 

pezinskými mestskými policajtmi. A práve v tento deň trávil 

v službe i člen nášho klubu mjr. v.v. Ing. Peter Marček (resp. 

u MsP Pezinok policajt – inšpektor). 

 

 

➢ Stretnutie s jubilantmi 
        Mesto Pezinok je nielen hrdé vinárske mesto ležiace na 

úpätí Malých Karpát, ale aj mesto pôsobenia klubu ZV SR, 

ktorý sa snaží byť aktívnym a prínosným klubom vážiacim si 

svojich členov.   Na základe pozvania predsedu Klubu Pezinok 

ZV SR sa vo štvrtok 06.02.2020 v hoteli Kriser Pezinok 

uskutočnilo priateľské stretnutie s jubilantmi, ktorí sa 

v minulom roku dožili životného jubilea, resp. členmi, ktorí sa 

z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť výročnej členskej 

schôdze. 

         Jubilanti si prevzali tradičný vecný dar – ozdobná fľaša dobrého vína. Vecný dar si prevzali 

jubilanti: J. Pitoňák, M. Nemec, J. Tyahur – 80 rokov, F. Jánošík, J. Šmahovský – 70 rokov, J. Garaj, 

P. Urban, J. Mihálik – 65 rokov, Š. Kubatka – 60 rokov, M. Marcinek – 55 rokov. Jubilantom prajeme 

mnoho zdravia, šťastia, rodinnú a osobnú pohodu. 

Pamätnú medailu klubu si prevzali: J. Ďurčenka, G. Horník,  Š. Kubatka, , J. Mlýnek, M. Marcinek, I. 

Horn, M. Nemec.  
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Preukaz člena ZV SR bol odovzdaný novo prijatým členom klubu: J. Mlýnek, J. Čurda, M. Nemec, I. 

Horn, M. Marcinek, G. Horník. 

Ďakovné listy SZPB k 75 výročiu SNP si prevzali M. Jurech – York a J. Biž 

Stretnutie s jubilantmi bolo milé a priateľské, odzrkadľujúce pozitívnu náladu členov klubu. Po 

oficiálnej časti bola podávaná chutná večera a priateľské  posedenie pri výbornom regionálnom víne. 

 

➢ Klub Pezinok ocenil genmjr. v.v. Ing. Františka Blanárika 
      Predseda Klubu Pezinok Zväzu vojakov SR plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, na 

základe rozhodnutia Rady klubu Pezinok,  odovzdal dňa 04. marca 2020 v 

objekte Ministerstva obrany Slovenskej republiky Pamätnú medailu k 25. 

výročiu založenia klubu genmjr. v.v. Ing. Františkovi Blanárikovi, predsedovi      

Klubu generálov SR. 

 

      Pamätná medaila bola menovanému udelená za aktívny prínos pri 

presadzovaní vzájomne prospešnej spolupráce medzi Klubom Pezinok ZV SR a 

Klubom generálov SR 

 

 

➢ Pietny akt pri Pamätníku zmierenia 

       Dňa 04.03.2020 o 14:00 hod. sa na základe pozvania 

Klubu generálov SR uskutočnila pri Pamätníku zmierania v 

objekte MO SR v Bratislave pietna spomienka na štyroch 

generálov, ktorí boli popravení v marci 1945 v koncentračnom 

tábore vo Flossenbürgu.  
       Pietnej spomienky sa zúčastnil člen Klubu Pezinok, syn 

popraveného generála pplk. v.v. Ing. Marcel Jurech, ktorého 

sprevádzal predseda Klubu Pezinok ZV SR plk. v.v. Ing. Milan 

Viglaský. Mimo iných predstaviteľov rezortu obrany a KG SR 

sa pietne spomienky zúčastnil aj člen nášho klubu genpor. v.v.  Ing. Peter Vojtek.  
       Podpredseda KG genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, v príhovore zdôraznil potrebu neustáleho 

pripomínania si podobných obetí, najmä v súčasnosti, kedy je naša minulosť často spochybňovaná a v 

mnohých prípadoch účelovo prekrúcaná. 

 

➢ 75. výročie oslobodenia Pezinka 
      Tradične už   patria prvé aprílové dni  spomienke na ťažké 

boje a hrdinstvo našich osloboditeľov 

v národnooslobodzovacom boji.  Ešte začiatkom roka  sme 

predpokladali, že sa bude jednať o rutinnú záležitosť, v tomto 

roku, dokonca s vojenskými poctami, vrátane vojenskej hudby. 

Konkrétne udalosti nás opäť raz presvedčili, že život prináša 

veľmi veľa nepríjemných udalostí, ktoré  vyvrcholili zákazom 

usporiadania zhromaždení a prinútili nás tráviť, skoro všetok 

svoj čas za múrmi bytov, domov a chalúp. 

       Na základe týchto udalostí sa tradičný usporiadatelia pietnych aktov v Pezinku – OÚ, MsÚ, Klub 

Pezinok ZV SR a ZO SZPB – rozhodli na netradičný spôsobom pripomenutia si tak významnej 

spoločensko–historickej  udalosti, a to individuálnym položením venca k Pamätníku osloboditeľov na 

Mladoboleslavskej ulici v Pezinku. 

      Zástupcovia Klubu Pezinok ZV SR v zložení plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ, predseda klubu, 

plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON, podpredseda klubu a plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ, tajomník klubu, 

dňa 02. apríla 2020 o 09:00 hod. vzdali hold osloboditeľom mesta položením venca. 
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➢ Tichá spomienka na 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe 

       Dňa 07. mája 2020 o 16:00 hod.  sme si túto mimoriadne 

významnú historickú udalosť pripomenuli v meste Pezinok 

tichou spomienkou pri Pamätníku osloboditeľov na 

Mladoboleslavskej ulici. Zástupcovia Klubu Pezinok ZV SR 

v zložení plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, predseda klubu, plk. 

v.v. Ing. Stanislav Šimon, podpredseda klubu,  mesto Pezinok 

v zastúpení primátora mesta Ing. arch. Igora Hianika a delegácia 

ZO SZPB brig. gen. Karola Peknika Pezinok položili veniec 

k Pamätníku osloboditeľov. OÚ Pezinok položil veniec k pamätníku v dopoludňajších hodinách.  

 

➢ 3.A trieda ZŠ s MŠ Orešie 3 - kvíz k 75. výročiu ukončenia 2. sv. vojny v Európe 
Dňa 11. marca 2020 sa deťom ZŠ s MŠ Pezinok – Orešie 3 a ich rodičom, starým rodičom a 

súrodencom, tak ako všetkým ľudom,  nielen na Slovensku obrátil život naruby. Pandémia Covid-19 

nás na čas zavrela v bytoch, rodinných domoch, chatách a pod. Stále sme počúvali,  že hrdinovia 

dnešných dní sú pracovníci zdravotníctva, predavačky, kuriéri, 

vojaci,  policajti a ďalší. Ale je naozaj  pravdou, že len oni? 

Nie, nie je to úplná pravda. Boli a sú to mamy, otcovia, starí 

rodičia a samozrejme aj naše ratolesti, o ktorých sa veľmi málo 

hovorí a ich učitelia. 

      Dňa 07.05.2020   podpredseda Klubu Pezinok v spolupráci 

s triednou učiteľkou 3.A triedy, zábavnou formou, pripravil 

kvíz „Fakty a zaujímavosti 2. svetovej vojny“. Najpohotovejšie 

odpovedala Kristínka Mezeiová, ktorá mimo plakety dostala 

Informačného spravodajcu klubu a Pamätný list. Príjemným 

prekvapením, ale boli veľmi dobré znalosti aj ďalších žiakov (zúčastnilo sa 14 žiakov z 19) a ich 

pohotová reakcia. Mnohí spontánne hovorili o účasti svojich starých rodičoch vo vojne, resp. o svojich 

naštudovaných znalostiach. I na základe príjemne strávených chvíľ so žiakmi 3.A triedy, napriek 

tomu, ako si to sami nazvali, že sme sa videli len v televízore, všetkým zúčastneným boli odovzdané 

upomienkové predmety. 

 

➢ Klub Pezinok ZV SR ocenil plk. v.v. Ing. Jána Paulecha 

      Predseda Klubu Pezinok Zväzu vojakov SR plk. 

v.v. Ing. Milan Viglaský, na základe rozhodnutia 

Rady klubu Pezinok,  odovzdal dňa 08. júla 2020 

v Trenčíne „ Pamätnú medailu k 25. výročiu založenia 

klubu“  plk. v.v. Ing. Jánovi Paulechovi, poverenému 

štatutárovi ZV SR. Pamätná medaila bola odovzdaná 

v priebehu 12. zasadania Zväzovej rady. 

      Pamätná medaila bola menovanému udelená za 

aktívny prínos pri presadzovaní záujmov občianskeho združenia Zväzu vojakov SR doma 

a v zahraničí a spoluprácu medzi Prezídiom Zväzu a klubmi. 

 

➢ 12. zasadanie Zväzovej rady 
Zasadanie ZR sa konalo dňa 08.07.2020 v posádkovom 

dome Trenčín. Za náš klub sa zasadania zúčastnil predseda 

klubu plk. v.v. Ing. Milan Viglaský.  Z dokumentmi 

a uznesením je možné zoznámiť sa na webovej stránke 

zväzu:  

https://zvazvojakov.sk/2020/07/14/12-zasadanie-zvazovej-

rady-zv-sr/ 

 

 

 

https://zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2020/07/9IMG_4896-1.jpg
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➢ „Guláš párty 2020“ 

Dňa 11. júla 2020 sa členovia klubu a pozvaní hostia, po dlhej dobe stretli  na plánovanej akcii – 

„GULÁŠ PÁRTY 2020“. Akcia sa uskutočnila v príjemnom prostredí  Cyklokaviarne Háj, Vojenská 

ulica č. 59 v obci Viničné. Organizáciou  akcie sa výborne zhostil tajomník klubu plk. v.v. Ing. 

Jaroslav Garaj. Akcie sa zúčastnilo 43 (33,08 %) členov klubu. RK, ale aj účastníci hodnotili „Guláš 

párty 2020“ ako veľmi vydarenú klubovú akciu. Členom klubu boli odovzdané „Pamätné 

odznaky k 75. výročiu oslobodenia Československa, Čestné uznania prezidenta Zväzu 

vojakov SR. Predseda a RK ocenila kolegov, ktorí v období prvého polroka 2020 oslávili 

významné životné jubilea.  Každý účastník obdŕžal odznak ZV SR, ktoré boli zakúpené 

pre každého člena klubu – viď obrázok odznaku vľavo.  „Guláš párty“ sa javí ako 

najvydarenejšia akcia klubu, ktorá sa teší najväčšiemu záujmu členov a preto v tejto aktivite budeme 

pokračovať i naďalej. 

 

   
   

   
 

➢ Deň bielych ruží - pietny akt v Pezinku 
Na základe pozvánky predsedu a Rady MBS  v Pezinku 

p. Graneca sa členovia Klubu Pezinok ZV SR (Milan 

Viglaský,  Stanislav Šimon,  Gabriel Merňák, Ondrej Kuňak 

a František Janoušek), zúčastnili dňa 10.08.2020 o 17:00 

hod. pietnej spomienky pri príležitosti dňa obetí banských 

nešťastí pri banskom vozíku u predajni  Billa. Úvodný 

príhovor mal p.  Granec. Za mesto Pezinok sa pietneho aktu 

zúčastnila a krátko vystúpila s prejavom Mgr. Mária 

Wagingerová, zástupkyňa primátora a následne krátku 

modlitbu predniesli  evanjelický a rímskokatolícky kňaz. 

Členovia MBS a ich hostia si dôstojne pripomenuli obete 

banských nešťastí v SR. 
 

➢ Oslavy 76. výročia SNP v Pezinku 
      Mesto Pezinok,  ZV SR – klub Pezinok a ZO SZPB Pezinok,  usporiadali  dňa 26. augusta  2020 

o 15:00 hod. pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 76. výročia Slovenského národného 

povstania pri Pamätníku osloboditeľov v Pezinku na ,  Mladoboleslavskej ulici v Pezinku. Za MO SR 

sa zúčastnil JUDr. Martin JAKÁL, GR Sekcie ľudských zdrojov MO SR, ďalej riaditeľ OR PZ 

Pezinok (plk. JUDr. Martin ŠVEC) so zástupcom OR PZ, riaditeľ OR HaZZ Pezinok (pplk. Mgr. 

Vladimír BARTOŠ), starostovia Malokarpatského regiónu  a členovia MBS  v Pezinku na čele 

s predsedom  Štefanom Granecom.   
Slávnostná atmosféra bola daná aj účasťou Posádkovej hudby Bratislava   a vojakov 

profesionálov Čestnej stráže Ozbrojených síl SR zabezpečujúcich slávnostný pietny akt kladenia 

vencov. 
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➢ Stretnutie s jubilantmi – 08.09.2020 
 

        Dňa 08.09.2020 sa Rada klubu stretla v hoteli 

Kriser Pezinok  s jubilantmi klubu, ktorí 

v predchádzajúcom období poznačenom globálnou 

pandémiou Covid – 19, oslávili svoje okrúhle 

životné jubileá. Z rôznych príčin sa ich zišli iba 

štyria. Zároveň boli členom klubu odovzdané 

Pamätné medaily k 25. výročiu založenia klubu 

a Pamätné odznaky k 75. výročiu oslobodenia 

Československa. Rada klubu prijala 5 nových 
členov. 
        Jubilanti: Otto Klíma, Ján Zanovit, Jaroslav 

Veselovský, Ján Pitoňák. 

 
 

  
 

➢ Degustácia regionálneho vína 2020 
         Dňa25.09.2020, 16:00 – 20:00 hod. Michal Sadloň 

- vinárstvo, Limbach, Vinohradnícka č. 53. 
         Hostiteľskej funkcie sa na výbornú zhostil Ferko 

Parišek, ktorý po krátkej  prehliadke vinárstva režíroval, 

v priateľskej a humornej atmosfére, priebeh degustácie. 

Celkom bolo degustovaných 24 vzoriek vynikajúceho 

vína z produkcie vinárstva. K vínu patrí i jedlo a preto 

boli pripravené obložené chlebíčky, pagáče a minerálka. 

Na škodu všetkých našich členov bola účasť len 9 

členov (6,6 %) a jeden hosť - plk. Ing. Gustáv TARCSI, 

PhD., riaditeľ Vojenského úradu sociálneho 

zabezpečenia MO SR.  
 



 

23 

➢ Rozlúčka s prednostom OÚ Pezinok 

V utorok 03. novembra 2020 bol   JUDr. Justín 

Sedlák posledný deň na pôde Okresného úradu Pezinok 

(ďalej len “OÚ”) ako jeho prednosta.  

Rozlúčiť sa s menovaným v tento deň prišli na OÚ 

aj Ing. Milan Viglaský, predseda klubu a Ing. Stanislav 

Šimon, podpredseda klubu. Pri tejto príležitosti udelila 

Rada klubu Pezinok ZV SR menovanému Čestné 

uznanie za mimoriadne významnú, vzájomne prospešnú 

spoluprácu OÚ Pezinok a Klubom ZV SR, za osobitný 

prínos pri rozvoji a propagácii klubu na verejnosti. 

 

 

➢ Deň vojnových veteránov 

         V súlade s Plánom činnosti Klubu Pezinok sa dňa 

11.11.2020 o 11:11 hod. zúčastnili zástupcovia nášho 

klubu (M. Viglaský, S.  Šimon, F. Jánošík a G. 

Mernák)  pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 

ukončenia 1. Svetovej vojny, ktorý sa uskutočnil pri 

Pamätníku padlých v 1. Svetovej vojne na cintoríne v 

Pezinku. Organizátorom pietneho aktu bol primátor mesta 

Pezinok Ing. arch. Igor Hianik. Pietneho aktu sa zúčastnil, 

mimo primátora  mesta novo vymenovaný prednosta OÚ 

Pezinok JUDr. Bohuš Chochlík, zástupcovia ZO SZPB 

brig. gen. Karola Peknika a MBS Pezinok. 

 

Tak ako minulý aj tento rok si 12. novembra,  žiaci 4.A 

triedy ZŠ s MŠ Pezinok - Orešie  pripomenuli 102. výročie 

tohto významného historického  medzníka v dejinách 

ľudstva tichou spomienkou a položením kvetov pri 

Pamätníku padlých v 1. a  2. svetovej vojne v Grinave.  

 1.  svetová vojna, známa  pred rokom 1939 ako Veľká 

vojna alebo Svetová vojna bola  dovtedy najväčší konflikt 

globálnych rozmerov  v dejinách ľudstva, trvajúci od 

28.07.1914 do 11.11.1918. 

 

➢ 76. výročie hrdinskej smrti brig. gen. Karola Peknika 

         Pred vypuknutím SNP sa Pekník už v hodnosti plukovníka 

skontaktoval s protifašistickým odbojom. V čase ozbrojeného povstania 

bol členom štábu povstaleckej armády v Banskej Bystrici, vymenovali ho 

za veliteľa obrannej oblasti a od 4. septembra 1944 bol náčelníkom 

operačného oddelenia Veliteľstva 1. Čsl. armády na Slovensku. Pri ústupe 

z Donovál bol členom skupiny generálov Rudolfa Viesta a Jána Goliana, 

ktorá sa v núdzi na začiatku novembra 1944 ubytovala v Pohronskom 

Bukovci. Do obce vtrhli nemeckí vojaci, ktorí zadržali ukrývajúcich sa 

generálov. Neďaleko Svätého Ondreja nad Hronom (dnes časť obce 

Pohronský Bukovec) príslušníci Einsatzkommanda 14 zajali aj plk. Karola 

Pekníka. Pri pokuse o útek bol 1. novembra za dedinou zastrelený. Po 

oslobodení boli jeho telesné pozostatky exhumované a prevezené do 

rodného Pezinka. 
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        Na základe pozvánky výboru ZO SZPB brig. gen. Karola Peknika Pezinok, pri príležitosti 76. 

výročia jeho hrdinskej smrti, sa dňa 26.11.2020 uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pamätnej 

tabuli na mieste jeho rodného domu v Pezinku na Moyzesovej ulici. Vzhľadom na opatrenia 

v súvislosti s epidemiologickou situáciou sa pietneho aktu zúčastnila početne malá delegácia Klubu 

Pezinok ZV SR na čele s predsedom klubu plk. v.v. Ing. Milanom Viglaským. 

 

Členské príspevky 

Problematiku členských príspevkov je nutné chápať v kontexte nášho členstva 

v občianskom združení ZV SR a uvedomiť si, že zväz má niektoré povinnosti, ktoré je nutné 

finančne zabezpečiť. V rámci klubu je možné rozdeliť príspevky na 2 skupiny: 

1. Odvod na prezídium ZV SR – teraz 4,00 €/člen. 

2. Hospodárenie klubu – zabezpečenie pietnych aktov, ocenenia členov pri životných 

jubileách, spoluúčasť pri  zabezpečovaní akcií klubu atď. 

 V súlade s čl. 19 ods. 19.1., 19.2.  Stanov ZV SR a následne čl. 3 ods. 2 Smernice pre 

hospodárenie, základným majetkom zväzu sú:  

a) ročné členské príspevky 

b) mimoriadne členské príspevky 

f)   percentá zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb, 

h)  iné zdroje. 

 

V súlade s ods. 3 výšku ročných členských príspevkov určujú členské schôdze 

jednotlivých klubov na návrh rady klubu – naša členská schôdza schválila 15,00 €. Podľa ods. 

7 odvody z členských príspevkov uhradí každý klub zväzu do 15 dní po ukončení členskej 

schôdze na začiatku roka, ale najneskôr do konca mesiaca marca za bežný kalendárny rok na 

účet zväzu – v súčasnej dobe 4,00 €, tak ako je uvedené vyššie. Tajomník ZV SR, na základe 

problémov vo finančnej oblasti spracoval dokument „Analýza finančno-hospodárskej 

sebestačnosti ZV SR v jeho základných činnostiach po 10. sneme ZV SR“. V analýze poukázal 

na neudržateľnosť  výšky súčasných odvodov z členských príspevkov poukázaných klubmi 

ZV SR v prospech zväzu. Na 9. sneme ZV SR bola predkladaná požiadavka zvýšenia 

odvodov. Snem neakceptoval túto požiadavku, dôvodom bola nepripravená argumentácia 

nutnosti tejto požiadavky a delegáti neboli pripravení rokovať o tomto probléme (bez 

mandátu členskej základne). Poukázal na: 

- Súčasný príjem odvodov činí cca 8 700 až 8 800,- € / rok, pri počte členov 2 200.  

- Zväz na svoju vnútornú činnosť potrebuje cca 12 600 ,- € /rok od 1.januára 2022.  

Zreálnenie príjmov11: 

-  Členské príspevky - odvody á 4,- € 12 600,- € ( 3 150 členov)  

-  Členské príspevky - odvody á 5,- € 12 600,- € ( 2 520 členov )  

-  Členské príspevky - odvody á 6,- € 13 200,- € ( 2 200 členov)  

Dve cesty na zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov na vnútornú činnosť zväzu:  

1/ Zvýšiť počty členov zväzu v kluboch.  

2/ Zvýšiť odvody z členských príspevkov v kluboch. 

 

Záver analýzy: 

Kluby zväzu, ak cítia potrebu sa združovať a vytvárať aj silnú ekonomickú štruktúru ZV SR 

reprezentujúcu prezídiom, predsedníctvom ZR, samotnou zväzovou radou a neposlednej miere 

i sekretariátom ZV SR, musia dospieť k záveru zvýšenia odvodov z členských príspevkov od 

1.januára 2022 ( schváliť na 10.sneme ZV SR).  

 

 
11 10. Snem ZV SR sa bude konať 16.06.2021 v Trenčíne 



 

25 

Ako zmenia  nové odvody z členských príspevkov rozpočet klubu: 

Počet12 

členov 

Odvod z členských príspevkov 

na zväz (€) 

Celkom 

príjem 

klubu 

Príjem klubu po odvode ZV SR: 

4,00 € 5,00 € 6,00 € 
4,00 5,00 6,00 

130 520,00 650,00 780,00  1.905,00 € 1.385,00 1.255,00 1.125,00 

135 540,00 675,00 810,00 1.980,00 € 1.440,00 1.305,00 1.170,00 

 

Určitým riešením pre stabilizovanie financií v rámci klubu sú dobrovoľné príspevky 

našich členov, ktorí podnikajú alebo majú nadštandardné príjmy. Člen klubu, ktorý poskytne 

tzv. dobrovoľný príspevok nebude uhrádzať členský príspevok schválený členskou schôdzou. 

Nutné je vyriešiť odvod za členov, kde sme sa rozhodli z dôvodu vysokého veku alebo 

sociálneho postavenia člena, oslobodiť od platenia členského príspevku. Je nutné vykonať 

analýzu tzv. benefitov z hľadiska ich reálneho využitia a z hľadiska, čo nám reálne poskytuje 

prezídium a zväzová rada. 

 

Právne aspekty dobrovoľných príspevkov: 

V zmysle § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú od dane 

oslobodené aj členské príspevky podľa stanov občianskeho združenia, štatútu, zriaďovacích 

listín alebo zakladateľských listín, ktoré boli prijaté záujmovými združeniami právnických 

osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, 

politickými stranami a politickými hnutiami. 

Vzhľadom na to, že my sme  občianske združenie, a boli sme založení v zmysle 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a súčasťou procesu zakladania sú aj „Stanovy 

občianskeho združenia“.  Tieto stanovy upravujú v zmysle § 3 odsek 3 aj práva a povinnosti 

členov združenia a v § 6 odsek 2 f) Zásady hospodárenia. V zásadách hospodárenia je 

stanovené, s akými príjmami bude Občianske združenie hospodáriť. Jedným z týchto príjmov 

sú aj „členské príspevky“. Vyššie uvedený zákon neuvádza, ako presne majú byť členské 

príspevky štruktúrované, či ako dobrovoľné, minimálne, maximálne a pod. 

Keďže naše občianske združenie bolo akceptované registrovým orgánom, čo je 

Ministerstvo vnútra SR, a aj Stanovy sú v súlade s požadovanou legislatívou. Preto je možné 

stanoviť záver, že ak štruktúrované výšky členských príspevkov odporujú zákonu č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov, tak ani zákon o dani z príjmov nemá žiadny nástroj na odmietnutie 

oslobodenie týchto členských a dobrovoľných príspevkov. 

Záver: 

Ak sú našim členom blízke naše ciele, na ktorých stojí naša práca a vážia si 

spoločensky prospešné aktivity, ktoré vyvíjame v súlade s naším poslaním, môžu podporiť 

našu činnosť poukázaním finančného daru (dobrovoľného príspevku) na účet nášho 

občianskeho združenia. Takýto dar je možné poukázať po celý rok. 

Ak sa teda jedná o  príjem získaný darovaním na základe darovacej zmluvy 

uzatvorenej podľa Zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (pričom takáto zmluva nemusí 

byť uzatvorená písomne), takýto príjem nie je predmetom dane z príjmov ak nám nebol 

poskytnutý v súvislosti s darmi získanými v súvislosti so zamestnaním, živnosťou, SZČO, 

prenájmom nehnuteľnosti alebo v súvislosti s dosahovaním príjmov z použitia diela alebo 

umeleckého výkonu a z nich plynúcich príjmov. Zdaňovať ho preto nemusíme. Podobným 

spôsobom získavajú finančné prostriedky na svoju činnosť niektoré kluby ZV SR a je 

možné využiť ich skúsenosti z danej problematiky. 

 

 

 
12 Počet členov oslobodených od platenia členských príspevkov: 3 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40/znenie-20160701#cast8-hlava3
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K naplnenie vyššie uvedeného cieľa navrhujeme: 

1. Zefektívniť získanie príspevkov z 2, resp. 3 percent zo zaplatenej dane z príjmov 

fyzických a právnických osôb.   

2. Urýchlene získať IČO. Nie je nutné mať sídlo v miestnosti od MsÚ Pezinok –  

získanie miestnosti na našu činnosť sa v súčasnosti javí ako veľmi vzdialená 

perspektíva (naviac by sa jednalo o miestnosť využívanú našim klubom a ZO SZPB 

brig. gen. Karola Peknika Pezinok, čo môže predstavovať rôzne problémy v 

budúcnosti).  Sídlo môže byť v byte napr. štatutára klubu. Týmto by boli vytvorené 

podmienky na získanie príspevku od mesta, resp. niektorých okolitých obcí. 

3. Založiť účet v komerčnej banke. V súčasnej dobe ponúkajú niektoré banky 

bezplatné vedenie účtu, ktorý môže byť založený aj prostredníctvom webového 

rozhrania (napr. FIO banka a ďalšie).  

 
Z histórie mesta Pezinok – dobové fotografie: 

 

13 
 
 

 
 

 
13 Pohľadnice Pezinka – zbierka Stanislava Šimona 
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Napísali o našej činnosti: 
 

• Pezinčan máj 2020 

 

• Pezinčan august 2020 
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• Pezinčan september 2020 

Aj v Pezinku sme si uctili 76. výročie Slovenského národného povstania 
V stredu 27. augusta sme si pripomenuli 

dôležitý medzník našich dejín – 76. výročie 

Slovenského národného povstania. Pietnu spomienku 

pri príležitosti výročia SNP zorganizovalo po 

prvýkrát mesto Pezinok v spolupráci so Zväzom 

vojakov SR – Klub Pezinok a ZO Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov  brig. gen. Karola 

Peknika Pezinok.   

Slávnostného spomienkového stretnutia pri 

Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici 

sa zúčastnili aj zástupcovia Okresného úradu Pezinok, primátori a zástupcovia obcí 

malokarpatského regiónu, členovia Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok a verejnosť. 

Mesto Pezinok ako organizátor zabezpečil aj účasť predstaviteľov z Generálneho štábu 

Ozbrojených síl SR, čestnú stráž a hudbu Ministerstva obrany  
Text a foto: -nb- 

• Pezinčan november 2020 
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Naši jubilanti v r. 2021 

80 
rokov 

• pplk. v.v. RSDr. Vladimír Halamíček (jún) 

• pplk. v.v. Ján Barták (september) 

 

75 
rokov 

 

• plk. Doc. Gustav Ušiak,Csc.,MBA,LL.M (marec) 

 

 

70 
rokov 

• plk. v.v.  Ing. Ivan Greguš (september) 

• pplk. v.v. Ing.Miroslav Veselovský (jún) 

 

 

65 
rokov 

 

 

 

 

• plk. v.v. Ing.Milan Jedinák (január) 

• pplk. v.v. Doc.Ing. Jaromír Mlýnek, Csc. (január) 

• plk. v.v. Ing.Vladimír Gregor (február)  

• pplk. v.v. Ing.Štefan Hudák (máj) 

• plk. v.v. Ing.Ján Bíž (máj) 

• pplk.  v.v. Ing.Vlastimil Pekař (jún) 

• mjr. v.v. Ing. Michal Podhradský (júl) 

• pplk. v.v. MUDr. Jozef Marko (august) 

• plk. v.v. Ing.Ľudovít Onderko (august) 

• plk. v.v. Ing.Vladimír Kúdela (august) 

• plk. v.v. Ing. Peter Szórád (september) 

• genmjr. v.v. Ing. Jiří Jančík (október) 

60 
rokov 

• plk. v.v. Ing. Miroslav Giertli (január) 

• pplk. v.v. Ing.Daniel Čierny (február) 

• plk. v.v. Ing.Anton Sládeček (apríl) 

• pprap. v.v. Ivan Horn (máj) 

• plk. v.v. JUDr.Vladimír Peteja (august) 

• nprap. v.v. Anna Hianiková (júl) 

 

 

 

 

55 
rokov 

• mjr. v.v. Ing. Stanislav Danihel (december)  

• kpt.v.v. Ing. Bohumil Guniš (apríl)  

• plk. v.v. Marián Uličný (máj) 

• kpt.  v.v. Igor Varga (jún) 

• kpt. v.v. Ing.Peter Horňák (jún) 

 

 

Našim jubilantom srdečne blahoželáme!!!! 
 

Navždy nás opustili: 
a) členovia klubu: 

• kpt. v.v.  Miloslav CHROMEK *01.04.1945  ϯ13.03.2020 

• plk. v.v. Oskar MIHOK *09.02.1938 ϯ12.09.2020 

- zakladajúci člen klubu, v posledných rokoch sa zo 

zdravotných dôvodov nepodieľal na činnosti klubu;  

• pplk. v.v. Ing. Vitalij DŽOGANIK *24.05.1959 ϯ15.10.2020 

b) bývalí príslušníci VÚ 5949 Pezinok: 

• Ján PALŠÁK *13.07.1959  ϯ13.04.2020 

• kpt. v.v. Vladimír POTOCKÝ *21.06.1957  ϯ 26.08.2020 

• pplk.v.v. Ing. Milan MAJERSKÝ *01.11.1955  ϯ31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

Česť ich pamiatke! 
 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://nd04.jxs.cz/493/632/c90a78077e_68352427_o2.jpg&imgrefurl=http://scarmitsworld.blog.cz/en/1008/svetlo-kuzlo-nadeje&tbnid=mkqI2Of6vHtIEM&vet=12ahUKEwjzlc2mtLLnAhUW0OAKHW6iCAIQMygoegQIARBU..i&docid=IxJeR1pWIcwHzM&w=199&h=200&q=smuto%C4%8Dna%20svie%C4%8Dka&ved=2ahUKEwjzlc2mtLLnAhUW0OAKHW6iCAIQMygoegQIARBU


 

30 

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 SR14: 

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: stano.precuch@centrum.sk 

 

❖ Kontrolór klubu:           plk. v.v. Ing. František PARIŠEK 

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

- Poznámka: kontrolór klubu nie je člen Rady klubu 

 

 
14 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/ 

- celkom príspevkov za obdobie od 06.12.2019 do 31.12..2020:  32  

- celkom príspevkov od r. 2016: 91 

 
 

 
 
 

Počet členov klubu,  stav  k 31.12.2020:  135 

 

Od obnovenia činnosti klubu opustili naše rady:  

P.č. Rok Opustili nás Dôvod 

1. 2017 1 vylúčenie v zmysle stanov 

2. 2018 1 zomrel 

3. 2019 1 zomrel 

4 2020 5 2 členovia zomreli, 3 vystúpili zo zdravotných resp. 

iných dôvodov 

Celkom: 
8 
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