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I. Storočnica protilietadlovcov na Slovensku    

  

 

 

 

 

„Od delostrelcov, cez protilietadlové vojsko, protilietadlové 
raketové vojsko až po Klub ZV SR Pezinok“ 

 

Dňa 1. februára 2021 uplynulo 100 rokov od oficiálneho vzniku 3. protilietadlovej 
batérie Bratislava 151.delostreleckého pluku Praha ako prvej protilietadlovej jednotky na území 
Slovenska. Pri tejto príležitosti sa dňa 13. septembra 2021 uskutočnilo priateľské stretnutie 
spojené s konferenciou v priestoroch Akadémie ozbrojených síl (ďalej len „AOS“) Liptovský 
Mikuláš. Stretnutie a konferenciu organizovala AOS a Veliteľstvo Vzdušných síl OS 
SR. Hlavní organizátori boli genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek a pplk.v.v. Ing. Ladislav Zahradník 
za účasti príslušníkov Protilietadlovej raketovej brigády v Nitre pod velením plk. Ing. Jozefa 
Paňka a AOS pod vedením rektora Doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc.. Za GŠ OS SR bol prítomný 
brig.gen. Ing. Ladislav Dovhun, MA. Medzi hosťami bol aj riaditeľ Vojenského historického 
ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.. 

  
Za Klub Pezinok ZV SR sa priateľského stretnutia zúčastnili plk. v.v. Ing. Milan 

Viglaský, genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr. v.v. Ing. Rudolf Žídek, genmjr. v.v. Ing. Jiří 
Jančík, plk. v.v. Ing. Miroslav Kolečányi, pplk. v.v. Ing. Ján Bodor, plk. v.v. Ing. Ján Bíž, plk. 

v.v. Ing. Vladimír Gregor a plk. gšt. v.v. Ing. Vladimír Albert. Všetci menovaní boli ocenení 
pamätnou plaketou, ktorú odovzdával plk. Ing. Jozef Paňko, veliteľ protilietadlovej raketovej 

brigády Nitra spolu s genpor. v.v. Ing. Petrom Vojtekom. 

 

Na priateľskom stretnutí  sa spomínala história PVO od roku 1921 po jednotlivých 

etapách formovania útvarov a aj ich rušenia a ďalšia perspektíva PVO v nasledujúcich rokoch. 

Súčasťou bola aj príprava personálu pre PVO v AOS a ukážka bojovej techniky Protilietadlovej 

raketovej brigády Nitra. 
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II. Úvodné slovo predsedu klubu 

 

Vážené členky a členovia klubu, priatelia. 

Máme za sebou ďalší rok, ktorý bol poznamenaný  
celosvetovou pandémiou a   tým aj  obmedzeniami z toho 
vyplývajúcimi. Tým došlo znovu k zrušeniu viacerých plánovaných 
akcií v ročnom pláne činnosti. Sťažené podmienky mali rozhodujúci 
vplyv na nekonanie niektorých plánovaných aktivít, čoho priamym 
dôsledkom je znížená akcieschopnosť rady klubu a na znovu 

rozbehnutie klubovej činnosti tak, ako sme boli zvyknutý v minulosti. 

Znížila sa aj účasť členov na zrealizovaných plánovaných akciách 
a pietnych, spomienkových aktoch v meste Pezinok. 

V hoteli Kriser sa   nám podarilo uskutočniť ďalšiu GULÁŠ – PÁRTY v mesiaci máj, 
aj keď nie v tak hojnom počte ako v roku 2020. Ľudia sa stávajú ostražitými a vyhýbajú sa 
spoločným akciám, čo bolo v danej situácii pochopiteľné. 

    V septembri sme mali Výročnú členskú schôdzu posunutú z januára 2021 už 2 x vo 
Viničnom. Tu patrí poďakovať sa nášmu tajomníkovi plk. v.v. Ing. Jaroslavovi Garajovi za 
zabezpečenie miestnosti a plk. v.v. Ing. Františkovi Pariškovi za zabezpečenie autobusu. 
Poďakovanie patrí samozrejme aj zamestnancovi Obecného úradu p. Jánovi Škripovi, ktorý 
celú schôdzu zabezpečil stravou, občerstvením aj prípravou miestnosti.  

    Zúčastnili sme sa všetkých pietnych akcií, ktoré sa  v meste Pezinok  uskutočnili a to 
pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta PEZINOK, 77. výročia víťazstva nad fašizmom 
a  ukončenia II. svetovej vojny, 76. výročia SNP a Dňa veteránov – ukončenia I. svetovej vojny.  
V Pezinku sa zástupcovia nášho klubu každoročne zúčastňujú aj Dňa bielych ruží, kde sme si 
uctili pamiatku obetí banských nešťastí. 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, plk. v.v. MUDr. 

Miroslava Gajdošíka, plk. v.v. Ing. Františka Pariška, mjr. v.v. Františka Janouška a nprap. v.v. 
Ernesta Hajnoviča za ich účasť a prezentáciu klubu v uniforme, za čo im patrí poďakovanie. 

    V rámci ZV SR bol uskutočnený 26. medzinárodný výstup na Kriváň. Náš klub bol 
znovu 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 udelením Ďakovného listu. 
Ďakovný list bol udelený aj nášmu dlhoročnému sympatizantovi  Ing. Miroslavovi Holčíkovi 
za jeho pomoc klubu. 

    Významným výročím v tomto roku bola aj storočnica protilietadlovcov na Slovensku. 
Jeden z hlavných organizátorov bol aj náš člen genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek. Ocenení 
pamätnou plaketou z nášho klubu boli genmjr. v.v. Ing. Rudolf Žídek, genmjr. v.v. Ing. Jiří 
Jančík, plk. v.v. Ing. Julián Pitoňák, plk. v.v. Ing. Miroslav Kolečányi, pplk. v.v. Ing. Ján Bodor, 
plk. v.v. Ing. Ján Bíž, plk. v.v. Ing. Ivan Máčovský, PhD. , plk. gšt. v.v. Vladimír Albert, plk. 
v.v. Ing. Vladimír Gregor, plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, plk. v.v. Ing. Jaroslav Garaj, plk. v.v. 
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Doc. Ing. Stanislav Prečuch, CSc., plk. v.v. RSDr. Vladimír Halamíček a mjr. v.v. Ing. Štefan 
Kubatka. 

    Pri príležitosti 25. výročia vzniku klubu Nové Mesto nad Váhom boli ich pamätnou 
medailou ocenení predseda klubu a podpredseda plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon. 

    Občianske združenie UN Veterán Slovakia zorganizovalo 25. výročie vzniku OSN. 
Pamätnú medailu obdržal plk. v.v. Jozef Šimo a pamätnú plaketu predseda klubu. 

    Náš klub má zriadený vlastný účet IBAN: SK49 8330 0000 0027 0202 8592 vo Fio 
banke a.s. Tu sa chcem poďakovať nášmu hospodárovi pplk. v.v. Ing. Štefanovi Hudákovi, 
ktorý súčasne aj vedie uvedený účet. 

    Tento rok sme prijali 8 nových členov. No žiaľ nás opustili 3 členovia a 3 žiadatelia o 
prijatie za člena.  

Na záver Vám chcem všetkým poďakovať za účasť na plánovaných akciách.  
Poďakovanie patrí členom rady klubu za ich obetavosť a za zásluhy o skvalitnenie činnosti 
klubu. Veľká vďaka patrí autorovi IS plk. v.v. Ing. Stanislavovi Šimonovi a aj za pravidelnú 
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 Pezinok1 na čele s prednostom JUDr. Bohušom 
Chochlíkom, ZO SZPB brig.gen. 

Karola Pekníka, kde bol predseda náš 
člen plk. v.v. Ing. Ivan Máčovský, 
PhD, ktorého tento rok vymenil Peter 
Witgrúber, MBS Pezinok s predsedom 

Štefanom Grancom, OR PZ Pezinok, 
OR HaZZ Pezinok, Slovenskému 
klubu 1. prieskumného práporu s 
predsedom pplk. Pavlom Englerom za 

spoluprácu a pomoc pri oceňovaní 
našich členov pamätnými odznakmi. 

Rovnako patrí aj poďakovanie VÚ vo Viničnom, jeho veliteľovi mjr. Ing. Igorovi Polaškovi a 
zástupcovi kpt. Ing. Adamovi Buranovi za zabezpečenie čestnej stráže pri pietnych 
spomienkach. 

    V roku 2022 si vzájomne prajme predovšetkým pevné zdravie, šťastie, lásku, stály 
úsmev na tvári a nech sa to prenesie aj do Vašich rodín. Vyslovujem presvedčenie, že sa  nám 
podarí naplniť ročný plán všetkými akciami.  

   

 plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, v.r. 
          predseda  Klubu ZV SR Pezinok 

 

 
1 Historická pohľadnica Pezinka z roku 1924 (súkromná zbierka Stana Šimona) 
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III. 22. september – Deň OS SR2 

 

 
2 OBRANA Mesačník MO SR, ročník XXIX, september 2021, číslo 9 
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IV. SR3 – niektoré významné dátumy našich dejín 

Štátna vlajka SR Štátny znak SR Štátna pečať Štátna hymna SR 

 

  

Tvoria ju prvé dve slohy piesne 
„Nad Tatrou sa blýska“. 

Melódia pochádza z ľudovej 
piesne Kopala studienku. Zložil 
ju štúrovec Janko Matúška                

v 19. storočí. 

 

pred n.l. 
3. – 1. st. Kelti na Slovensku 

n. l.  
1. – 4. st. Slovensko v susedstve Rímskej  ríše 

5.- 6. st. príchod slovanských kmeňov 

623 – asi 658 Samova ríša 

8. st. Karol Veľký 

833 – vznik Veľkej Moravy 

863 – vierozvestcovia Konštantín a Metod prišli    
zo Solún šíriť kresťanstvo 

896 príchod kočovných maďarských družín do 
východného Podunajska 

906 v boji s Maďarmi pri Tate padol knieža 
Svätopluk 
 

Slovensko súčasťou Uhorska 
1000 Štefan I. sa stáva prvým kráľom Uhorského 
kráľovstva 

1001 – 1018 poľská nadvláda nad Slovenskom 

1222 – Zlatá bula Ondreja II. 
1241 – 1242 mongolský vpád 

1465 – založená Universitas Istropolitana 

(Akadémia Istropolitana) 
1514 – Dóžovo povstanie 

1526 – bitka pri Moháči 
1530 – vpád Turkov na Slovensko 

1563 – 1830 korunovácie Uhorských kráľov 
v Bratislave 
 

Slovensko v habsburskej ríši 
1635 založenie univerzity v Trnave 

1660 založenie univerzity v Košiciach 

1683 porážka Turkov pri Viedni 
13.12.1762 zriadená  Banská akadémia v Banskej 

Štavnici z rozhodnutia Márie Terézie 

1781 Tolerančný patent 
1785 – zrušenie nevoľníctva v Uhorsku 

1787 Anton Bernolák – prvý pokus o spisovnú 
slovenčinu 

1805 Bitka pri Slavkove 

1843 Ľudovít Štúr – uzákonenie spisovnej 
slovenčiny 

27.10.1968 zákon o federácii 

19.09.1848 založenie Slovenskej národnej rady 

07.07.1861 v Martine iniciované Memorandum 

slovenského národa 

04.08.1863 založenie Matice slovenskej  
Prvé slovenské gymnázia (zakladatelia využili 
Cisársky patent zo dňa 01.09.1859 vydaného 
Františkom Jozefom I.): 

• 16.09.1862 – Revúca 

• 23.09.1866 – Turčianský  Sv. Martin 

• 03.10.1869 -  Kláštor pod Znievom 

• 1874 zrušenie slovenských gymnázií   
1875 zrušenie Matice slovenskej 
1907 Apponyiho školské zákony 

1914 – 1918 1. svetová vojna 

• Milan Rastislav Štefánik č.-s. 

zahraničný odboj počas 1.SV 

30.05.1918 Pittsburska dohoda 

18.10.1918 Washingtonská deklarácia 

28.10.1918 vznik Československa 

1919 obnovenie Matice slovenskej 

1919 založenie Univerzity Komenského v BA 

29.09.1938 Mníchovská dohoda (Nemecko, 
Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko) 
06.10.1938 Žilinská dohoda, Deklarácia 
o autonómii Slovenska 

02.11.1938 Viedenská arbitráž 

22.11.1938 autonómia Slovenska 

01.09.1939 začiatok 2. svetovej vojny 

14.03.1939 vznik samostatnej SR 

23.06.1941 SR vyhlásila vojnu ZSSR 
a nemeckému veleniu dala k dispozícii dve 
slovenské jednotky 

29.08.1944 SNP 

08.09. – 06.10.1944 boje na Dukle 

08.05.1945 koniec 2.SV v Európe 

Február 1948 KSČ prevzala moc v Čsl. 
1960 vznik ČSSR 

1968 okupácia Československa vojskami 
piatich socialistickými krajín Varšavskej 
zmluvy  (krycí názov operácie „DUNAJ“)  na 

čele so  ZSSR -  NDR, Maďarsko, Poľsko, 
Bulharsko 

 

 
3 Ťaháky (nielen) pre školákov, Vydavateľstvo Svojtka & Co. s.r.o.  2019 
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25.03.1988 sviečková manifestácia v BA 

16.11.1989 protestný pochod bratislavských 
vysokoškolákov v podvečer Dňa študentstva 

17.11.1989 zákrok proti študentskej demonštrácii 
v Prahe 

10.12.1989 abdikácia prezidenta Gustáva Husáka 

1990 vznik Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky (ČSFR) 
17.07.1990 Deklarácia SNR o zvrchovanosti SR 

20.07.1990 Václav Havel odstúpil z funkcie 

prezidenta ČSFR, federácia až do konca nemala 

hlavu štátu 

01.09.1990 Ústava Slovenskej republiky 

25.11.1992 ústavný zákon o zániku Českej 
a Slovenskej Federatívnej Republiky 
k 31.12.1992 
 

Prezidenti Slovenskej republiky: 
1993 – 1998 Michal Kováč 

1999 – 2004 Rudolf Šuster 
2004 – 2014 Ivan Gašparovič 

2014 – 2019 Andrej Kiska 

2019 – Zuzana Čaputová 
 

Predstavitelia: 
Samo 623 – 658/9 

Nitrianske kniežatstvo 8. st. – 1108/1110 (od 

833 údolné kniežatstvo Veľkej Moravy) 
Veľká Morava (Mojmírovci) 833 – asi 907 
 

Slovensko ako súčasť Uhorska a Habsburskej 

monarchie: 

• Arpádovci (970 – 1301) 

• Anjouovci (1301 – 1386) 

• Rôzne rody a Huňadyovci a Jagelovci 

(1387 – 1526) 

• Habsburgovci a ich protikráli  (1526 – 

1918) 

Habsburgovci: 

• Mária Terézia 1740 – 1780 

• Jozef II. 1780 – 1790 

• Leopold II. 1790 – 1792 

• František I. 1792 1835 

• Ferdinand V. (rakúsky cisár Ferdinand 
I.) 1835 – 1848 

• František Jozef I. 1848 – 1916 

• Karl IV. (rakúsky cisár Karol I.) 1916 - 
1918 

 

ČSR – zakladatelia štátu 

• Milan Rastislav Štefánik 1918/1919, 
minister vojny 

• Tomáš Garirigue Masarik 1918 – 1935 

prvý prezident 
• Edvard Beneš 1935 -1938 prezident, 

1938 abdikoval 
 

Slovenská republika (1939 – 1945): 

• Jozef Tiso prezident  - Po vojne bol 15. 

apríla 1947 Národným súdom ČSR 
odsúdený za vlastizradu a 18. apríla 
1947 popravený 

 

Obnovená ČSR 

• Edvard Beneš 1945 – 1948 (abdikoval) 
 

Komunistická ČSR/ČSSR 

• Klement Gottwald 1948 – 1953 

• Antonín Zápotocký 1953 – 1957 

• Antonín Novotný 1957 – 1968 

• Arm.gen. Ludvíg Svoboda 1968 – 

1975 

• Gustáv Husák 1975 – 1989 (abdikoval) 

• Václav Havel 1989 – 1992 (abdikoval) 

 

 



 

11 

SR – Zaujímavosti 
Geografické rekordy SR  • najvyšší bod: Gerlachovský štít, 

Vysoké Tatry, 2655 m 

• vzdialenosť medzi najsevernejším 
a najjužnejším bodom štátneho 
územia: 77 km 

• vzdialenosť medzi najzápadnejším 
a najvýchodnejším bodom štátneho 
územia: 232,72 km 

• najhlbšia priepasť: Brázda, 205 m, 
Slovenský kras 

• najhlbšia jaskyňa: Starý hrad, 432 m, 
Nízke Tatry 

• najväčší národný park: NAPANT, 428 
km² 

• najdlhšia rieka: Váh, 403 km 

• najväčší riečny ostrov: Žitný ostrov, 
132,6 km², najväčší v Európe 

• najvodnatejšia rieka: Dunaj 
• najvyššie položené jazero: Modré 

pleso, 2192 m, Vysoké Tatry 

• najväčššie/najhlbšie jazero:  Veľké 
Hincovo pleso, 2,1 ha/57 m, V. Tatry 

• najväčšia priehradná nádrž: 
Gabčíkovo, 46 km³ 

• najteplejší minerálny prameň: 
Podhájska, 80 °C, okr. N. Zámky 

Národné parky a chránené krajinné 
oblasti 

• Tatranský národný park (ďalej len 
„NP“),  (TANAP), od 1949 

• Pieninský NP: (PIENAP), od  1967 

• NP Nízke Tatry (NAPANT), od. 1978 

• NP Malá Fatra (NPMF), od. 1968 

• NP Slovenský raj (NPSR), od 1988 

• NP Muránska planina (NPMP), od 
1997 

• NP Poloniny (NPP), od. 1997 

• NP Slovenský kras (NPSK), od 2002 

• NP Veľká Fatra (NPVF), od 2002 

Chránené krajinné oblasti 

• Biele Karpaty 

• Cerová vrchovina 

• Dunajské luhy 

• Horná Orava 

• Kysuce (Javorníky, Turzovská 
vrchovina) 

• Moravsko-sliezske Beskydy (Kysucké 
Beskydy, Kysucká vrchovina) 

• Latorica (Východoslovenská nížina) 
• Malé Karpaty 

• Poľana 

• Ponitrie ( Tribeč, Vtáčnik) 
• Strážovské vrchy (Strážovské 

a Súľovské vrchy)  
• Štiavnické vrchy  
• Vihorlat ( Vihorlatské vrchy) 
• Východné Karpaty (Laborecká 

vrchovina) 

• Záhorie (Borská nížina) 

Najvyššie vrcholy horopisných celkov 

• V. Tatry: Gerlachovský štít, 2.654 m 

• N. Tatry: Ďumbier, 2.046 m 

• Oravské Beskydy: Babia hora 1.725 m 

• Malá Fatra: Veľký Kriváň, 1.709 m 

• Chočské vrchy: Veľký choč, 1.611 m 

• Veľká Fatra: Ostredok, 1.467 m 

• Poľana, Poľana, 1.458 m 

• Veporské vrchy, Fabova hoľa, 1.439 m 

• Muránska planina, Kľak, 1.409 m 

• Oravská Magura, Minčol, 1.396 m 

• Vtáčnik, Vtáčnik, 1.346 m 

• Starohorské vrchy, Kozí chrbát,  
1.330 m 

• Volovské vrchy, Zlatý stôl, 1.322 m 

• Kremnické vrchy, Flochova 1.370 m 

• Skorušinské vrchy, Skorušina, 1.314 m 

Rekordy SR - poloha 

• najsevernejšia obec – Mútne 

• najjužnejšia obec – Patince 

• najzápadnejšia obec – Záhorská Ves 

• najvýchodnejšia obec – Nová Sedlica 

• najjužnejšie miesto - Patince 

• najsevernejšie miesto – Babia hora 

(obec Oravská Polhora) 
• najzápadnejšie miesto – Záhorská Ves 
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• najvýchodnejšie miesto – Kremenec, 

1.221 m n.m. 

• vzdialenosť medzi najzápadnejším 
a najvýchodnejším bodom štátneho 
územia – 428,8 km (medzi obcami 

Záhorská Ves  a Nová Sedlica) 
• najmenšia šírka štátneho územia – 77,6 

km (medzi obcami Orlov a Hosťovce) 
• štát, s ktorým máme najdlhšiu časť 

štátnych hraníc  - Maďarsko, 654,8 km 

• štát, s ktorým máme najkratšiu časť 
štátnych hraníc – Ukrajina, 97,6 km 

• najkratšia vzdialenosť k moru – 361 km 

(od Bratislavy k Rijeke pri Jadranskom 

mori) 

• najkratšia vzdialenosť k severnému 
pólu: 4.370 km 

• najkratšia vzdialenosť k južnému pólu: 
15.200 km. 

 
 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
4 Plastika umiestnená v reštaurácii – Zámok Šimák Pezinok 
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V. Ocenení členovia klubu v roku 2021 
 

Na základe návrhu Rady klubu Pezinok boli dňa 08.07.2020 na 12. zasadaní Zväzovej 
rady vyznamenaní (slávnostné odovzdanie vyznamenania na VČS 2021): 

• „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:  plk. JUDr. Ján ZANOVIT, PhD., plk. Ing. Ivan MÁČOVSKÝ, 
PhD., pplk. v.v. MUDr. Emil SELIGA, pplk. v.v. Ing. Pavol ŠIRJOV. 

 

• Pamätnou medailou  pri príležitosti 
25.výročia založenia Klubu Nové Mesto 
nad Váhom   boli dňa 30.09. 2021 

ocenení: 
1. plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ 

2. plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON 

✓ za dlhoročnú spoluprácu 
s Klubom Nové Mesto 
nad Váhom ZV SR 
a rozvíjanie vojenských 
tradícii OS SR. 

 

• Klub obdŕžal od Klubu ZV SR Nové 
Mesto nad Váhom Ďakovný list: 

✓ za dlhoročnú spoluprácu 
pri naplňovaní cieľov 
a úloh ZV SR. 

 
 

• Storočnica protilietadlovcov na Slovensku. Dňa 13.09.2021 boli pamätnou plaketou 
ocenení:  genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek,  genmjr. v.v. Ing. Rudolf Žídek, genmjr. v.v. 
Ing. Jiří Jančík, plk. v.v. Ing. Julián Pitoňák, plk. v.v. Ing. Miroslav Kolečányi, pplk. 

v.v. Ing. Ján Bodor, plk. v.v. Ing. Ján Bíž, plk. v.v. Ing. Ivan Máčovský, PhD. , plk.gšt. 
v.v. Vladimír Albert, plk. v.v. Ing. Vladimír Gregor, plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, plk. 
v.v. Ing. Jaroslav Garaj, plk. v.v. Doc. Ing. Stanislav Prečuch, CSc., plk. v.v. RSDr. 

Vladimír Halamíček a mjr. v.v. Ing. Štefan Kubatka. 
    

• Dňa 25.10.2021Občianske združenie UN Veterán Slovakia zorganizovalo 25. výročie 
vzniku OSN. Ocenení boli: 

1. Pamätnou medailou: plk. v.v. Jozef Šimo 

2. Pamätnou plaketou: plk. v.v. Ing. Milan Viglaský 
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VI. Činnosť  Klubu Pezinok ZV SR   v roku 2021 
 

➢ Pietna spomienka na štyroch popravených slovenských generálov 
Pri Pamätníku zmierenia v areáli MO SR sa dňa 04.03.2021 

uskutočnila pietna spomienka na štyroch slovenských 

generálov, ktorí boli počas 2. svetovej vojny popravení 
v nemeckom koncentračnom tábore. Ich pamiatku si uctili 

minister obrany SR Jaroslav Naď a náčelník Generálneho štábu 

Ozbrojených síl SR gen. Daniel Zmeko.   

Tohtoročná pietna spomienka mala byť samozrejme za 
účasti členov Klubu generálov SR a Zväzu vojakov SR Klub 
Pezinok, ich účasť ale vzhľadom na prijaté karanténne 

opatrenia nebola možná. Nemohol sa zúčastniť ani vtedy ešte posledný žijúci potomok popravených 
generálov pplk. v.v. Marcel Jurech, ktorý bol v tom čase hospitalizovaný v nemocnici.  

 

➢ 76. výročie oslobodenia mesta Pezinok 

   
Oslobodenie nášho mesta sme si  pripomenuli opäť, tak ako minulý rok, netradičným spôsobom – 

krátkou,  tichou spomienkou a položením vencov, čím sme prejavili nesmiernu vďaku a úctu našim 
osloboditeľov. Keď sme koncom minulého roka plánovali akcie na rok 2021,  predpokladali sme, že sa 
bude jednať o rutinnú záležitosť. Konkrétne udalosti nás opäť raz presvedčili, že život prináša 
veľmi  veľa nepríjemných udalostí, ktorou je aj celosvetová pandémia Covid – 19,  a s tým spojený  
zákaz usporiadania  hromadných zhromaždení. Napriek uvedeným skutočnostiam sa na pietnom akte 

zúčastnil pomerne vysoký počet zástupcov mesta a spoločenských organizácii, ktorí si za dodržania 
prísnych opatrení, dôstojným a milým spôsobom pripomenuli významný medzník v živote mesta. 
Spomienka bola dôstojná, krátka, tichá a bez príhovorov. 
 

➢ Deň víťazstva nad fašizmom 
        Mesto Pezinok, OÚ Pezinok, Klub Zväzu 
vojakov SR Pezinok, MBS a ZO SZPB 

brigádneho generála Karola Peknika pri 
príležitosti osláv 76. výročia Dňa víťazstva na 
fašizmom a skončenia 2. svetovej vojny 
usporiadali dňa 7. mája 2021 o 13:00 hod. pri 

Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej 
ulici v Pezinku pietny akt kladenia vencov.  

Pietny akt sa riadil aktuálne platnými 
protiepidemiologickými opatreniami.  Pietny akt 
bol opäť netradičný – bez príhovorov, tichou 

spomienkou a položením vencov sme prejavili 
vďaku a úctu našim osloboditeľom. Stáva sa tradíciou, že spoločne s našim klubom sa pietnych aktov  

zúčastňuje plk. JUDr. Martin ŠVEC, riaditeľ OR PZ Pezinok a pplk. Mgr.  Vladimír BARTOŠ, riaditeľ 
OR HaZZ Pezinok. 
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➢ „GULÁŠ PÁRTY 2021“ klubu Pezinok 

 
Dňa 22. mája 2021 sa pomerne malá časť 

členskej základne (celkom 18 členov) stretla na už  

tradičnej každoročnej akcii  klubu  – „GULÁŠ 

PÁRTY 2021“. Akcia sa uskutočnila 

v príjemnom prostredí  hotela Kriser v Pezinku. 

 

V priebehu akcie bol majiteľovi hotela 

Kriser Mateyovi Valičkovi odovzdaný ďakovný list 

zväzu. Čestné uznanie si prevzal plk. Ing. Štefan 

Viglaský. Za chutné jedlo, príjemné posedenie 

musíme vyjadriť poďakovanie majiteľovi hotela 

Kriser.  

 

  
 

➢ Ocenenie pamätnou plaketou 

 
Dňa 04.06.2021  v reprezentačných priestoroch 

Hotela Granit v Piešťanoch uskutočnil slávnostný akt, 
počas ktorého štatutár ZV SR plk. v. v. Ing. Ján 
PAULECH odovzdal primátorovi mesta Vysoké Tatry 
plk. gšt. v. v. Ing. Jánovi MOKOŠOVI  najvyššie 
ocenenie zväzu – Hviezdu ZV SR za dlhoročnú 
spoluprácu so zväzom. Následne predseda Klubu 
Pezinok ZV SR plk. v. v. Ing. Milan VIGLASKÝ, 
udelil ocenenému pamätnú plaketu klubu. Predmetnou 
plaketou bol ocenený aj  predseda Klubu Piešťany ZV 
SR  plk. v. v. Ing. Jozef  Svetlík a pplk. v.v. Ján Kolena. 

 

 

➢ Pplk. v.v. RSDr. Vladimír Halamíček – osemdesiatiny 

Dňa 16.6.2021 sa náš člen pplk. v.v. RSDr. Vladimír Halamíček dožil 
krásneho životného jubilea 80 rokov. Je jeden zo zakladajúcich členov 

klubu Pezinok, za čo bol ocenený Čestným uznaním a udelením Hviezdy 

Zväzu vojakov SR. Aj jeho zásluhou sa klub pri počte 12 členov, kedy 

uvažovali o zrušení postavil znovu “na nohy” a k dnešnému dňu má 136 

členov. Ako člen rady klubu pôsobil až do roku 2019 a bol nápomocný pri 

jeho rozširovaní. 
 

Pri príležitosti jeho životného jubilea mu predseda klubu Pezinok 

odovzdal pre tento región významný vecný dar, fľašu kvalitného vína s 

označením “80”. 
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➢ Posledná rozlúčka s Marcelom Jurechom-York 

Vo štvrtok 24. júna 2021 o 16:15 hod sa v krematóriu v Bratislave konala posledná rozlúčka 
s členom Klubu Pezinok Zväzu vojakov SR, vynikajúcim človekom, skvelým  priateľom a veľkým 
bojovníkom, ktorý si nesmierne vážil a s veľkou cťou nosil  vojenskú uniformu a profesionálnych 
vojakov pplk. v.v. Ing. Marcelom Jurechom.  

Manželka zosnulého si z rúk genpor. v.v. Ing. Vojteka prevzala najvyššie ocenenie KG SR: „Čestný 
kríž KG SR“. Smútiaca rodina a prítomní si v rozlúčkových príhovoroch vypočuli slová uznania za 

celoživotnú prácu Marcela.  Česť Tvojej pamiatke Marcel!  

   

 

➢ Deň bielych ruží 
 

Dňa 10.augusta 2021 o 17:00 hod sa 

členovia Klubu Pezinok ZV SR M. Viglaský, O. 

Kuňák a E. Hajnovič zúčastnili pietnej 

spomienky pri príležitosti dňa obetí banských 

nešťastí. Pietnu spomienku  organizoval 

predseda p. Štefan Granec a Rada MBS 

Pezinok  a uskutočnila sa pri banskom vozíku 

v Pezinku. 

Pri banskom vozíku sa  zapaľovali 
sviečky,  kahance a kládli k nemu symbolicky 

biele ruže. 
Pietnou spomienkou si členovia MBS a ich 

hostia dôstojne pripomenuli obete banských 
nešťastí v SR. 

 

➢ 77. výročie SNP v meste Pezinok 
 

Okresný úrad Pezinok, Mesto Pezinok, Klub 

Pezinok ZV SR a ZO SZPB brig. gen. Karola 

Peknika Pezinok  usporiadali dňa 27. augusta 

2021 o 10:30 hod., pri príležitosti 77. výročia 

Slovenského národného povstania, pietny akt pri 

Pamätníku osloboditeľov v Pezinku, 

Mladoboleslavská ul. 
Zástupcovia Klubu Pezinok ZV SR sa ešte 

pred vykonaním pietneho aktu poklonili 
a vzdali  hold brig. gen. Karolovi Peknikovi, 

pezinskému rodákovi,  pri 

neďalekom  Pamätníku padlým hrdinom SNP 
v objekte nádvoria Šimák Zámku Pezinok.  

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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➢ 13. zasadnutie zväzovej rady 
 

V stredu 21.júla 2021 sa vo V.I.P. priestoroch 

basketbalovej haly v Ružomberku konalo 13. 
zasadnutie zväzovej rady ZV SR. Zasadnutia sa 

zúčastnil predseda Klubu Pezinok ZV SR plk. v.v. 
Ing. Milan VIGLASKÝ a člen klubu plk. v.v. Ing. 
Gabriel MERŇÁK. Program zasadnutia bol 

zameraný najmä na to, aby zväzová rada oficiálne 
potvrdila dokumenty, ktoré schválila hlasovaním per 
rollam a spresnila opatrenia do konca roka 2021, 

vrátane prípravy na 10. snem ZV SR. Plk. v.v. Ing. 

Gabriel Merňák, kandidát na prezidenta ZV SR, 

zoznámil a objasnil členom ZR svoje predstavy 
a názory so smerovaním zväzu. 

Štatutár  ZV SR  predniesol informáciu o činnosti Prezídia ZV SR. Za rozhodujúcu úlohu naďalej 
označil výber vhodného personálu do Prezídia ZV SR a získavanie nových členov ZV SR.  

Zväzová rada schválila Návrh úpravy Plánu činnosti ZV SR a Plánu tvorby a čerpania finančných 
prostriedkov ZV SR v roku 2021, návrh zmien v príprave a zabezpečení 10. snemu ZV SR, ktorý sa 
uskutoční v stredu 15. júna 2022 v priestoroch Posádkového klubu Trenčín. návrhy na udelenie 
vyznamenania Hviezda ZV SR a čestného uznania ZV SR k 31.12.2020 a 31.3.2021.  
 

➢ Stretnutie absolventov VVVTŠ Martin, odbor RVD 
 

V dňoch 10. – 12. septembra 2021 sa uskutočnilo 
v Martine stretnutie absolventov odboru RVD 

(Raketové vojsko a delostrelectvo)  VVVTŠ Martin 
(1977 – 1979)/VVŠPV Vyškov na Moravě  (1979 – 

1981).  

      Absolventi školy navštívili kasárne Martin. 
Formou prezentácie boli zoznámení so 
súčasným  využitím objektov na vzdelávanie 
príslušníkov OS SR.      Neobišli  ani Sieň tradícii.        
      Kyticou kvetov a tichou spomienkou si uctili 

pamiatku padlých vojakov a partizánov 2. Svetovej 

vojny, ktorí sú pochovaní na Partizánskom cintoríne 
Priekopa.  Práve   na   tomto    cintoríne   pred 44.mi  

rokmi skladali svoju prvú vojenskú prísahu. 
Priateľského stretnutia sa zúčastnil aj plk. v.v. Ing. Dušan Jamrich , zakladajúci člen Zväzu 

vojakov z povolania, predchodkyne Zväzu vojakov Slovenskej republiky – člen Revíznej komisie, 

v tej dobe príslušník VÚ 3853 Bratislava. 

 

➢ Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 
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Dňa 1. februára 2021 uplynulo 100 rokov od oficiálneho vzniku 3. protilietadlovej batérie 
Bratislava 151.delostreleckého pluku Praha ako prvej protilietadlovej jednotky na území Slovenska. Pri 
tejto príležitosti sa dňa 13. septembra 2021 uskutočnilo priateľské stretnutie spojené s konferenciou 

v priestoroch Akadémie ozbrojených síl (ďalej len „AOS“) Liptovský Mikuláš. Stretnutie a konferenciu 
organizovala AOS a Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR.  

Za Klub Pezinok ZV SR sa priateľského stretnutia zúčastnili plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, 
genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr. v.v. Ing. Rudolf Žídek, genmjr.v.v. Ing. Jiří Jančík, plk. v.v. Ing. 

Miroslav Kolečányi, pplk. v.v. Ing. Ján Bodor, plk. v.v. Ing. Ján Bíž, plk. v.v. Ing. Vladimír Gregor a 

plk.gšt. v.v. Ing. Vladimír Albert. Všetci menovaní boli ocenení pamätnou plaketou. 

Klub Pezinok ZV SR pri tejto príležitosti ocenil  pamätnou plaketou niektorých účastníkov konferencie: 

brig.gen. Ing. Ladislav Dovhun, MA., plk.v.v. Ing. Ján Železník, pplk.v.v. Ing. Ladislav Zahradník, 

plk.v.v. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc., plk.v.v. prof. Ing. Ján Kurty, CSc., plk.v.v. Ing. Ľuboslav Foltín, 

pplk. v. v. RSDr. Peter Kramarčík, plk. Ing. Jozef Paňko, genmjr.v.v. Ing. Peter Novotňák, pplk.v.v. 

doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., plk.v.v. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc., genpor. v.v. Ing. Marián Áč, PhD., 

genmjr. v.v. Ing. Rudolf Žídek. 

 

➢ VČS Klubu ZV SR Pezinok 
 

Dňa 24. septembra 2021 sa uskutočnila VČS 
Klubu Pezinok v príjemnom prostredí 
Spoločenského domu obce Viničné, Cintorínska 13. 
Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie 
sa VČS zúčastnilo  43% členov, ktorí bilancovali 
činnosť klubu od poslednej VČS, ktorá sa konala 14. 
decembra 2019. Vzhľadom na účasť, riadiaci 
schôdze plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon, v súlade so 
Stanovami ZV SR čl. 16, ods. 16.5 oznámil konanie 
náhradnej schôdze s nezmeneným programom. 
V súlade so stanovami je náhradná schôdza schopná  
sa uznášať nadpolovičnou väčšinou prítomných 
členov klubu. Hosťami boli plk. Ing. Jozef PAŇKO, 
veliteľ VÚ 4405 Nitra, JUDr. Bohuš CHOCHLÍK, 

prednosta OÚ Pezinok, Ing. arch. Igor HIANIK, primátor mesta Pezinok, Štefan GRANEC, predseda 

MKS Pezinok, mjr. Ing. Igor POLAŠKO, veliteľ  útvaru Viničné a jeho zástupca kpt. Adam BURAN, 
des. Miloslav ELIÁŠ, VÚ 4405 Nitra. 

 

 

Ocenenie prevzali: 

1. Vyznamenanie Zlatá hviezda ZV SR:  Peter Mach,  František Janoušek,  Bc. Ivan Blinka; 
2. Čestné uznanie ZV SR:  Jiří Jančík,. Gabriel Merňák, Jozef Marko a  Ľubomír Škandera; 
3. Pamätnú medailu klubu: JUDr. Bohuš Chochlík, mjr. Ing. Igor Polaško a kpt. Adam Buran; 

4. Pamätnú medailu klubu „zlatá limitovaná edícia“ : Peter Vojtek, Milan Viglaský, Jaroslav 
Garaj, Štefan Hudák a  František Parišek; 

5. Pamätnú plaketu klubu: Peter Vojtek, Jiří Jančík, des. Miloslav Eliáš (plrb Nitra), Antonín 
Jedlička, Ján Škríp Jozef Paňko (limitovaná zlatá edícia); 

             Do Rady klubu bol jednohlasne zvolený ppráp Peter Kučina. Jednohlasne boli zvolení delegáti 
na 10. Snem ZV SR: Milan Viglaský, Stanislav Šimon a náhradník Jaroslav Garaj. NČS na návrh rady 
klubu jednomyseľne schválila kandidáta na prezidenta ZV SR,  člena nášho klubu plk. v.v. Ing. Gabriela 
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Merňáka, ktorý pri predstavovaní zoznámil NČS so svojimi predstavami a zámermi. Vyjadrujúci 
členovia klubu mu vo vystúpeniach prejavili dôveru a podporu. 

 

➢ 25. výročie založenia Klubu Nové mesto na Váhom ZV SR 
 

Dňa 30.sptembra 2019 sa podpredseda klubu zúčastnil Slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 
25.výročia založenia Klubu Nové Mesto nad 
Váhom ZV SR. Pri tejto príležitosti RK 

Pezinok ZV SR ocenila pamätnou plaketou 
členov klubu: pplk.v.v. RSDr. Kamila 

Krištofíka, predseda,  pplk. v.v. RSDr. Jozefa 
Putirku, podpredseda  a pplk. v.v. Ing. Mgr. 

Štefana Javoríka, člena klubu. Klub Nové 
Mesto nad Váhom udelil  Pamätnú medailu  

plk. v.v. Ing. Milanovi Viglaskému a plk. v.v. 

Ing. Stanislavovi  Šimonovi za dlhoročnú 
spoluprácu s Klubom Nové Mesto nad 
Váhom ZV SR a rozvíjanie vojenských 
tradícii OS SR. Zároveň bol náš klub ocenený 
„Ďakovným listom“. 

 

➢ Odovzdanie „Ďakovného listu“ 
 

 

      ZV SR udelil „Ďakovný list“ 
podnikateľom regiónu, ktorí 
dlhodobo spolupracujú 
s klubom: 

• Ing. Milan PAVELKA, 

vinárstvo Pavelka & syn 

Pezinok 

• Peter RAJNÍC, Raimex 

Pezinok. 

       

      Dňa 11.10.2021 odovzdal 
menovaným ocenenia predseda 
Klubu Pezinok ZV SR  

 

➢ Ocenenie prezidenta OZ UN VETERAN SLOVAKIA 
 

 

        OZ UN veterán Slovakia a MO SR 
organizovali dňa 25. októbra 2021 v 
kasárňach ženijného práporu Sereď 
slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 
Dňa vzniku OSN a uctenia si mierových síl 
OSN – podporu mierových aktivít v duchu 
hodnoty “Udržanie mieru a bezpečnosti”. 

        Pri tejto príležitosti udelil predseda 
Klubu Pezinok ZV SR plk. v.v. Ing. Milan 

Viglaský Pamätnú medailu vydanú pri 
príležitosti 25. výročia založenia klubu plk. 
v.v. Ing. Štefanovi Janglovi, PhD., 

prezidentovi UN VETERAN SLOVAKIA. 
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➢ Deň vojnových veteránov 
 

Dňa 11.11.2021 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 , OR PZ Pezinok, OR 

HaZZ Pezinok,  zástupcovia Malokarpatského baníckeho spolku a občania mesta, aby si na pezinskom 

cintoríne pri Pamätníku padlých, uctili 103. výročie ukončenia Prvej svetovej vojny, známej  pred 

rokom 1939 ako Veľká vojna alebo Svetová vojna. Slávnostný prejav predniesol primátor mesta Pezinok 

Ing. arch. Igor Hianik, ktorý vyzdvihol hrdinstvo a útrapy vojakov a útrapy civilného 

obyvateľstva.  Aktívnymi účastníkmi pietneho aktu boli príslušníci VÚ Viničné, ktorí zabezpečili čestnú 

stráž pri pamätníku. Pietneho aktu sa zúčastnil veliteľ a zástupca veliteľa VÚ Viničné. 
 

  
 

        Ešte predtým o 10:30 hod. účastníci pietneho aktu položili veniec pri Pamätnej tabuli brig. gen. 
Karola Peknika, Moyzesova ul..  Účastníci týmto vzdali hold významnej osobnosti mesta Pezinok. 
Krátky prejav predniesol tajomník ZO SZPB p. Peter Wittgrúber. 
 

 

5 

 

 

 
5 Pezinský vojenský lazaret zriadený v roku 1915 v priestoroch tehelne Štefana Šimáka v Pezinku (fotografiu 

poskytla Mgr. Lucia Burdová, historička, vedúca oddelenia odborných činností,  Malokarpatské múzeum v 
Pezinku 
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VIII. Napísali o našej činnosti: 
 

• Pezinčan máj 2021 

Pripomenuli sme si Deň víťazstva nad fašizmom 

 
           Pri Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici sme si 7. mája pripomenuli 76. výročie 
ukončenia druhej svetovej vojny. Pietneho aktu kladenia vencov sa za splnenia nevyhnutných hygienických 
podmienok súvisiacich s pandémiou koronavírusu zúčastnili zástupcovia mesta Pezinok a okresu Pezinok, 
zástupcovia Zá kladnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov brigádneho generála 
Karola Peknika, Zväzu vojakov Slovenskej republiky – Klubu Pezinok a Malokarpatského baníckeho spolku 
Pezinok. 76. výročie oslobodenia mesta sme si pri Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej  ulici 
pripomenuli 1. apríla. 

-red- 

 

• Pezinčan august 2021 
 

Deň bielych ruží 
V utorok 10. augusta sa v centre Pezinka uskutočnilo pietne podujatie  
Deň bielych ruží, ktorým vzdávame úctu obetiam banských nešťastí.  

 

Spomienková slávnosť sa konala pri  
banskom vozíku na Radničnom námes-  

ti o 17.00 h. Zúčastnili sa jej zástupco-  

via Malokarpatského baníckeho spol-  
ku spolu s predstaviteľmi samosprávy,  
členmi spriatelených organizácií Klubu  
sprievodcov mesta Pezinok, ZO Sloven-  

ského zväzu protifašistických bojovní-  
kov, pezinského klubu Zväzu vojakov  

SR a verejnosť. Pamiatku obetí si pripo-  

menuli položením bielych ruží k ban-  

skému vozíku a zapálením sviečky. Sláv-  

nostnú chvíľu umocnila báseň v podaní  
Melánie Hájikovej.  

Pamätný deň vznikol ako reakcia  
na výbuch v bani, ku ktorému došlo  
10. augusta 2009 v Handlovej. Toto  

najväčšie nešťastie v histórii priemy-  

selnej ťažby na Slovensku si vyžiadalo  
životy 9 baníkov a 11 záchranárov. Na  

pamiatku týchto, ako i stoviek ďalších  
obeti banských nešťastí na slovenskom  

území, kladieme 10. augusta pri pamät-  
níkoch biele ruže. Biela farba lupeňov  
symbolizuje nevinnosť, zelená farba  
lístkov predstavuje nádej, že sa takéto  
tragédie už nebudú opakovať.  

-as-Z-nb- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

• Haló noviny, český ľavicový denník, ročník 31, číslo 148, dátum 
vydania:  28.06.2021 
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IX. Naši jubilanti v r. 2022 
 

94 • npráp. Josef Šimurda (apríl) 
 

 

92 • Zdenka Gregušová (november) 
 

 

80 
 

• npráp. Antonín Jedlička (január) 
• pplk. Ing. Ladislav Sarnovský (september) 

 

 

75 
 

• pplk.Peter Mach (jún)  

70 
 

• plk. Jozef Šimo (marec) 
• plk. PhDr. Jiří Čurda (máj) 
• plk.Ing.Milan Viglaský (jún) 
• pplk.Ing.Ján Mikita (jún) 
• plk. Ing. Pavel Matyáš (august) 
• mjr. Ing. Ján Kňava (júl) 
• plk.Doc.Ing.Stanislav Prečuch,Csc. (august) 
• pplk.RSDr.Ľubomír Škandera (október) 

 

 

 

65 

 

 

• plk.MUDr.Emil Seliga (január) 
• pplk. Ing. Ľubomír Vacek (február) 
• npor. Jozef Šmidovič (marec) 
• pplk.Ing.Ján Pollák (júl) 
• pplk. Ing. Peter Adamec (september) 

• kpt. Stanislav Gál (september) 

• nprap. Ernest Hajnovič (október) 
• pplk. Ing. Jozef Legény (október) 

 

60 
 

• pplk.Ing.Robert Schulte (jún) 
• plk. Ing. Marián Kupec (júl),  
• pplk.Ing.Pavel Širjov (júl) 
• por.Mgr.Zdenka Matúšková (august) 
• pplk.Mgr.Eduard Štamm (december) 
• mjr.Ing.Viktor Volanka (december) 
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• pprap.Mgr. Igor Taldík (január) 
• plk. Ing. Michal Maťaš (október) 

 

 

50 
 

• nprap. Jozef Hamer (jún) 
• pplk.Ing. Maroš Borza (august) 
• pplk.Ing.Jaroslav Macalák (august) 

 

 

45 • nrtm. Martin Jánošík (jún)  
 

 

Našim jubilantom srdečne blahoželáme!!!! 
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X. Navždy nás opustili: 
 

• pplk.. v.v.  Juraj JUHÁS6 *25.06.1931  ϯ25.10.2020 

• pplk. v.v. Ing. Marcel JURECH  *03.05.1934  ϯ19.06.2021 

• kpt. v.v. Štefan BOROVSKÝ *15.12.1953  ϯ10.12.2021 
 

Kolegovia, ktorí žiadali o členstvo v klube: 
• plk. v.v. MUDr. Michal MARKO ϯ25.02.2021 (80 rokov) 
• mjr. v.v. Ján BILANIČ *12.12.1956  ϯ06.07.2021 

• pplk. v.v. Ing. Jaroslav HLETKO ϯ21.10.2021 (68 rokov) 

 

 

 

 

Dňa 3. januára 2022 nás po ťažkej chorobe opustil vo veku 78 rokov plk. v.v. Ing. 

Tomáš Švec7, prezident ZV SR v rokoch 2013 až 2017. Tomáš Švec sa narodil 15.12.1943 v 
Trenčíne, v roku 1961 nastúpil ako poslucháč na Vojenské spojovacie učilište Nové Mesto nad 

Váhom. V roku 1964 bol prijatý za vojaka z povolania, následne slúžil v spojovacích 
odbornostiach v Západnom vojenskom okruhu ako veliteľ spojovacej roty a  spojovací náčelník 
pluku. V roku 1974 je premiestnený na Slovensko ako náčelník štábu 13. spojovacieho práporu 
13. td Topoľčany. V rokoch 1977 až 1980 študoval na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v 
Brne. Následne pracuje ako spojovací náčelník divízie, vedúci oddelenia vojenskej katedry 
VŠDS, náčelník oddelenia pre styk s verejnosťou Východného vojenského okruhu, náčelník 
oddelenia pre styk s verejnosťou, tlačový tajomník NGŠ Armády SR a zástupca kancelárie NGŠ 
ASR. Vojenskú službu vykonával v posádkach Nové Mesto nad váhom, Český Krumlov, 
Vimperk, Prachatice, Topoľčany, Brno, Žilina, Trenčín. Vojenskú službu ukončil v roku 1999. 

V rokoch 2000 až 2001 pracuje ako vedúci kancelárie rektora Trenčianskej Univerzity, 
v rokoch 2001 až 2002 ako asistent poslanca NR SR Jozefa Tuchyňu. Od roku 2003 pôsobil 
ako predseda oblastného výboru SZPB v Trenčíne a hovorca ZV SR. Vo Zväze sa stal jeho 
prezidentom v rokoch 2013 až 2017 a i potom sa v práci pre nás všetkých stále angažoval. 

V Tomášovi Švecovi strácame rozhľadeného a skúseného človeka, priateľa, kamaráta, 
ktorý nám bude chýbať… 

Česť ich pamiatke! 
 

 

8 

 
6 Vzhľadom na zložitú situáciu, v súvislosti s pandémiou, bolo predsedovi klubu oznámené až 15.01.2021 
7 https://zvazvojakov.sk/2022/01/05/opustil-nas-plk-v-v-tomas-svec/ 
8 Historická pohľadnica Pezinka z roku 1918 (súkromná zbierka Stana Šimona)   
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XI. 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 stránka ZV SR:  www.zvazvojakov.sk  

 

Členovia nášho klubu pracujúci v orgánoch ZV SR9: 

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 JEDLIČKA10 

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

                                     ppráp. v.v.  Peter KURČINA11 

- Tel.: +421 908 660 619 / e-mail: peterkurcina@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 

 

Účet klubu: Fio banka, a.s.: SK49 8330 0000 0027 0202 8592 
IČO klubu: 31 871 453 0007 

 
9 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/ 
10 Do 24.09.2021 – z RK odišiel na vlastnú žiadosť; 
11 Od 24.09.2021 -  schválený jednohlasne členskou schôdzou; 

http://www.zvazvojakov.sk/
mailto:milan.viglasky@gmail.com
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XII. Oznámenie MV SR o pridelení IČO 
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XIII. Štatistické ukazovatele klubu 
 
Naše príspevky na stránke ZV SR: 

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

- celkom príspevkov v roku 2021:  28 

- celkom príspevkov od r. 2016: 119 

 

 

 

 
 

 

 

Počet členov klubu,  stav  k 31.12.2021:  139 

 

 

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 

5 2021 3 zomreli 

Celkom: 
11 
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Veková štruktúra klubu: 
 

rok 

narodenia 

počet rok 

narodenia 

Počet rok 

narodenia 

počet rok 

narodenia 

počet 

1928 1 1945 1 1956 13 1966 5 

1930 1 1946 2 1957 8 1967 2 

1933 1 1947 1 1958 4 1968 1 

1938 2 1948 2 1959 4 1969 4 

1939 1 1950 3 1960 2 1972 3 

1940 2 1951 3 1961 6 1973 1 

1941 3 1952 8 1962 6 1974 1 

1942 3 1953 5 1963 1 1975 1 

1943 1 1954 10 1964 4 1977 1 

1944 5 1955 12 1965 4 1979 1 

Vekový priemer klubu: 64,97 

Vekový priemer rady klubu: 64,71 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Historická pohľadnica Pezinka z roku 1914 (súkromná zbierka Stana Šimona)  
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Príloha č. 2 k IS Klubu ZV SR Pezinok 

 

 

KLUB PEZINOK  

ZVÄZU VOJAKOV SR 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plán činnosti 
Klubu ZV SR Pezinok na  rok 2022 
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Hlavné úlohy: 
1. Pokračovať v rozvíjaní vzájomne prospešnej spolupráce s ostatnými klubmi Zväzu, 

štátnymi a spoločenskými organizáciami v meste Pezinok, vrátane právnických 
a fyzických osôb vykonávajúcich  podnikateľské aktivity v Malokarpatskej oblasti. 

1. Pokračovať v skvalitňovaní spolupráce s velením VÚ 4405 Viničné (odlúčené 
pracovisko plrb Nitra) pri organizovaní pietnych aktov v meste Pezinok. 

2. Naďalej zlepšovať informovanosť členov klubu o činnosti Prezídia ZV SR, Zväzovej 
rady a Rady klubu. 

3. 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 2021, 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. Zásadne 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 - opatrenie13 Zodpovedá Termín14 Miesto Súčinnosť/poznámka 

1. VČS 2021 Rada klubu 24.06.22 Viničné Spoločenský dom 

2. VČS 2022 Rada klubu 01/23 Pezinok miesto bude upresnené 

3. Zasadania RK predseda, 

tajomník 

1x /2–3 

mes.  

Pezinok, 

hotel Kriser 

Podľa potreby 

4 Stretnutie s jubilantmi 

klubu 

 

člen RK pre 
styk 

s verejnosťou 

podľa15 

potreby 

Pezinok jubilanti klubu 

4. Kontrola a uzávierka16 

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  

hospodár, 
pokladník, 

predseda 

do 

31.03.22 

Pezinok Rada klubu 

4 € / člen 

 
13 Výhľadový plán činnosti klubu je možné  v priebehu kalendárneho roka 2022 operatívne  upravovať (meniť) 
podľa aktuálnej situácie i napr. s ohľadom na vývoj celosvetovej pandémie  covid - 19. O prípadných zmenách 
bude RK včas členov  informovať. 
14 V prípade orientačného termínu bude presný termín akcie spresnený v  priebehu kalendárneho roka v 
súčinnosti s ostatnými organizátormi významných spoločensko-historických  podujatí; 
15 Organizovať v priebehu členských schôdzi (január, jún), resp. zasadania RK (apríl, september); 
16 vykoná kontrolór a hospodár klubu, správu  schvaľuje predseda klubu (Smernica pre hospodárenie ZV SR čl. 2 
ods. 7 písm. h) 
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2. Odoslanie hlásenia: 
„Stav členskej 
základne klubu 
Pezinok  ZV SR“  

tajomník, 
predseda,  

do 

31.03.22 

a 

30.09.22 

Pezinok príjemca hlásenia: 
tajomník ZV SR p. 
Mjartan 

3. Spracovanie 

a odoslanie návrhov na 
vyznamenanie 

a ocenenie čl. klubu  

predseda, 

tajomník 

do 

31.03.22 

a 

30.09.22 

Pezinok 

Trenčín 

RK 

4. Spracovanie 

a schválenie Plánu 
činnosti na rok 2023 

predseda, 

tajomník 

15.12.22 Pezinok RK 

5. Informačný 
spravodajca klubu  

- uzávierka 

redakčná rada 
klubu 

01/2023 

 

31.12.22 

Pezinok členovia klubu 

6. Pokračovať v rozvíjaní  
vzťahov s ostatnými 
klubmi ZV SR. 

predseda 

a RK 

priebežne SR podľa potreby  

7. Spolupráca RK so  

št. a spoločenskými 
organiz.  v meste a  

okrese  Pezinok 

predseda, RK 

 

 

priebežne 

Pezinok 

Pezinok 

 

podľa potreby 

a aktuálnej situácie 

 

 

8. Prehlbovať spoluprácu 
s VÚ 4405 Viničné 

predseda 

podpredseda, 

tajomník 

priebežne Pezinok/ 

Viničné 

RK 

 

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

1. 30. výročie vzniku ZV 
SR, 10. snem ZV SR 

predseda + 1 

člen RK 

15.06.22 Posádkový 
klub 

Trenčín 

70 členov / jeden 
delegát 

2. 15. zasadanie zväzovej 
rady ZV SR (ďalej len 
„ZR“) 

Predseda 06.04.22 bude 

upresnené 

predseda ZR 

 

3. 16. zasadanie ZR 06.07.22 

4. 17. zasadanie ZR 23.11.22 

5. Porady predsedníctva 
ZR 

predseda ZR 08.01., 

19.03., 

25.06., 

10.09., 

05.11. 

 predsedovia klubov  

súčinnosť 

6. 26. ročník Medzinár.  
voj. výstupu na Kriváň 

predseda 

a RK 

02. -

04.09.22 

Vysoké 
Tatry 

Prezídium ZV SR, 
účasť záujemcov 
klubu 

 

D. Spoločenské akcie klubu 
1. Tematický zájazd  RK, člen RK 

pre styk 

s verejnosťou. 

04/22 Kremnica/ 

Sereď 

 

 

 
a) Mincovňa Kremnica 

b) Múzeum holokaustu 
v Seredi – alternatívny 
návrh 

2. Neformálne posedenie 
pri varení gulášu – 

„GULÁŠ PÁRTY 
2022“ 

Rada klubu, 

tajomník 

05/22 bude 

upresnené 
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3. Malokarpatská 
vinárska oblasť - 
degustácia 
regionálneho vína 2021 

Rada klubu 10-11 

/2022 

bude 

upresnené 

 

 
E. Pietne akty 

1. 77. výročie 

oslobodenia mesta 

Pezinok 

Rada klubu 04/22 Pezinok Pam. osloboditeľov, 
Mladoboleslavská ul. 

2. 77. výročie Dňa 
víťazstva nad 
fašizmom a ukončenia 
vojny v Európe 

Rada klubu 05/22 Pezinok Pam. osloboditeľov, 
Mladoboleslavská ul. 

3. Deň obetí banských 
nešťastí – pamätný deň 

Rada klubu 10.08.22 

17:00  

Pezinok Organizátor: MBS, 
bansky vozík u Billy 

4. 78.výročie SNP Rada klubu 08/22 Pezinok Pam. osloboditeľov, 
Mladoboleslavská ul. 

5. 104. výročie ukončenia 
1. svetovej vojny 

Rada klubu 11.11.22 

o 11:10 

hod. 

Pezinok, 

pamätník 

Evanjelický cintorín 
Pezinok 

 

F. Strelecké súťaže17 

1. Strel. súťaž z ručných 
zbraní –Medzinár. deň 
príslušníkov mierových 
síl OSN 

klub Sereď 05/22 kasárne 
Sereď 

UN Veterán 
Slovakia VePS, 

žpr., kluby ZV SR 

2. Strel. súťaž z ručných 
zbraní o „Putovný pohár 
prezidenta ZV SR 

klub 

Topoľčany 

27.05.22 strelnica 

Lipovník 

kluby ZV SR 

1.md Topoľčany 

3. Strel. súťaž z ručných 
zbraní o „Putovný pohár 
prezidenta ZV SR 

klub Levice 26.08.22 Levice 

strelnica 

Devičany 

VÚ 2207 Levice 

 6.ročník strel. súťaže – 

„Podjavorinská pištoľ, 
memoriál plk. Dr. Š. 
Bumbála 

klub Nové 
mesto 

n/váhom 

10.09.22 Strelnica 

Beckov 

kluby ZV SR 

 

Spracoval: podpredseda klubu 

Schválené: RK Pezinok ZV SR dňa 13. januára 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Účasť dobrovoľná, podľa záujmu členov klubu 
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Príloha č. 2 k IS Klubu ZV SR Pezinok 

Schválený zákon NR SR č. 283/2021 Z.z. – nezapočítanie 
doby služby do  výsluhových dôchodkov bývalým 
príslušníkom ŠtB, VKR/VOS a Spravodajskej správy GŠ  

Skupina 24 poslancov NR SR (16 OĽaNO, 3 SME RODINA, 3 SAS 
a 2 Za ľudí) podala dňa 16. 04. 2021 návrh na prerokovanie zákona o 
odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického 
režimu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení 
dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o 

založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov, zákon 
č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 461/2003 Z. z. o 
sociálnom poistení. 

 

Zástupcovia vojenských a policajných stavovských združení, Verejná ochrankyňa práv SR, 
Odborový zväz polície, KOZ a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zaujali k návrhu 
zákona negatívne stanoviská, zaslali zásadné pripomienky (publikovanie na webových 
stránkach jednotlivých združení a portáli Slov-Lex.sk). Na problematickosť zákona poukázala 
i prezidentka SR, ktorá dala verejný prisľúb, že v prípade nenovelizovania schváleného zákona 

vládou SR, podá podnet na ÚS SR. Aj podľa právneho stanoviska, ktoré sme si dali 
vypracovávať renomovanou advokátskou kanceláriou,  je zákon v rozpore s nasledovnými 
základnými princípmi práva: 

1. Princíp právnej istoty a predvídateľnosti práva, porušenie zákazu retroaktivity;  
2. Ne bis in idem18 a Res iudicata19 ;  

3. Právo na rovnaké zaobchádzanie, zákaz kolektívnej viny;  
4. Prezumpcia neviny, právo na obhajobu. 

 

Verejnosti nebolo umožnené vyjadriť sa k návrhu zákona. Zástupcovia stavovských 
profesijných združení (APVV, Zväz vojakov SR, Klub generálov SR a Asociácia bývalých 
spravodajských dôstojníkov) sa dohodli, Že budú v tejto veci postupovať spoločne a zároveň aj 
koordinovať svoje aktivity. ZV SR na rokovaniach stavovských organizácii zastupoval 
podpredseda Klubu ZV SR Pezinok plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON. 

 

Aj napriek viacerým aktivitám zástupcov profesijných stavovských organizácií bol 
poslanecký návrh zákona dňa 23. 06. 2021 NR SR schválený. Okrem už mnoho krát 
publikovaných problémov je problémom aj to, že náklady súvisiace s navýšením počtu 
zamestnancov Ústavu pamäti národa budú kryté úsporou, čiže budú výdavkom nášho 
osobitného účtu, do ktorého v súčasnosti prispievajú odvodmi slúžiaci policajti. Takýto postup 
je totiž v rozpore so zákonom (prostriedky zhromaždené vo fonde sociálneho zabezpečenia 
policajtov nie sú prostriedkami štátneho rozpočtu a štát s nimi nemôže voľne disponovať a 

použiť ich ani na iné účely). 
 

Predkladateľka predmetného zákona, poslankyňa NR SR (OĽaNO) Mgr. Et. Mgr. Anna 
Andrejuvová, v priebehu rozhovorom, ktoré poskytla masovo komunikačným prostriedkom 

uviedla, že nie je vylúčené, že návrh zákona bude novelizovaný a budú doplnené ďalšie skupiny 

občanov SR – konkrétne to nevylúčila u sudcov, prokurátorov a príslušníkov Väzenskej 
a justičnej stráže tzv. „bachárov“, ale podľa skúseností z vývoja v Českej republike, nie je 

 
18 „Non bis in idem“  – nie dva razy v tej istej veci 
19 Res judicata alebo res iudicata je latinský výraz znamenajúci "vec (právoplatne) rozsúdená". 
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možné vylúčiť ani politických pracovníkov ozbrojených síl a zborov tzv. „politrukov“, členov 
KSČ, KSS atď. s cieľom tzv. úspory finančných prostriedkov. Z predmetného dôvodu je 
mimoriadne dôležitý nález ÚS SR. 

 

Vzhľadom na uvedené a podpísanie schváleného zákona prezidentkou SR,  bol tento 

zákon  následne 16.07.2021 vyhlásený v Zbierke zákonov SR (zákon č. 283/2021 Z.z.). 

Účinnosť nadobudol 05.08.2021. Našou prioritou bolo vytvoriť podmienky a zabezpečiť, aby 

skupina poslancov Národnej rady SR podala k zákonu na Ústavný súd SR (ďalej len “ÚS SR”) 
návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy 

SR.  Naše aktivity boli úspešné nakoľko strana SMER-SD sa rozhodla pripraviť takéto podanie, 

zabezpečila jeho spracovanie a podpisy poslancov za ich stranu.  Podanie podpísalo 25 

poslancov strany SMER-SD, 4 poslanci strany HLAS-SD, 1 poslanec SME RODINA a 1 

nezaradený poslanec NR SR. 

 

     Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov 

podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) ÚS bol dňa 01. 12. 2021 osobne 

podaný JUDr. Bárányim, ktorý bude v tejto veci zastupovať 

poslancov NR SR, na podateľni ÚS SR v Bratislave (číslo konania 

rvp 2441/2021, sudca spravodajca JUDr. Libor 

DUĽA).  ÚS SR by v takomto prípade mal postupovať 

bezodkladne. 

 

Poďakovanie patrí najmä prezidentovi Asociácie policajtov vo výslužbe (JUDr. Hristo 

GLUŠKOV) za jeho neúnavnú, mravčiu a právne fundovanú prácu. Poďakovanie patrí aj Ing. 
Petrovi Vojtekovi, 1. viceprezidentovi ZV SR za odbornú pomoc a podporu, Ing. Jánovi 
Sovjakovi, predsedovi OZ VETERANIS MILITUM NUNTIUM MUNERIS, kolegom, ktorí   
sa podieľali na odbornej príprave podkladov, potrebných pre prácu stavovských vojenských 
a policajných združení – Miroslav Sokol, Miloš Sukuba, Jan Opletal, Marián Uličný a Július 
Rogos. Poďakovanie patrí predsedom podporujúcich vojenských OZ: UN VETERÁN 
SLOVAKIA, Vojenský veterán Bratislava, Slovenský klub 1.priesk.práp., Únia vojnových 
veteránov SR, Klub voj. dôchodcov Liptov, Klub vojenských výsadkárov SR, Klub VÚ 3853 
Vajnory, OZ Združenie pontonierov a ženistov, Cech puškárov a delostrelcov v BA a Česká 
a Slovenská obec delostrelecká. 

Z histórie: 

 

Úvodom je dôležité povedať, že súhlasíme s názorom, že v 50-tych rokoch minulého  
storočia časť príslušníkov štátnej bezpečnosti (ďalej len „ŠtB“)  používala praktiky fyzického 
a psychického nátlaku. Postupne sa tieto praktiky čoraz viac zmierňovali a prakticky v 60.tych 

a 70.tych rokoch, po negatívnych skúsenostiach z prvej povojnovej dekády, sa takéto 
individuálne excesy neopakovali. Bol to dôsledok niekoľkých komisii, na základe výsledkov 
ktorých príslušníci boli ŠtB  tohto typu prepustení zo služobného pomeru. Najmä po roku 1968 
boli vykonané rozsiahle zmeny, nielen v spoločnosti, ale aj v prijímaných zákonoch, 
do  spravodajských štruktúr nastupovala nová generácia dôstojníkov, ktorí nemali nič spoločné 
s problematickými javmi 50-tych rokov. Ak poslanci NR SR v dôvodovej správe uvádzajú, že 
poberateľmi výsluhových dôchodkov sú aj bývalí mučitelia, musíme pochybovať o pravdivosti 

takéhoto tvrdenia. Príslušníci ŠtB sa dopúšťali aj porušovania a obmedzovania základných 
ľudských práv. O tom niet pochýb. Avšak vždy išlo o individuálne  prípady a zlyhania s 

individuálnou mierou zavinenia jednotlivých príslušníkov. Také prípady je (alebo skôr bolo) 
potrebné vyšetriť a potrestať. Treba pripomenúť   zákon č. 125/1996 Z.z. z 27. marca 1996 

o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorého § 7 znie:  „Zodpovednosť a 
spoluzodpovednosť na spáchaných zločinoch je založená na zásade individuálnej 
zodpovednosti tých, ktorí sa trestných činov dopustili.“  
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ŠtB mala aj bežné spravodajské súčasti, aké má každý demokratický štát – odhaľovanie 
činnosti cudzích spravodajských služieb, ochrana ekonomických záujmov, ochrana 
utajovaných skutočností atď. 
 

Súhlasíme s tým, že politickí väzni alebo ich pozostalí životní partneri neraz žijú v 
nedôstojných sociálnych podmienkach. Tento spoločenský a morálny dlh sa nedá riešiť ďalšou 
skrivodlivosťou navrhovaným spôsobom. Rozumným opatrením by bolo priznanie dôstojného 
dôchodku každému, kto vie (napríklad rehabilitačným rozhodnutím) preukázať, že bol väznený 
z politických dôvodov. 

 

Dnes po 30 rokoch od tzv. „sametovej revolúcie“ je zrejmé, že výsluhový dôchodok 
poberajú iba ľudia, ktorí prešli občianskymi komisiami a nebolo im vyslovené individuálne 
zlyhanie. Naopak, mnohí pokračovali vo Vojenskom spravodajstve (VOS, VSS) MO SR, 
orgánoch polície,  na úradoch vyšetrovania, železničnej polície, alebo dokonca v SIS, kde až na 
malé výnimky dokázali svoju lojalitu k Slovenskej republike. 

 Riešením nie je stavať obete bývalého režimu proti tým, ktorí im nikdy neublížili. 
Výsluhové dôchodky (ďalej len „VD“) sú poberateľom vyplácané z osobitných účtov,  do 
ktorých prispievali súčasní poberatelia VD v dobe aktívnej služby, ale v súčasnej dobe, a to je 

nutné zdôrazniť, je tvorený zvýšenými odvodmi súčasných, aktívnych vojakov a policajtov. 

Zákon č. 80/2013 Z. z., zmenil a doplnil zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 
policajtov a vojakov v znení neskorších doplnkov s účinnosťou od 01.05.2013. Predmetný 
zákon sa vzťahuje na policajtov, hasičov, horských záchranárov, príslušníkov SIS, NBÚ, Zboru 
väzenskej a justičnej stráže SR, colníkov (ďalej len „policajt") a profesionálnych vojakov (ďalej 
len „vojak"). Novým znením ustanovenia § 97 ods. 4 sa zvýšilo poistné, ktoré platia policajti 
a vojaci na výsluhový dôchodok z 5 % na 7 % z vymeriavacieho základu a poistné platené 
služobnými úradmi a služobnými orgánmi na ten istý účel zo 17 % na 20 % z vymeriavacieho 
základu. 

Podľa  čl. 39 Ústavy Slovenskej republiky občania majú nárok na primerané hmotné 
zabezpečenie v starobe, pričom primeranému hmotnému zabezpečeniu môže zodpovedať iba 
také hmotné zabezpečenie, ktoré zodpovedá celej dĺžke poistenia bez ohľadu na to, či poistenie 
bolo získané v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia (podľa zákona č. 328/2002 Z. z. 
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov), alebo iba vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia (podľa zákona 
č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). Až po zohľadnení všetkých dôb poistenia (dôb 
služby z osobitného systému a dôb postenia zo všeobecného systému) podľa zákona č. 
461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je potrebné vykonať výpočet dôchodkovej dávky 
vo výške zodpovedajúcej rozsahu poistenia vo všeobecnom systéme, a to v súlade s článkom 
33 ods. 2 Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128) uverejneného 
v Zbierke zákonov pod č. 416/1991 Zb. (ďalej len „Dohovor č. 128“). 

Primeranosť hmotného zabezpečenia v starobe každého z týchto bývalých príslušníkov 
silových rezortov musí byť vykladaná (posudzovaná) nielen v zmysle zabezpečenia ich 
základných životných potrieb, ale i z hľadiska udržania primeraného životného štandardu, 

ktorého ako poistenci štátu dosahovali v čase svojho produktívneho služobného života, kedy 
odvodovým inštitúciám riadne a včas platili predpísané odvody do jednotného všeobecného 
systému dôchodkového poistenia v tom čase. 

Štátna bezpečnosť bola vo februári 1990 zrušená bez náhrady. Štát 
osobitne postupoval v prípade Vojenskej kontrarozviedky (ďalej len 
„VKR“) - bývalá III. Správa Federálneho ministerstva vnútra. VKR nebola 

nikdy zrušená, ale uznesením predsedníctva vlády ČSSR č. 3 zo 4. januára 
1990 a dohody medzi federálnymi ministerstvami vnútra a národnej obrany 
bolo k 1. júlu 1990 rozhodnuté o jej prevedení do rezortu Federálneho 
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ministerstva obrany. Rozkazom ministra obrany bola premenovaná na Vojenské obranné 
spravodajstvo (ďalej len „VOS“). Následne bola vykonaná rozsiahla zmena organizačných 
štruktúr VOS a vojaci z povolania, ktorí boli na výkon služby zaradení v organizačných 
štruktúrach VOS boli na základe dobrovoľnosti, reatestovaní v súlade s Rozkazom ministra 
obrany č. 015/1990 o reatestáciách dôstojníkov a práporčíkov VOS. Predsedom a členmi 
reatestačnej komisie boli poslanci branno-bezpečnostného výboru Federálneho zhromaždenia 
za Občianske fórum, resp. Verejnosť proti násiliu, ako aj odborná a občianska verejnosť. 
Príslušníci VOS boli podrobený správnemu konaniu v zmysle zákona. 

Je nutné pripomenúť, že príslušníci Československej ľudovej armády (ďalej len 
„ČSĽA“)  boli povolaní na plnenie úloh ZNB podľa § 52 ods. 1  zákona FZ ČSSR číslo 40/1974 
Zb. o Zbore národnej bezpečnosti zo dňa 24. apríla 1974. Podľa ods. 2 predmetného 
paragrafového znenia boli i naďalej v činnej službe vojaka z povolania, v materiálnom, 
finančnom, sociálnom a zdravotníckom zabezpečení Federálneho ministerstva národnej 
obrany. V ich služobnom pomere platili právne predpisy pre vojakov, ako aj vojenské služobné 
predpisy a poriadky. Platové podmienky sa riadili tabuľkovými tarifnými platmi, platnými 
v ČSĽA. Neboli im poskytované žiadne benefity. Výsluhový dôchodok, je zákonom určený 
každému, kto splní podmienky stanovené zákonom o sociálnom poistení.  „Benefit“ je niečo 
navyše, teda nad právny nárok. Benefity sú akékoľvek finančné a nefinančné zvýhodnenia. 

V návrhu zákona nie  je  definované a bližšie  vyšpecifikované,    v čom  konkrétnom spočíva  
benefit  t.j., čo  mali  príslušníci  spravodajských  služieb  naviac oproti ostatným príslušníkom  
armády. V skutočnosti  nemali nič navyše. 
 

VKR/VOS  bola pôvodne samostatná zložka armády, do podriadenosti MV prevedená 
v r. 1951 na základe dohody medzi MNO (Ministerstvo národnej obrany) a MNB (Ministerstvo 

národnej bezpečnosti). Od roku 1945 pôsobila ako Obranné spravodajstvo MNO. Hlavnou 
činnosťou bola spravodajská činnosť proti zahraničným rozviedkam a ich spolupracovníkom 
pôsobiacim proti ozbrojeným silám. Z dôvodu, že bola jedinou 
bezpečnostnou zložkou armády odhaľovala aj trestné činy kriminálneho 
charakteru v pôsobnosti ČSĽA. Nikdy nemala tak silné právomoci ako 
ŠtB a je nutné zdôrazniť, že v organizačnej štruktúre nemala súčasti, ktoré 
by sa zaoberali tzv. vnútorným protivníkom. Príslušníci VKR 
pôsobili na štáboch a útvaroch ČSA (od roku 1960 ČSĽA), boli pod prísnym 
drobnohľadom príslušníkov ozbrojených síl, nepôsobili pod krytím, ale pod vlastnou identitou. 
Pôsobnosť VKR bola výhradne v rezorte obrany a tzv. priľahlom civilnom prostredí z dôvodu 
možnosti vizuálneho sledovania činnosti vojsk s dôrazom na útvary raketového vojska, útvarov 
zvláštneho určenia, skladov zbraní a pod. VKR bola veliteľsky  organizovaná podľa armádnej 
štruktúry. Spravodajská správa GŠ bola,  po celú dobu svojej existencie podriadená výlučne  
náčelníkovi GŠ ČSĽA. 
 

Dôležité je pripomenúť, často citovaný vývoj v Českej republike. V roku 1995 schválila 
Poslanecká snemovňa  ČR zákon č. 34/1995 Sb.. Na základe predmetného zákona  boli 
vylúčené zo zápočtu doby rozhodujúcej pre účely výsluhových náležitostí vojakov z povolania 

niektoré doby služby u bývalej VKR/VOS, resp. ďalších kategórii príslušníkov FMNO a FMV 

ČSSR. Ustanovením § 165 ods. 7 zákona č. 221/1999 Sb. sa vylúčenie dôb zrušilo u osôb, ktoré 
boli dobrovoľne reatestované podľa RMO č. 015/1990. Týmto príslušníkom, ktorým bol 
výsluhový príspevok znížený alebo zastavený sa bol priznaný spätne a jeho výška bola 
prepočítaná odo dňa účinnosti zákona a to za podmienok a výške náležiacej ku dňu skončenia 
služobného pomeru po započítaní všetkých zvýšení, ktoré k nemu náležali od tohto dňa.  
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Vo všetkých dokumentoch, ktoré publikovali vojenské a policajné stavovské 
organizácie, uvádzame RMO č. 015/1990. 

Rozkaz nebol doteraz nami publikovaný. 
Dovolím si prvý krát, skrátenou formou,  použiť 
niektoré poznámky z predmetného rozkazu. 

Rozkaz ministra obrany č. 015/1990  
podpísal minister obrany ČSFR Luboš 
Dobrovský dňa 28.11.1990. Názov rozkazu: 
Reatestácia dôstojníkov vojenského obranného spravodajstva. RMO č. 015/1990 bol zrušený 
RMO č. 52/1992 zo dňa 08.12.1992 (Názov rozkazu:Zrušenie platnosti interných normatívnych 
aktov). 

Cieľ RMO: Preskúmanie objektívnosti záverov z atestácii dôstojníkov a práporčíkov 

VOS, ktorí do januára 1990 vykonávali službu u bývalej VKR. K splneniu rozkazu bola 

vytvorená hlavná komisia a ďalšie komisie č. 1 až číslo 3 a sekretariát komisie pre plynulú 
prácu jednotlivých komisií. Komisia č. 1, predseda plk. JUDr. Ľudovít VOLNÍK, člen plk. 

Oldřich BALÁK, zvolený zástupca vojenskej verejnosti,   komisia č. 2, predseda plk. Ing. Jiří 
ZAŇKA, člen plk. v.v. Ing. Rudolf ŠILHÁN, zvolený zástupca vojenskej verejnosti, komisia  
č. 3 riadil predseda Emil VESELÝ a člen komisie plk. gšt. Ing. Miroslav KADÍČEK, zvolený 
zástupca vojenskej verejnosti 

Hlavná komisia: 
✓ predseda:  

plk. PhDr. Jan DUCHEK 

 

✓ členovia:  
- poslanec Jan ŠOLC 

- poslanec Ing. Aloiz RAJNIČ 

- poslanec MUDr. Jiří SOUKUP 

- genmjr. v zál. Ing. Josef NEMĚC 

- plk. JUDr. Michal VAĽO 

 

Hlavnej komisii uložil MO ČSFR reatestovať dôstojníkov a práporčíkov VOS, ktorí boli 
podľa RMO č. 013/1990 poverení prácou v dočasných koordinačných skupinách v vybraných 
funkcionárov, ktorí do januára 1990 vykonávali riadiace funkcie v bývalej VKR. 

 

RMO č. 015/1990 uložil: 
Predsedovi a členom hlavnej komisie: 

- preštudovať  správu o činnosti bývalej VKR, vyhodnotiť osobné spisy dôstojníkov 
a práporčíkov VOS, včítane doplnkov životopisov a nasledujúcich hodnotení z rokov 

1970 72; 

- získať prehľad o riešených signáloch z oblasti vnútornej problematiky a využiť zoznam 
tzv. normalizátorov spracovaný ústrednou evidenciou Združenia vojenská obroda. 

Predsedom a členom všetkých komisií: 
- posúdiť s konečnou platnosťou odborné, morálne a charakterové vlastnosti, občianske 

postoje a celkovú spôsobilosť reatestovaných dôstojníkov a práporčíkov pre službu 
v Československej armáde;  

- vykonať individuálne pohovory so všetkými dôstojníkmi a práporčíkmi VOS, pričom 
využiť poznatky z vyhodnotených materiálov o priebehu služby a zastávaných 
funkciách v bývalej VKR; 

- vypracovať na základe vyhodnotenia výsledkov reatestácie stručné závery 
k jednotlivým dôstojníkom a práporčíkom VOS. Súbežne vybrať kandidátov 

spôsobilých k ustanoveniu do funkcií v novo koncipovanom VOS a vojenskej polícii; 
- dodržiavať pri reatestácii zásadu postupnosti postupu od najnižšieho po nyjvyšší stupeň 

(od referátu po správu VOS); 
- zahájiť reatestácie hlavnou komisiou dňom 28.12.1990, komisiami č. 1 – 3 dňom 

3.12.1990 a ukončiť ich do 31.12.1990. 

 


