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Predslov 

Vážené členky,  členovia, priatelia  ZV SR -  Klub Pezinok,  

redakčná rada Zväzu vojakov SR – Klub Pezinok pre Vás pripravila veľmi 

stručnú exkurziu históriou pôsobenia armády s dôrazom na protilietadlové 

raketové vojsko v posádke Pezinok, ale nielen v nej, ale aj v iných mestách 

západného Slovenska, teda v mestách a obciach, kde boli dislokované podriadené 

útvary VÚ 5949 Pezinok. Informačný spravodajca je pripravený v troch relatívne 

samostatných častiach, ktoré sa však prelínajú rovnakými osobami, ktoré ich 

tvorili. Prvú časť tvorí história pôsobenia armády v meste Pezinok, druhá stručne 

pripomína  vznik Zväzu vojakov Slovenskej republiky (ďalej len „ZV SR“)  

a tretia zložitosť vývoja  ZV SR – Klub Pezinok od svojho vzniku do súčasnosti.  

Čo nás inšpirovalo pripraviť tento materiál? 25. výročie vzniku OS SR, kde  

väčšina z nás prežila často veľmi ťažké dni, najmä v čase tzv. revolučných zmien, 

ale aj veselé a úsmevné. Ďalším inšpiratívnym motívom je 25. výročie vzniku 

nielen ZV SR, ale aj nášho klubu. 

V spracovanom dokumente sme  si nestanovili cieľ podať Vám detailnú 

históriu vyššie uvedených tém, ale v krátkosti si pripomenúť históriu a udalosti, 

ktorých priamymi účastníkmi bola celá rada našich členov, a ktoré vyvrcholili 

obnovením činnosti Klubu Pezinok, jednoznačným prihlásením sa k histórii 

pôsobenia vojakov v Malokarpatskom regióne, resp. v Bratislavskom regióne, 

Podunajsku a na Záhorí, teda všade tam, kde boli dislokované jednotky jedného 

z  najväčších útvarov ČSĽA a Armády SR, ktorým VÚ 5949 Pezinok bol najmä 

na prelome 80-tych a 90-tych rokov minulého storočia. 

Snažili sme sa pripraviť predložený materiál i s troškou nadhľadu, občas 

spestrený zaujímavosťou, čo by však nemalo  znižovať  jeho kvalitu. 

Prajeme Vám príjemné a možno aj trochu inšpiratívne čítanie. 

 

Redakčná rada 
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HISTÓRIA protilietadlového raketového vojska 

v posádke  PEZINOK1 
(ARMÁDA V POSÁDKE PEZINOK) 

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

kasárne VÚ 5949 Pezinok. 

 

STRUČNÁ EXKURZIA HISTÓRIOU O ARMÁDE V MESTE PEZINOK 

V ROKOCH 1918 – 19452: 

1918: 

V noci z 2. na 3. novembra v Pezinku došlo k veľkej „rabovačke“, ktorá predstavovala 

výbuch pezinskej chudoby a vojakov za krivdy utrpené počas prvej svetovej vojny,  po obsadení 

Pezinka československým vojskom došlo k  začleneniu mesta do Československej republiky.  

V situácií, keď maďarskému vojsku patrili ešte Bratislava, Sv. Jur a Trnava, bol mestom 

podaný formálny protest proti jeho obsadeniu (Bratislava padla do čs. rúk až 1. januára 1919. 

 

1919: 

2. apríla  bola z Košíc do Pezinka presunutá 1. letecká stotina mladej československej 

armády, ktorá mala zasahovať proti maďarským vojskám na juhu západného Slovenska. Do 

júna 1919 podnikala skupina iba prieskumné a občas bombardovacie lety. Proti maďarským 

bombardérom začala zasahovať až od júna 1919. 1. letecká stotina pôsobila v Pezinku asi pol 

roka, potom sa vymenila s 2. leteckou stotinou a presunula sa opäť do Košíc. 

 

1938:  

21. augusta sa za účasti všetkých protifašistických demokratických síl uskutočnila v 

meste manifestácia za republiku a demokraciu. V  septembri po mobilizácii bola v Pezinku 

sústredená posádka o sile 18 000 mužov. 30. septembra  prijala československá vláda 

mníchovský diktát, v meste  bola založená miestna skupina Hlinkovej gardy (HG). 

                                                           
1 Podklady  – písomné materiály, mimo ďalších prameňov uvedených pod čiarou,  k histórii vojsk PVOŠ a VÚ 

5949 Pezinok pripravil a redakčnej rade  poskytol člen Klubu Pezinok  plk. v.v. Ing.  Ivan MÁČOVSKÝ, PhD 

a Ing. Ladislav Zahradník, AOS Liptovský Mikuláš, fotografia na str. 4: Ašuluk 1975, archív  L. Zahradník 
2 https://encyklopediapoznania.sk/clanok/5463/pezinok-04-historia-mesta-do-konca-roku-1945?pdf=true – autor 

Ing. Igor KRUCOVČIN, vojak vo výslužbe, bývalý príslušník MO SR 

https://encyklopediapoznania.sk/clanok/5463/pezinok-04-historia-mesta-do-konca-roku-1945?pdf=true
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1939: 

 14. marca -zorganizovala HG manifestačný sprievod. 

 15. marca  prišli do mesta nemecké oddiely SS a bolo vyhlásené stanné právo 

 18. marca  nemeckí vojaci a príslušníci Freiwillige Schutzsaffeln fackami a kopancami 

prinútili popredných židovských občanov vynášať zo synagógy všetky predmety a pred 

očami divákov ich rozbíjať. Iní zase, pre väčšie pobavenie prizerajúcich sa, prenášali v 

blate ťažké predmety Seneckou ulicou so zaviazanými očami, v drepe a podobne. 

 

1945: 

 02.04.1945 – oslobodenie mesta  Pezinok Červenou armádou. 

 3.4.1945 o 11.00 hod zaútočila letka 5 nemeckých bombardérov na sovietske kolóny 

postupujúce Pezinkom. Bomby zasiahli domy na Revolučnej, Sládkovičovej a 

Cajlanskej ulici. Pri nálete zahynulo 16 sovietskych vojakov, 4 Pezinčania a 4 

obyvatelia Cajly. Pri prielome týchto postavení padlo 66 sovietskych vojakov. V noci 

zo 4. na 5.4.1945 nasledoval ďalší nemecký nálet. Najviac škôd utrpela Kupeckého ulica 

a vojenské kasárne. 

 
Zaujímavosť 1: 

Poskytovanie kapacitných možností armáde od miest na území Slovenska v roku 1900: 

Počet vojakov a žandárov3 

Názov mesta armáda honvédstvo armáda spolu 

Bratislava 3.308 877 145 4.330 

Pezinok 77 - 4 81 

Modra 49 - - 49 

Svätý Jur 187 - - 187 

 

Zaujímavosť 2: 

Až do polovice 19. storočia nebolo neobvyklé ubytovávanie vojakov v civilných 

rodinách najmä na dedinách, no po zavedení stálej vojenskej služby sa exteritoriálny systém 

doplňovania armády v zásadnej miere zmenil. Do jednotlivých plukov sa začalo odvádzať z 

vojenských oblastí, ktoré sa kryli s územím jednotlivých žúp, čím sa do jednotlivých peších 

vojenských útvarov dostávali odvedenci z relatívne blízkeho okolia. Na našom území však vo 

väčšine prípadov, predovšetkým z kapacitných, čisto vojenských, ale aj politických dôvodov 

neboli pluky sústredené v jednom meste kompletne, ale skôr po jednom, dvoch či troch 

práporoch, vo výnimočných prípadoch aj stotinách. Prevažná väčšina útvarov, veliteľstiev a 

vojenských inštitúcií bola rozmiestnená v mestách. Prípady dislokovania posádok v obciach 

boli výnimočné a dočasné. Na prelome 19. a 20. storočia patrili kasárne v Pezinku,  Modre a  

Svätom Jure mestu. 

 

                                                           
3 Zaujímavosť 1, 2: https://www.valka.cz/13189-Posadky-a-kasarne-na-Slovensku-v-rokoch-1848-1914 
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PROTILIETADLOVÉ VOJSKO   

Vojsko Protivzdušnej obrany4 (ďalej len „PVO“) bolo, je a asi stále zostane dôležitým 

prvkom zostavy pozemného vojska. Tak, ako rástol jeho význam v priebehu 2.svetovej vojny, 

ešte rýchlejším tempom tento proces pokračuje. Celkom logicky to vyplýva z rastúcej úlohy 

letectva. Skrátka – čím je modernejšie letectvo, tým modernejšie musia byť prostriedky PVO, 

ktoré budú, čo najviac znižovať jeho účinnosť. 

Samostatnú kategóriu tvorilo vojsko Protivzdušnej obrany štátu (ďalej len „PVOŠ“), 

ktoré bolo určené k ochrane nášho štátneho územia. Spôsob obrany bol objektový, pretože 

nikdy nebolo a ani doteraz nie je dosť prostriedkov na plošné pokrytie celého územia štátu. Je 

možné konštatovať, že „prikryté“ boli predovšetkým politicko-administratívne a ekonomické 

centrá: Praha, Plzeň, Ostrava, Brno, Bratislava, Košice. Ostatné mestá a objekty, ale  neboli bez 

ochrany. Súčasťou PVOŠ bolo aj rádiotechnické vojsko, ktoré zisťovalo vzdušné ciele, 

protilietadlové brigády a oddiely slúžili k ničeniu nepriateľských prostriedkov vzdušného 

napadnutia. Súčasťou tohto systému bolo aj stíhacie letectvo, ktoré pôsobilo  tam, kde nebola 

objektová obrana raketami.  

Výstavba vojska PVO v povojnovom období na území nášho spoločného štátu 

nadviazala na predvojnový vývoj. Už v júni 1945 boli vytvorené 4 protilietadlové delostrelecké 

pluky ktoré boli podriadené  veliteľstvám jednotlivým vojenských oblastí (1 Praha, 2 Tábor, 3 

Brno a 4 Bratislava). Treba poznamenať, že táto etapa rozvoja PVO bola veľmi komplikovaná. 

Riešená bola komplexná organizácia a štruktúra armády, existovala dvojkoľajnosť výstavby 

PVO – časť bola podriadená letectvu a časť veliteľstvu delostrelectva. Problémy boli 

s výzbrojou pre jednotky PVO, hlavnú časť tvorili ukoristené protilietadlové kanóny nemeckej 

výroby, ktoré však boli v zlom technickom stave, časť boli prerozdelené protilietadlové kanóny 

z výzbroje jednotiek 1.čs.armádneho zboru a niekoľko kusov PL kanónov 1. čs. obrnenej 

brigády. Napriek týmto a mnoho iným problémom povojnovej výstavby armády boli v polovici 

roku 1946 vytvorené ďalšie nové protilietadlové jednotky.  Do podriadenosti jednotlivých 

vojenských oblastí pribudli po dva protilietadlové delostrelecké oddiely (spolu 8 pldo a jeden 

svetlometný oddiel). V tomto období bola PVO budovaná hlavne ako teritoriálna a bránenými 

oblasťami boli dôležité hospodárske a priemyselné centrá – na Slovensku to bola Bratislava a 

zbrojovky v Dubnici a v Martine. V  neskoršom období sa počet bránených miest postupne 

redukoval čo súviselo s politickým vývojom, hospodárskym rozvojom ale aj ekonomickými 

možnosťami štátu. Postupne sa menila aj organizačná štruktúra vojska PVO a prvý kvalitatívny 

posun znamenalo vytvorenie spoločného riadiaceho orgánu Veliteľstva protilietadlového 

vojska v auguste 1950. Ešte v decembri toho istého roka bolo však premenované na Veliteľstvo 

protivzdušnej obrany štátneho územia a do jeho podriadenosti boli postupne prevedené všetky 

protilietadlové delostrelecké pluky a oddiely a jednotky hlásnej služby (neskoršie od druhej 

polovice 50-tich rokov premenované na rádiotechnické útvary). Nasledujúce desaťročie bolo 

charakterizované postupným kvalitatívnym posunom rozvoja protilietadlového delostrelectva 

a hlavne rozvojom hlásnej služby zavádzaním rádiolokačnej výzbroje sovietskej produkcie. 

Treba poznamenať, že nasýtenosť jednotiek hlásnej služby rádiolokačnou technikou na 

začiatku 50-tich rokov bola veľmi slabá a výzbroj tvorilo iba niekoľko kusov nemeckých 

trofejných radarov a ktoré boli aj značne poruchové.  

                                                           
4 Odsek 1 a 2: Miroslav Vacek, úryvok z knihy Generál studené války, Praha 2004 



8 
 

V polovici 50-tich rokov vzhľadom na značný nárast jednotiek PVO boli vytvorené pod 

Veliteľstvom PVOŠ tri obvody protivzdušnej obrany štátu (v Prahe, v Olomouci a vo Zvolene). 

Začlenením letectva do štruktúry PVO sa v roku 1957 stávajúce V PVOŠ premenovalo na 

Veliteľstvo letectva a protivzdušnej obrany štátu. Toto sa o pár rokov neskôr, v roku 1960, 

reorganizovalo na 7. armádu protivzdušnej obrany štátu a letectva. Prelom desaťročí znamená 

aj postupné znižovanie protilietadlových delostreleckých jednotiek a postupné prezbrojovanie 

na protilietadlovú raketovú techniku. Zároveň je toto obdobie charakterizované aj zvýšeným 

nárastom rádiolokačnej techniky do výzbroje rádiotechnických jednotiek čím sa zároveň 

zvyšuje kvalita rádiolokačného poľa. 

 

Zavádzanie protilietadlovej raketovej techniky do výzbroje  bolo začaté v roku 1959. 

Hlavným pilierom a garantom nedotknuteľnosti vzdušného priestoru bola 7. A LaPVOŠ 

s veliteľstvom v  Prahe. Vznik tejto armády sa datuje ku dňu 01.10.1960. Od 01.09.1961 bolo 

zo 7. A LaPVOŠ vyčlenené letectvo a vzniká veliteľstvo 7.A PVOŠ, v ktorej zostave je i 2. 

zbor PVOŠ (ďalej len „ZbPVOŠ“) s veliteľstvom v Brne a 3.zbor PVOŠ s veliteľstvom v Žatci. 

01.01.1976 bolo veliteľstvo 7.A PVOŠ reorganizované na veliteľstvo PVOŠ.  

V operačnej podriadenosti veliteľstva PVOŠ Stará Boleslav bolo stíhacie letectvo, 

protilietadlové raketové vojsko a rádiotechnické vojsko. Veliteľstvo 2.ZbPVOŠ Brno bolo 

vytvorené v júni 1961 a bolo podriadené veliteľstvu 7. A LaPVOŠ, neskôr veliteľstvu 7. A 

PVOŠ. Od 01.09.1969 bol 2. ZbPVOŠ reorganizovaný na 2. divíziu PVOŠ. V októbri 1991 

v rámci vytvorenia integrovanej PVO boli vojská PVOŠ, protivzdušnej obrany pozemných 

vojsk a vojenského letectva zlúčené a bola vytvorená 1. a  2. divízia PVO.  

Historická konsekvencia5: 

Protivzdušná obrana ako  bojová podporná činnosť sa začala objavovať už s bojovým 

nasadením balónov v priebehu americkej občianskej vojny (1861-1865). Použitie aktívnych 

prostriedkov je možné vysledovať  v období prusko -francúzskej vojny (1870) a ďalší vývoj v 

predvojnovom období na začiatku 20. storočia. Rozmach dosiahla s nasadením prvých 

bojových lietadiel v priebehu prvej svetovej vojny, kedy kanóny boli modifikované na 

protilietadlové verzie a vytvárané prvé špeciálne protilietadlové jednotky. Čs. armáda bola po 

februári 1948 budovaná podľa sovietskeho vzoru a prešla výhradne na sovietsku techniku. 

 

STRUČNÁ HISTÓRIA VÚ 5949 PEZINOK: 

História vzniku a vývoja protilietadlového vojska v Pezinku je bezprostredne spätá 

s ochranou vzdušného priestoru hlavného mesta Slovenska. Korene protivzdušnej obrany 

Bratislavy siahajú už do predvojnového obdobia. Od roku 1920 tu bol postupne vybudovaný 

Delostrelecký pluk 153, ktorý bol v roku 1939 premenovaný na Delostrelecký pluk proti 

lietadlám a redislokovaný do Trenčína. Počas 2. sv. vojny sa dve batérie tohto pluku zúčastnili 

ťaženia v Rusku v rámci nasadenia tzv. Rýchlej divízie, tri batérie sa neskôr aktívne zapojili aj 

v SNP a chránili sídlo povstaleckého rozhlasu i štáb povstaleckých jednotiek a na konci vojny 

iné batérie tohto pluku bránili rafinériu Apolo v Bratislave pred americkými bombardérmi. Po 

skončení vojny v júni 1945 bol v Piešťanoch vytvorený Delostrelecký pluk 154, ktorý bol 

                                                           
5 Plk. Doc.Ing. Vojtěch MÁJEK, CSc., Vojenské rozhledy 2/2013, str.60. 
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v roku 1947 prečíslovaný na 153. protilietadlový  pluk a redislokovaný do Bratislavy. Zmenou 

koncepcie a úloh PVO sa začala rodiť aj budúcnosť protilietadlovcov v Pezinku, ktorý potom 

viac ako 40 rokov chránili nebo nad Bratislavou. 

 

 
Štandarda predvojnového Delostreckého pluku 153 a dobová snímka z výcviku u pluku. (Foto 

archív VHÚ Praha). 

 

V roku 1950 bol 153. PL pluk premiestnený do Brna, prečíslovaný na 152. plp 

a v roku 1951 zanikol. Bratislava zostala až do roku 1953 bez priamej protilietadlovej 

ochrany. V roku  1953 však bola zaradená do sústavy bránených miest. K 1.novembru tohto 

roku bol do Bratislavy redislokovaný z posádky Olomouc  192. protilietadlový oddiel. Bol to 

prvý útvar na Slovensku, ktorý v priebehu roka 1954 dostal do svojej výzbroje 85 mm PL 

kanóny vyrobené v Československu podľa sovietskej licencie. Uvedeným kanónom boli 

vyzbrojené dve batérie oddielu, tretia bola naďalej vyzbrojená nemeckými 88 mm PLK. Oba 

typy batérií boli organizované ako štvordelové. Oddiel sídlil v Bratislave na ulici Za 

kasárňou.  V roku  1957 bol oddiel rozšírený na pluk so 4 batériami.  

Až do roku 1952 neexistovala u protilietadlového delostrelectva stála bojová 

pohotovosť, jednotky sídlili v posádkach a palebné postavenia zaujímali až na povel. V tomto 

roku však bolo prijaté rozhodnutie, že 1/3 palebných prostriedkov bude udržiavaná 

v nepretržitej bojovej pohotovosti v palebnom postavení. U 192. plo sa to týkalo teda jednej 

batérie. 

V súvislosti s organizačnými zmena v rámci protilietadlového vojska, ktorých cieľom 

bolo efektívne využiť limitované zdroje na obranu dôležitých objektov štátu došlo v priebehu 

roka 1957 k zníženiu počtu bránených miest z 12 na 6. Na Slovensku sa sústredili na lokalitu 

Bratislava. Na ochranu uvedenej mestskej aglomerácie sa v období medzi 1.6. až 1.11. 

sformovala 78. protilietadlová delostrelecká brigáda so sídlom v Bratislave. Skladala sa zo 

192. pldo a 186.pldo, ktorý bol za účelom posilnenia obrany Bratislavy presunutý z posádky 

Slavičín do Pezinka. Zároveň sa v tomto období oba oddiely transformovali na pluky 

s využitím časti síl 187. a 191. pldo. Pluky boli sformované so 4 batériami po 4 delách. 

Súčasťou brigády sa stal aj 78. školský oddiel. Veliteľom 192.plp bol mjr. Ondráček, 

veliteľom 186.plp kpt. Kubec, veliteľom brigády sa stal mjr. Obuch, veliteľstvo brigády  bolo 
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dislokované  v Bratislave na Panenskej ulici. Brigáda však mala krátke trvanie. V nasledujúci 

rok 1958 bola v súvislosti s celkovým znižovaným počtov československej armády zrušená.       

Zrušený bol štáb brigády a veliteľstvo 192. pldp a celý 78. školský oddiel. Štyri batérie 192. 

plp boli začlenené do štruktúry 186. plp Pezinok. Týmto krokom sa podarilo zachovať 

palebnú silu protilietadlového delostrelectva  na obranu Bratislavy.  

 

85 mm PLK vz.44 vyrábaný  

v Československu podľa sovietskej 

licencie bol v druhej polovici 50-tich 

rokov chrbticou protilietadlového 

delostrelectva. V roku 1960 bolo vo 

výzbroji čs, armády 1030 kusov týchto 

kanónov (fotografia archív VHÚ 

Bratislava). 

 

 
 

 
85 mm PLK s obsluhou 

(fotografia archív VHÚ Praha) 

      História 37. protilietadlovej raketovej brigády 

(ďalej len „plrb“) je historicky spojená so vznikom 186. 

protilietadlového oddielu (ďalej len „plo“).  Dislokácia: 

- Delostrelecký oddiel 186 Prostejov (1.1.46-

1.12.50); 

- 186.protilietadlový oddiel Slavičín (1.12.50-

1.11.55); 

- 186.protilietadlový delostrelecký oddiel 

Slavičín (1.11.55-1.6.57) – krycie číslo VÚ 

5949; 

- 186.protilietadlový delostrelecký pluk Pezinok 

(1.6.57-1.9.61), krycie číslo VÚ 5949; 

- 186.protilietadlový pluk Pezinok (1.9.61-

1.9.62), ktorý mal 4 batérie: 

 1.pld bat. Kalinkovo 

 2.pld bat. Štefánikovce (dnes Rovinka) 

 3.pld bat. Jur pri Bratislave 

 4.pld bat. Ivánka pri Dunaji 

 

186.pldp mal ku koncu roka 1958 celkom 8 palebných batérii, ktoré všetky boli 

postupne prezbrojené na 85 mm PLK vz.44. V tomto období boli do výzbroje pluku zaradené 

prehľadové rádiolokátory a strelecké rádiolokátory SON-9 na riadenie paľby protilietadlových 

delostreleckých batérií. 

 

Dislokácia palebných postavení protilietadlových delostreleckých batérií: 

1.pldbat – Záhorská Bystrica 

2.pldbat – Lištiny (dnes Bratislava, sídlisko Dlhé diely) 

3.pldbat – Kopčany 

4.pldbat – Jarovce 

5.pldbat – Kalinkovo 

6.pldbat – Štefánikovice (dnes Rovinka) 

7.pldbat – Ivánka pri Dunaji 
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8.pldbat – Jur pri Bratislave 

VS pluku -  Horský park Bratislava 

Veliteľská batéria a automobilová rota -  Pezinok 

Spojovacia rota - Trnava. 

 

V  roku 1958 pluk vykonal prvé bojové streľby v Kežmarku s výborným  hodnotením. 

Počas berlínskej krízy  v roku 1960 (prebehla čiastočná, skrytá mobilizácia), v rámci 

organizačných zmien boli vytvorené štyri nové palebné batérie.  

 
 

Novodobá história protilietadlového vojska v posádke  Pezinok je datovaná ku dňu 

01.09.1962, kedy  bol 186.protilietadlový pluk postupne reorganizovaný na 186. 

protilietadlový raketový pluk Pezinok a začlenený do podriadenosti 2.zboru PVOŠ Brno. 

 

Na základe nariadenia NGŠ ČSA 

a veliteľa 7. Armády PVOŠ bol 186. plp 

dňa 01.09.1962 reorganizovaný na 186. 

plrp., ktorý mal v zostave tri  

protilietadlové raketové oddiely (ďalej len 

„plro“)  

1.plro Lozorno 

2.plro Pezinok 

3. plro Rohovce  

technický oddiel Viničné  

veliteľské stanovište Trnava. Plro 

boli vyzbrojené komplexmi SA-75 

DVINA (neskôr modernizované na SA-

75M), rakety V-750 (D-1) a stali sa 

základom bojovej sily útvaru. 

 
Kabína PAA posledného plrk SA-75M v ČSFR 

(fotografia L. Zahradník) 

 

 

V roku 1962 bola dekrétom prezidenta republiky prepožičaná 186.plrp Pezinok bojová zástava 

a slávnostne odovzdaná do rúk prvého veliteľa pplk. Ing. Jiřího Špirka. 
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Bojová zástava 186. plrp 

 
 
Odovzdávanie bojovej zástavy 186.plrp (fotografia 

archív VHU Praha) 

 

Reorganizácia 186.plp na 186.plrp a prezbrojenie na novú techniku bola postupná. Ako 

prvý vznikol k 1. 6. 1962  technický oddiel a vzhľadom na absenciu raketovej techniky u pluku 

bol 18.4.1963 zasadený u  76.plrb Brno. Z palebných jednotiek vznikol ako prvý 1. 9. 1962 

1.plro Lozorno a k 15. 10. 1962 bol založený 3. plro Rohovce. Obe jednotky boli na konci roka 

aj vyzbrojené novými protilietadlovými raketovými komplexami (ďalej PLRK) SA-75 Dvina 

v trojkabínovej verzii. 2.plro Pezinok bol vytvorený len organizačne, na techniku a personál 

čakal ďalší rok. V roku 1963 „zdedil“ do výzbroje PLRK SA-75 v 5-kabínovej verzii z pražskej 

71.plrb. Časť  tejto techniky dostal neskôr do užívania 2. výcvikový oddiel.  

Určitú dobu boli súbežne vo výzbroji  protilietadlové kanóny a   prvé protilietadlové  

rakety. Prezbrojovanie prebiehalo až do roku 1964. 

Veliteľské stanovište 186. plrp bolo zriadené v Trnave (v dnešnom arcibiskupskom 

paláci) kde bolo taktiež vytvorené veliteľské stanovište 63. rádiotechnického práporu. V Trnave 

bola dislokovaná aj spojovacia rota pluku. (Poznámka: 63.rtpr Trnava bol vytvorený spolu so 

64. rtpr Zvolen zo zrušeného 156. rádiotechnického pluku Zvolen.) 

Prvé bojové streľby absolvoval 186.plrp v nasledujúcom roku a prvá raketa v histórii 

útvaru bola odpálená na bojových streľbách v Ašuluku 18. 8. 1963 o 17.08 hod 3.plro pod 

velením kpt. Takáča. Aj protilietadlové raketové jednotky boli zaradené do pohotovostného 

systému PVOŠ, no na rozdiel od delostrelectva bolo do pohotovosti zaradených 50% síl 

a prostriedkov. 

 
Prvé bojové streľby 186. plrp v roku 1963 

(fotografia archív L. Zahradník) 

 
Vojenská prehliadka v Bratislave 1970 

(fotografia archív VHÚ Bratislava) 
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V roku 1974 sa počet palebných oddielov zvýšil na štyri vytvorením 4.plro v Dunajskej 

Lužnej vyzbrojeného PLRK SA-75M Dvina prevzatým od 77. plrp Ostrava. Uvedené palebné 

postavenie staval pluk svojpomocne. Oddiel začal svoju činnosť 28.8.1974 hneď po návrate 

z OBS v Ašuluku ešte v nedostavanom postavení. V tomto období sa začínajú budovať aj 

ďalšie palebné postavenia pre PLRK malého dosahu S-125M Neva, 

 

V roku 1977 k 1. 9.  boli v pluku organizačne vytvorené dva nové oddiely vyzbrojené 

PLRK S-125 Neva (5.plro Stupava, 6.plro Devínska Kobyla, prakticky však vznikli 2. 5. 1978 

a 12. 9. 1980 nakoľko ich palebné postavenia boli ešte vo výstavbe). V roku 1977 sa zároveň 

premiestňuje veliteľské stanovište 186. plrp z Trnavy do priestoru Bojničky na kopci nad 

Hlohovcom. Uvedená zmena súvisí s reorganizáciou 63.rtpr Trnava na 63.rtpr Hlohovec 

a vznikom spoločného VS plrp, rtpr a navádzacieho stanovišta (NS3) pre stíhacie letectvo.  

Dňom 1. 9.1978 bol 186.plrp  reorganizovaný na 186. protilietadlovú raketovú brigádu, ktorá 

bola doplnená o dva ďalšie oddiely PLRK S-125 Neva (7. Rusovce, 8.plro Most, tieto prakticky 

vznikli  29. 9. 1978 a 2. 5. 1979). V tomto období sa súčasne buduje aj palebné postavenie pre 

2.plro v postavení Senec. Druhý oddiel zaujíma postavenie nad Sencom 6. 12. 1979 a bojovú 

pohotovosť zaujíma v marci nasledujúceho roka. 

 

V rokoch 1984 až 1985 dochádza u  186.plrb k prezbrojeniu najstarších 

protilietadlových raketových oddielov (1. až 4. plro) z PLRK SA-75M Dvina na S-75M3 

Volchov s raketami typu V-755 (20DSU) a typu V-759 (5Ja23).  

 

Zaujímavosť -  rozlišovacie odznaky: 

Protilietadlové delostrelectvo a 

rádiotechnické vojsko:  
Odznak predstavuje trup lietadla s krídlami a 

hlaveň protilietadlového kanóna, umiestnená nad 

úzkym oblúkom spájajúcim chvostovú časť a 

ľavé krídlo. Odznak sa používal od roku 1950 do 

30. júna 1997 a bol rozmerov 24 x 21 mm. 

Autorom odznaku bol pplk. Ivo Seidl 
 

 
Protivzdušná obrana:  
Odznak tvorí radarová anténa z výškového 

radarového prehľadávača, na ktorej je 

položená dvojstupňová raketa. Označenie bolo 

zavedené od 1. júla 1997. Jeho rozmery sú 21 

x 24 mm.  
 

 
 

Na začiatku 80-tych rokoch bolo dobudované veliteľské stanovište brigády v posádke 

Mierovo. Stávajúce veliteľské stanovište v Hlohovci sa presúva do Mierova a vytvára sa tu 

nové SVS 186. plrb, novovytvoreného 65. rtpr Mierovo a nové NS4 (Pozn.: základom pre vznik 

65.rtpr bola RTH Rovinka pôvodne patriaca pod 63.rtpr Trnava). 

V roku 1984 dochádza k zasadeniu automatizovaného systému velenia veliteľského 

stanovišťa protilietadlového raketového vojska VEKTOR 2VE, redislokovaného  od 71.plrb 

Praha. 
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Poznámka:  

 V rokoch 1969 – 1974 dislokovaný v Pezinku  2.výcvikový oddiel PLRV Pezinok 

(VÚ5336), ktorý bol v priamej podriadenosti veliteľstvu 7.A PVOS Praha. Zloženie – 

výcviková batéria s odpaľovacím zariadením SM-63-II a prepravníkom rakety 

i s ťahačom, pre prípravu ČVO 327. V roku 1972 prevzal od TU Liptovský Mikuláš 

prípravu záložných dôstojníkov ČVO 327 a 326 v rámci ŠDZ. Posledný veliteľ bol 

pplk. Zámečník. 

 V rokoch 1962 - 1979 bol v Pezinku dislokovaný 2.plro (VÚ 4473). V roku 1979 

premiestnený do palebného postavenia v  posádke Senec. 

 

Po spoločenských zmenách dochádza aj k zásadnej zmene a koncepcii fungovania vojsk 

PVO. Vytvára sa tzv. integrovaná PVO do ktorej sú zaradené aj raketové útvary vojskovej PVO 

a dochádza k rozsiahlej reorganizácii a redislokácie útvarov PVO. 1.12.1991 prešla 186.plrb do 

podriadenosti novovytvorenej 1.divízie PVO dislokovanej na Slovensku s veliteľstvom vo 

Zvolene. Veliteľom divízie sa stáva plk. Ján Ďurove. Na základe organizačných zmien bol 

dňom 1. 4. 1992 zrušený 4. plro Dunajská Lužná.. Po rozdelení ČSFR a vzniku samostatnej SR 

bola dňa 1. 1. 1993 186. plrb Pezinok začlenená do novej organizačnej štruktúry slovenského 

vojenského letectva a protivzdušnej obrany štátu 1. divízie PVO Armády SR s veliteľstvom vo 

Zvolene.  Dňom 1. 11. 1994, v rámci reorganizácie Armády SR, vzniká 3.zbor LaPVO vo 

Zvolene (veliteľ plk. Jozef Pivarči), ktorého súčasťou sa stáva i 186.plrb Pezinok.  

 

Na prelome rokov 1992-93 v súvislosti s rozdelením ČSFR a následným 

prerozdeľovaním výzbroje armády je na Slovensko redislokovaný 185. plrp Kralovice v zložení 

3. plro S-75M Volchov, technický oddiel pre S-75 a doplnený o jeden plro S-125M od 76.plrb 

Brno a jeden plro S-300PMU od 71.plrb Slaný. Veliteľom útvaru bol pplk. Milan Jedinák. Jeho 

pôvodnou úlohou v rámci integrovanej PVO mala byť  obrana Košíc, nakoľko však 

v predurčenom priestore neexistovali vhodné podmienky bol útvar dislokovaný v posádke 

Pezinok a v oddiel S-300PMU v posádke Liptovský Mikuláš. Štáb pluku bol umiestnený 

v kasárňach 186. plrb v Pezinku, dva plro S-75M Volchov boli umiestnené v tom čase už 

opustenom palebnom postavení v Dunajskej Lužnej, jeden plro S-75M Volchov v palebnom 

postavení v Lozorne a plro S-125M našiel dočasné miesto v Stupave. 

 

  
Po roku 1991 sa znížil stupeň utajenia protilietadlovej 

raketovej techniky, čo využili aj vojaci základnej 

služby na spomienkové fotografie  (fotografia archív 

L. Zahradník) 

plro S-75M 185.plrp v postavení Dunajská Lužná 

v roku 1994 (fotografia archív L. Zahradník) 
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V roku 1994 (kedy prebiehala reorganizácia ASR na armádne zbory) bol 185.plrp 

začlenený do organizačnej štruktúry 186.plrb v zostave dvoch plro S-75M VOLCHOV 

a jedného plro S-125M NEVA. Plro S-300PMU bol v roku 1995 podriadený plrb Nitra.  

V tomto roku bola do štruktúry plrb začlenená aj skupina rádiolokačného prieskumu 

a upovedomovania Mierovo, reorganizovaná zo 65.rádiotechnického práporu VÚ 5349 

Mierovo v zostave 371.strediska rádiolokačného prieskumu a upovedomovania (ďalej len 

„StrRLPsU“) Mierovo, 372.StrRLPsU Zohor, 373.StrRLPsU Hlohovec a 374.StrRLPsU 

Šurany.  Výzbroj 37.SkRLPsU tvorili RL diaľkomery P-12, P-15, P-37, K-66, RL výškomery 

PRV-11, PRV-13 a PRV-17. Protilietadlové raketové oddiely S-75 VOLCHOV mali vo 

výzbroji i 30 mm PLdvK na bezprostrednú ochranu palebného postavenia. 

 

Zloženie 185.plrp Pezinok: 
 1.plro S-300 Liptovský Hrádok – Mokraď, premiestnený z 20.plro Slaný. Po 

premiestnení prevedený do podriadenosti nitrianskej plrb. 

 2.plro S-75M2 Dunajská Lužná, premiestnený z  Kralovic (3.plro  Pernarec); 

 3.plro S-75M2 Dunajská Lužná, premiestnený z Kralovice (4.plro Přeštice); 

 4.plro S-75M2 Lozorno, premiestnený z Kralovic (5.plro Nové  Mitrovice); 

 5.plro S-125M Stupava, premiestnený z Brna (8.plro Omice); 

 TO Viničné; 

 Veliteľská batéria Pezinok 

 Spojovacia rota a technická opravovňa pluku Svätý Jur.Organizačná štruktúra 

a dislokácia 186.plrb Pezinok  pred rozdelením ČSFR i následných 

reorganizačných zmien6 po rozdelení čs. armády:  
 

Nadriadené veliteľstvo jednotka dislokácia výzbroj zruš./pozn. 

2.dPVO 186.plrb 

Pezinok 

Vel. a štáb Pezinok   

 

do 84 Dvina 
SVS Mierovo VEKTOR 

2VE 

1.plro Lozorno S-75M3 

  2.plro Senec S-75M3 do 85 Dvina 

  3.plro Rohovce S-75M3 do 84 Dvina 

  4.plro Kalinkovo7 S-75M  

  5.plro Stupava S-125M1 od 1977 

  6.plro Devínska Kobyla S-125M1 od 1979-80 

  7.plro. Rusovce S-125M1 od 1979-80 

  8.plro Most na Ostrove S-125M1 od 1977 

  TO Viničné S-125, S-75M  

3.dPVO 185.plrp 

Kralovice 

3.plro Pernarec S-75M →ASR8 

4.plro Přestice S-75M 

5.plro N. Mitrovice S-75M 

719.plrb Slaný 

– Drnov 

20.plro Kačice S-300PMU 

 

                                                           
6 http://www.vojenske rozhledy.cz/kategorie/protivzdusna-obrana-20-let-od-rozdeleni-ceskoslovenska 
7 Tiež Dunajská Lužná – v roku 1989 dostáva od 185.plrp (Kralovice) z Bochova techniku, ktorá bola dodaná v 

roku 1964, a ktorá počas rokov 1970-1985 (v štyroch etapách 1, 2, 3 a 4) prešla viacerými modernizáciami (S-

75M)  
8 185.plrb bola s 3., 4., 5.plro a TO dislokovaná na Slovensko a podriadená 37.plrb Pezinok (1992) 
9 Zrušená  ako 41.plrb 12/1999 (prečíslovaná 1994) 

http://www.vojenske/
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Poznámka :  
185.plrp Pezinok (do 31.10.1992 dislokovaný v posádke  Kralovice) pôsobil po premiestnení 

do posádky  Pezinok určitú dobu ako samostatný útvar. Veliteľ pluku v tejto dobe: pplk. Ing. 

Milan JEDINÁK,  NŠ pluku pplk. Ing. Bohuš HRUBÝ. V roku 1994 bol pričlenený k 37.plrb 

Pezinok a v októbri 1996 zrušený. V rámci brigády plnil mobilizačnú úlohu, ochranu 

vzdušného priestoru mesta Košice.  Časť techniky 185.plrp (1x S-75, 1x S-125) bola presunutá 

po zrušení do Vojenského historického múzea v Trenčíne, v súčasnej dobe v Piešťanoch.  

 

Priestor účinnej pôsobnosti 186.plrb v roku 1989 

 

Obrázok 2. 

Rozmiestnenie bojovej zostavy 

186.plrb a priestory účinnej 

pôsobnosti jednotlivých plro. 

Hrubšia červená čiary platí pre plro 

po prezbrojení na PLRK typu S-

75M3 Volchov. 

 

 

Dňom 01.01.1995, v rámci ďalšej reorganizácie Armády Slovenskej republiky,  bola 

186.plrb Pezinok reorganizovaná na 37.plrb Pezinok. Okrem výbornej profesionálnej 

pripravenosti sa 37.plrb Pezinok aktívne zúčastňovala na programe Partnerstvo za mier, 

reprezentovala Armádu SR doma i v zahraničí a aktívne spolupracovala s orgánmi štátnej 

správy a samosprávy v Malokarpatskom regióne. 

V roku 1995 absolvovali príslušníci brigády z 5., 6., 7. a 8.plro prvé bojové streľby v histórii 

ASR na polygóne Ustka v Poľsku, o rok na to na polygóne Šabla v Bulharsku  sa uskutočnili 

posledné streľby brigády komplexami S-75M3. 

 

Po konsolidácii a reorganizačných zmenách mala PVO OS SR v polovici 90-tych rokov 

nasledujúcu štruktúru: 

1. 35.plrb Rožňava; 2 skupiny spolu 9 plrbat komplexu 2K12 KUB,(vznikla zlúčením 

14. a 171. plrp, do podriadenosti bola zaradená aj 63. skupina rádiolokačného 

prieskumu a upovedomovania Košice. 

2. 36.plrb Nitra; 1 skupina PLRK S-300 PMU, 2. sk.: 5 batérii 2K12 KUB (pôvodný 

13.plrp a časť 185. plrp ). 

3. 37.plrb Pezinok; 5 a 5 oddielov komplexu S-75 VOLCHOV a S-125 NEVA (pôvodne 

186. plrb, časť 185. plrp a 65. skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania 

Mierovo). 
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Zaujímavosť10: 

Bývalé vojsko PVO PV – premiestnené do SR: 

Útvar Dislokácia 

v ČR 

Premiestnený 

do SR  

Prečíslovanie11 Dislokácia v 

SR 

poznámka 

2.  plrp KUB Janovice 1991 14. plrp Rožňava →ASR 

4. plrp KUB Jihlava 1992 171. plrp Rožňava →ASR 

11. plrp 

KUB 

Stříbro 1991 13. plrp Nitra →ASR 

 

Ďalej v 90-tych rokoch prebiehali postupne redukcie a rušenie jednotlivých oddielov 

brigády (s výnimkou Nitry) boli redukované na skupiny („PLRS“). 

 

BOJOVÁ ZÁSTAVA12 37.plrb Pezinok 

RMO č. 61 zo dňa 27. augusta 199713: 

 

Podľa článku 8 Základného poriadku Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

zapožičal 

prezident Slovenskej republiky Michal Kováč, na návrh ministra obrany SR Jána Siteka, 37. 

protilietadlovej raketovej brigáde Pezinok, ktorá nesie názov Pezinská brigáda Ľudovíta Štúra,  

bojovú zástavu pri príležitosti 35. výročia jej vzniku.  

 Bojovú zástavu prezident Slovenskej republiky zapožičal 37.plrb Pezinok za 

dosahovanie trvale výborných výsledkov v bojovej príprave, pri plnení úloh vzdušného 

priestoru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, za aktívnu účasť v programe 

Partnerstvo za mier a za vzorné reprezentovanie Armády Slovenskej republiky doma 

i v zahraničí. 

Veliteľom 37.plrb Pezinok bol plk. Ing. Ivan MÁČOVSKÝ, PhD. 

  
rubová strana a lícna strana 

 

 

                                                           
10 http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/protivzdusna-obrana-20-let-od-rozdeleni-

ceskoslovenska?highlight=WzMsMjAwOCwiMyAyMDA4Il0%3D 
11 Prečíslovanie po premiestnený z ČR do SR 
12 http://www.vhu.sk/data/att/7357.pdf 
13 Výpis z RMO č. 61 
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Veliteľ brigády plk. I. Máčovský preberá z rúk ministra 

obrany J. Siteka bojovú zástavu 

Popis bojovej zástavy14: 
Bojová zástava obdĺžnikového tvaru 

(130 x 103 cm), červená, z troch strán lemovaná 

zlatistými strapcami, upevnená na drevenej 

rozoberateľnej žrdi ukončenej hrotom zo žltého 

kovu v tvare lipového lista. Na lícnej strane 

zlatistými písmenami vyšitý názov zástavy 37. 

PROTILIETADLOVÁ RAKETOVÁ 

BRIGÁDA, pod nimi farebný znak útvaru, v 

rohoch zlatisté lipové ratolesti. Na rube 

symbolika štátneho znaku SR, po obvode zlatistý 

nápis ARMÁDA /SLOVENSKEJ/ 

REPUBLIKY/ČESŤ A SLÁVA. K zástave patrí: 

kmeňová kniha bojovej zástavy ev. číslo MO SR 

64/8 - 3 s dekrétom prezidenta o zapožičaní 

bojovej zástavy 37. protilietadlovej raketovej 

brigáde nositeľke názvu Pezinská brigáda Ľ. 

Štúra, záznamom o použití zástavy, prílohami a 

záznamami. K zástave ďalej patrí: Štandarda 

mesta Pezinok so znakom mesta s nápisom 

PEZINSKÁ BRIGÁDA Ľ. ŠTÚRA + dekrét o 

odovzdaní zo dňa 5.9.1997; pamätná medaila Za 

zásluhy o rozvoj mesta Pezinok (350. výročie); 

Medaila M. R. Štefánika I. stupňa + knižka o 

udelení č. matriky 1012; Kronika (2 ks). 

Po zrušení zväzku alebo útvaru sa bojová zástava aj s príslušnou dokumentáciou ukladá v 

depozite Vojenského historického múzea (VHM) v Piešťanoch, ktoré je súčasťou Vojenského 

historického ústavu Bratislava. 

 

Postupné rušenie 37.plrb: 

 V roku 1996 sa začína postupné rušenie jednotiek vyzbrojených PLRK s-75 Volchov. 

01.01.1996 zrušený 185.plrp, 3 ks PLRK S-75M2. Zrušené palebné postavenia 

v Dunajskej Lužnej a jeden v Lozorne. 

 V roku 1997 zrušené palebné postavenie Devínska Kobyla. Technika a časť 

príslušníkov plro boli premiestnení  do Mostu pri Bratislave. Z techniky S-125 zostáva 

5 ks v objektoch (Stupava – 6. a 10.plro, Rusovce – 8.plro a Most pri Bratislave – 7. 

a 9.plro). 

 1998 – požiar VS v objekte 7.plro Rusovce v dôsledku zatečenia vody do elektrických 

rozvodov. 

 1999 – 2000: S-125M Neva dislokované v 2 objektoch (Stupava, Most pri Bratislave). 

6., 7., 9., 10.plro vyzbrojené S-75M Volchov presúvané do objektu Senec. Prázdne 

objekty (Dunajská Lužná, Rohovce, Senec) stráži zriadená strážna služba.  

 k 30.9.2000 zrušené 373. stredisko rádiolokačného prieskumu Zohor 37. skupiny 

rádiolokačného prieskumu a upovedomovania 37. protilietadlovej raketovej brigády 

 k 30.11.2000 boli zrušený 1. a 5. protilietadlový raketový oddiel S-75 Volchov a 8. 

protilietadlový raketový oddiel S-125 Neva  

 V októbri 2001 bola 37. plrb Pezinok zreorganizovaná na 3. plrsk NEVA Pezinok a tým 

prakticky zrušená. K tomuto termínu bola tiež reorganizovaná 36. plrb Nitra na 2. plrb 

Nitra a do jej podriadenosti prešla protilietadlová skupina NEVA z Pezinka 

                                                           
14 http://ebadatelnavhm.vhu.sk/item/16/5 

https://forum.valka.cz/topic/view/631/
https://forum.valka.cz/topic/view/9081/
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a protilietadlová skupina KUB z Rožňavy. K 01.10.2002 bola 2. plrb Nitra 

reorganizovaná na plrb Nitra. Následne bola k 01.10.2003 zrušená 3. plrsk NEVA 

v Pezinku a v roku 2005 zrušená protilietadlová skupina KUB v Rožňave (pripomeňme 

si, že pôvodne ju tvorili 2 pluky KUB premiestnené z Janovíc nad Úhlavou a Jihlavy). 

Po zrušení 3.plrsk v Pezinku boli Pezinské kasárne odovzdané z podriadenosti MO SR 

na Ministerstvo spravodlivosti SR a tak definitívne skončilo pôsobenie vojakov 

v Pezinku. 

 Z pôvodných jednotiek plrb Pezinok sa v štruktúre plrb Nitra dnes využívajú iba 

postavenia  TO Viničné, VS Mierovo a v systéme spojenia OS SR je využité 

postavenie Čertov Kopec.  

 Pri likvidácii „volchováckych“ rakiet nastal problém s likvidáciou KRPH15,  ktorého 

obe tekuté zložky TG02 aj AK 20 boli vysoko toxické. Zlikvidovaných viac než 200 

kusov rakiet. Na likvidáciu bolo vynaložených viac než 50 mil. SKK. 

 

 

ZNAK 37.plrb PEZINOK16
 

Znak má kruhový tvar, s čiernou bordúrou,  v strede horizontálne 

delený sínusovou krivkou na hornú červenú a spodnú zelenú 

časť. Vychádza zo starej čínskej a japonskej symboliky 

„monáda“, čo predstavuje jednotu, súdržnosť a harmóniu druhov 

zbraní, zbraňových systémov, ako aj spätosť armády s 

verejnosťou. Farby predstavujú hlavný druh zbraní, výstroja a 

časovú následnosť plnenia úloh prieskumu a protilietadlového 

raketového boja. Na ploche kruhu je položená strieborná (biela) 

trojstupňová raketa symbolizujúca raketový zväzok. V hornej 

časti symetricky kopírujúc kruh je vo forme výseku v čiernej 

bordúre v kruhopise názov zväzku 37. protilietadlová brigáda, a 

v dolnej časti obdobne, symetricky vo forme výseku v čiernom 

leme, je čiernym majuskulným písmom uvedené miesto jeho 

dislokácie – PEZINOK. 

Priznanie názvu a znaku:  

RMO č. 41/199717 zo 

dňa 18.06.1997 

 

Zaujímavosť: 

Plk. v.v.  Ing. Ivanovi Máčovskému, PhD pripadla možno jedna z najhorších úloh, ktorú 

môže profesionálny vojak v priebehu svojej profesionálnej kariéry zažiť – zrušenie útvaru. 

S úlohou sa vyrovnal a zvládol ju  so cťou. Samozrejme, že tak náročnú úlohu by nezvládol bez 

profesionálnej pomoci príslušníkov brigády. 

 

V texte často píšeme „posádka Pezinok“. Aby bola história úplná, tak je nutné si 

pripomenúť, že do posádky Pezinok patril aj vojenský útvar dislokovaný v neďalekej obci 

Slovenský Grob18 (VÚ 4873).  

Príslušníci útvaru sa aktívne  podieľali na spoločenskom živote, ako boli útvarové plesy 

a spolupráca s orgánmi samosprávy v obci Slovenský Grob, ale i mesta Pezinok. Pomáhali pri 

zabezpečovaní kultúrnych a spoločenských akcií v miestnej základnej škole a KD. 

 

 

                                                           
15 KRPH – kvapalné raketové pohonné hmoty 
16  http://www.vhu.sk/37-protilietadlova-raketova-brigada-pezinok/ 
17 http://files.vlk77.webnode.sk/200000887-0827309210/Vojenská%20symbolika%2097-07.pdf 
18 Podklady poskytol pplk. v.v.  Ing. Ján BODOR, História strediska COMINT „A“ Slovenský Grob VSČ Prešov 
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Pripomeňme si teda veľmi stručnú históriu útvaru: 

 

1983 Začala výstavba stanovíšť v Slovenskom Grobe a vo Veľkom Bieli 

23.-24.11.1986 Redislokácia jednotiek útvaru sa z Bratislavy do objektu Slovenský Grob 

  VÚ 9030 (704 rrz) 7.rádiotechnická 

brigáda Zbiroh 

01.09.1991 Vznik VÚ 4873  VÚ 3524 (2.uzol rps) 
78.rádiové stredisko 

Litoměřice 
  3.skrz (1.uzol rz)  od 

1.12.1992 

2002 Reorganizáciou vzniká 2.sk EPS VÚ 1064 Prešov 

01.10.2005 Vznik COMINT A VSC Prešov dislokované v Slovenskom Grobe, vedúci 

strediska Ing. Ondrej DANECH, ZVeS Ing. Igor KVASNICA 

01.06.2009 Reorganizácia a  racionalizácia VSC, najväčší dosah na štruktúru COMINT A, 

kde ostáva 28 zamestnancov. Vedúci Ing. Ján BODOR, ZVeS Ing. Miroslav 

KRAJČOVIČ 

 

VÝSLEDKY BOJOVÝCH STRELIEB 1963 – 1996: 

1963 Dobre  1979 výborne 

1964 Dobre  1980 vyhovujúco 

1965 Dobre  1981 dobre 

1966 výborne  1982 vyhovujúco 

1967 Dobre  1984 dobre 

1968 Dobre  1985 dobre 

1969 výborne  1986 vyhovujúco 

1971 Dobre  1987 dobre 

1973 výborne  1988 dobre 

1974 výborne  1989 dobre 

1976 výborne  1990 výborne 

1977 výborne  1995 výborne 

1978 výborne  1996 výborne 

 

VYZNAMENIA A OCENENIA: 

 Počas svojej dlhoročnej pôsobnosti plnil VÚ 5949 Pezinok náročné a zodpovedné úlohy 

PVOŠ (ČSR, ČSSR, ČSFR, SR), za ktoré bol viackrát ocenený a vyznamenaný: 

 1973 – veliteľ 7.A PVOŠ udelil útvaru štandardu veliteľa ako najlepšiemu útvaru PLRV 

2.d PVOŠ; 

 1975 – prezident republiky udelil útvaru pamätnú medailu pri príležitosti 30.výročia 

oslobodenia republiky; 

 1976 – prezident republiky vyznamenal útvar Radom červenej hviezdy; 

 1984 – veliteľ 7.A PVOŠ udelil útvaru štandardu veliteľa PVOŠ ako najlepšiemu útvaru 

PLRV PVOŠ za výborné splnenie úloh vo výcvikovom roku 1983– 1984; 

 1989 – prepožičal minister národnej obrany putovnú zástavu MNO za vynikajúce 

výsledky vo výcvikovom roku 1988 – 1989. 
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VELITELIA VÚ 5949 Pezinok:  

pplk. Jiří ŠPÍREK 1961 -1964  pplk. Jiří NEKVASIL 1982 – 1984 

pplk. Miroslav ŠILER 1964 – 1966  pplk. Stanislav HAVELKA 1984 – 1988 

pplk. KADEŘÁBEK  1966 – 1968  pplk. Miroslav 

KOLEČÁNYI 

1988 – 1991 

pplk. Milan OBUCH 1968 – 1969  pplk. Ján BODOR 1991 – 1992 

pplk. Emil CHUDÝ 1969 – 1974  pplk. Ján BÍŽ 1993 – 1995 

pplk. František VÁŇA  1974 – 1978  plk. Ivan MÁČOVSKÝ 1995 – 2001 

pplk. Julián PITOŇÁK 1978 – 1982    

 

VELITELIA plro: 

Velitelia palebných oddielov S-75  VOLCHOV 

 
1.plro LOZORNO: 
kpt. VÁVRA  

mjr. POMEKÁČ Milan 

mjr. Emil CHUDÝ  

mjr. KUBÍČEK  

pplk. FILAUS Jaroslav 

mjr. VÁVRA  

mjr. JOZEFEK Milan  

mjr. ZÁHOREC Štefan  

mjr. HIANIK Ignác  

kpt. KORDULA Martin  

mjr. ČERNÍK Ján  

kpt. ALBERT Vladimír  

pplk. BRATH Peter  

pplk. KERNÁČ Otto 

2.plro  SENEC  od 6.12. 1979,  predtým 

Pezinok (01.09.1962 – 6.12.1979): 
v PoSy od 18.1.1980  

kpt. BELICA  

mjr. KOLÁČEK  

mjr. ZÁMEČNÍK  Rudolf 

mjr. HORŇÁK Ján 

pplk. FILAUS Jaroslav 

kpt. VÁŇA  František 

mjr. PITOŇÁK Julián 

npor. BAKALA Jozef  

mjr. ZDRÁHAL Zdeněk  

kpt. BODOR Ján  

kpt. BALÁZS Gabriel 

mjr. MAZÚCH Ladislav  

mjr. PÚČIK Igor 
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3.plro ROHOVCE: 
kpt. TAKÁČ  

mjr. VYSLOUŽIL Jiří  

mjr. MÁČOVSKÝ Štefan  

mjr. MATĚJOVSKÝ Stanislav  

kpt. RYBÁŘ Zdeněk 

mjr. ŽIDEK Rudolf  

kpt. KLOFÁČ Stanislav 

mjr. MICHALOV Ján  

mjr. PEKAŘ Vlastimil  

kpt. DŽUGAN Ľuboš  

4.plro DUNAJSKÁ LUŽNÁ: 
mjr. DANKO  

pplk. CINGEL Matúš 

mjr. ŠTEFAN Imrich  

npor. ŠIMLOVIČ Peter  

mjr. MIKITA Ján  

mjr. MAJERSKÝ Milan  

mjr. MINDÁK Milan 

 

 

Velitelia palebných oddielov S-125 NEVA 
5.plro STUPAVA:  
kpt. KAPINUS Jan  

npor. REBLAN  Štefan 

kpt. BÍŽ Ján  

kpt. JANČÍK Jiří  

kpt. GAJDOŠÍK Stanislav  

pplk. NAVRÁTIL Štefan 

kpt. HAVRÁNEK Vladimír 

6.plro  DEVÍNSKA KOBYLA: 
npor. Ján BODOR  

npor. KRÁLIK  Stanislav 

npor. ADAMEC Peter  

kpt. GIERTLI Miroslav 

kpt. ROGOŽNÍK  Peter 

  

  
  
7.plro  RUSOVCE: 
mjr. ŽELEZNÍK Ján  

npor. GREGOR Vladimír  

mjr. KUDELA Vladimír  

mjr. KÁŇA Miloslav 

mjr. PAROLEK Stanislav 

8.plro  MOST pri BRATISLAVE: 
kpt. PIOVARČI Milan  

npor. KOLEČÁNYI  Miroslav  

npor. VESELOVSKÝ Miroslav  

kpt. MÁČOVSKÝ Ivan  

mjr. HULENA František 

kpt. KVASNICA Igor 

pplk. JUHOŠ Alexander 

  

TO VINIČNÉ:  

mjr. WERNER  Milan 

mjr. HORŇÁK  Ján 

mjr. MATUSZEK Rudolf  

kpt. SLOBODA Ján  

npor. GARAJ Jaroslav  

pplk. VRÁBEL Ján  

mjr. KUBATKA Štefan  

pplk. ŠIRJOV Pavel  

pplk. HRABČÁK Dušan 

AVS MIEROVO: 
pplk. KLOFÁČ Stanislav 

kpt. MALOTA Radim 

kpt. BEDNÁR Rudolf  

kpt. MALÝ Ladislav 

mjr. POLÁK  Jozef 

mjr. VOJTEK Peter  

pplk. DŽOGANÍK Vitalij 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRt8yCxezbAhWIGewKHXYdAMUQjRx6BAgBEAU&url=http://de.nextews.com/78d21a2e/&psig=AOvVaw1TLURIgxoG6WkG3bvAhhlN&ust=1529937650276337
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Obsluha TO pri plnení 

 
Priečelie zodolneného AVS Mierovo 

 

VÝSLEDKY BOJOVÝCH STRELIEB 1963 – 1996: 

1963 Dobre  1979 výborne 

1964 Dobre  1980 vyhovujúco 

1965 Dobre  1981 dobre 

1966 výborne  1982 vyhovujúco 

1967 Dobre  1984 dobre 

1968 Dobre  1985 dobre 

1969 výborne  1986 vyhovujúco 

1971 Dobre  1987 dobre 

1973 Výborne  1988 dobre 

1974 Výborne  1989 dobre 

1976 Výborne  1990 výborne 

1977 Výborne  1995 výborne 

1978 Výborne  1996 výborne 

 

 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI:                 

 

Históriu netvoria len suché faktografické údaje o PLRV v posádke Pezinok, resp. ako 

bolo zdôraznené v ďalších posádkach, kde boli dislokované  podriadené útvary. Históriu tvoria 

hlavne ľudia.  

 

Je nám cťou v krátkosti pripomenúť, že bývalí príslušníci útvaru, po premiestnení na 

iné veliteľské a riadiace funkcie v bývalej ČSĽA, Armáde SR, Armáde ČR a OS SR zastávali 

významné funkcie, čím sa nezmazateľne zapísali do vojenských dejín, či už bývalej spoločnej 

republiky alebo samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky. Je nespochybniteľné, že 

ich čiastočne formovalo i pôsobenie na rôznych funkciách  VÚ 5949 Pezinok. 
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Pripomeňme si tieto významné osobnosti: 

P.č. Hodnosť, meno a priezvisko Významná funkcia Poznámka 

1. genpor. Ing. Andrej Sabol štátny tajomník MO SR  

2 genmjr. Ing. František Váňa zástupca veliteľa L a PVO  

3 genmjr. Ing  František SMETANA veliteľ PVO  ZVO  

4 genmjr. Ing. Rudolf Žídek vedúci úradu MO SR  

5 genpor. Ing. Jiří Nekvasil náčelník GŠ AČR  

6 genpor. Ing. Peter Vojtek náčelník GŠ OS SR  

7 genmjr. Ing. Jiří Jančík NŠ vel. vzdušných síl AČR VLP ČR v SR 

8 genmjr. Josef Pokorný,  PhD generálny riaditeľ Sekcie 

riadenia obrany, výstavby 

ozbrojených síl a 

obranného plánovania 

aktívne slúžiaci 

 

 

9 plk.gšt. Ing. Peter Šimlovič veliteľ 3.zboru LaPVO vo 

Zvolene  

 

10 plk. Ing. Ivan Máčovský, PhD štátny tajomník MO SR  

 

 

 

Záver: 
 

Tradíciu protilietadlového raketového vojska na území Slovenskej republiky, resp. 

v OS SR i naďalej rozvíja  2. protilietadlová raketová brigáda Nitra, ktorá je organizačne 

podriadená Veliteľstvu Vzdušných síl OS SR. Veliteľom brigády je od 01.03.2016 plk. Ing. 

Ladislav DOVHUN, MA. 

 

Na základe rozkazu prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča zo  dňa 7. 

februára 2011 bol brigáde pridelený historický názov „Nitrianska protilietadlová raketová 

brigáda“ a čestný názov „Protilietadlová raketová brigáda obrancov Tobruku“.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Ga%C5%A1parovi%C4%8D
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Príloha 1 k Histórii PLRV v posádke  Pezinok 

 

Dislokácia jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády, ČSĽA  a OS SR 

v posádke Pezinok19 od roku 1945: 
 

JEDNOTKA, 

ÚTVAR 

KRYCIE 

ČÍSLO 

OD DO PODRIADENÝ POZNÁMKA 

Výcvikový peší 

prápor 9 

 7-8/45 30.09.45 9.div. (Nitra) -novootvorený, -zrušený 

Náhradný prápor 

pešieho pluku 17 

4629  12.10.45 1.10.47 Peší pluk 17 

(Bratislava) 

-premiestnený z BA 

-premiestnený do TT, 

zlúčený s náhr. práp. Peš. 

pluku 23 a prečísl. na 

náhr. pr. Pešieho pluku 39 

Náhradná rota 

pešieho práporu 62 

9000  

4949  

9/49 31.08.50 Peší prápor 62 

(Bratislava) 

-premiestnená z BA 

-zrušená 

46.deleostrelecký 

pluk 

1533  3.10.55 30.9.57 4.sd (Trnava) -premiestnený z BA 

-zrušený 

náhradný prápor 

ženijného pluku 4 

2245  1.10.47 4/51 žp. 4 (Bratislava) -premiestnený zo Serede 

-zrušený 

186.protilietadlový 

delostrelecký pluk 

5949  1.6.57 31.8.61 78.plb (Bratislava), 

od 10/58 MNO 

(Praha), od 1.10.60 

7.A PVOŠ (Praha) 

-novovytvorený 

-premenovaný na 

186.protilietadlový pluk 

186.protilietadlový 

pluk 

5949  1.9.61 31.8.62 od 1.9.61 2.zPVOŠ -reorganizovaný na 

186.plrp 

186.protilietadlový 

raketový pluk 

5949  1.9.62 31.8.78 2.zPVOŠ (Brno), 

od 1.9.69 2.dPVOŠ 

Brno 

-reorganizovaný na 

186.protilietadlovú 

raketovú brigádu 

186.proti lietadlová 

raketová brigáda 

5949  1.9.78 31.12.92 2.dPVOŠ (Brno), 

od 1.1.92 1.dPVOŠ 

(Zvolen) 

-prevzatá do Armády 

Slovenskej republiky 

 

186.proti lietadlová 

raketová brigáda 

5949  1.1.93 30.9.95 1.dPVO Zvolen -vznik SR 

37.protilietadlová 

brigáda  

5949  1.10.95 30.9.01 3.zbor LaPVOŠ 

(Zvolen), od. 1.1.00 

podriadená 

Veliteľstvo 

vzdušných síl 

-reorganizovaná 

-zrušená 

2.výcvikový oddiel 

PLRV  

5336 1.9.69 31.8.74 7.A PVOS (Praha) -novovytvorený 

-premiestnený -  Karviná 

185.protilietadlový 

raketový pluk (časť 

Liptovský Mikuláš) 

1563  31.10.92 10/1996 1.dPVO (Zvolen) -novovytvorený 

→ prevzatý do ASR,  

78.školský 

protilietadlový 

delostrelecký oddiel 

9448  1.10.57 15.8.58 78.plrb (Bratislava) -novovytvorený 

-zrušený 

2.protilietadlový 

raketový oddiel 

4473  1.9.62 6.12.79 186.plrp (PK), od 

1.9.78 186.plrb  

-novovytvorený 

-premiestnený do Senca 

 

                                                           
19 ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a 

vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., 

zozn. ISBN 978-80-89523-30-6,  http://www.vhu.sk/data/att/6117.pdf 

 

http://www.vhu.sk/data/att/6117.pdf
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JEDNOTKA, 

ÚTVAR 

KRYCIE 

ČÍSLO 

OD DO PODRIADENÝ POZNÁMKA 

Okresné vojenské 

veliteľstvo 

bez kryc. 

čísla  

5/51 31.12.53 KVV (Bratislava) -premiestnené zo Senca 

-premenované na OVS 

Okresná vojenská20 

správa Pezinok 

bez kryc. 

čísla  

1.1.54 31.3.60 KVS (Bratislava) -zrušená 

 

Okresná vojenská21 

správa Pezinok 

bez kryc. 

čísla 

1.1.93 30.9.03 Územná vojenská 

správa (Bratislava) 

-zriadená 

-zrušená 

3.rádiotechnický 

uzol Slovenský Grob 

4873 30.11.91 30.09.05 VVO (Trenčín)  -novovytvorený 

-prevzatý do ASR 

3.skupina rádiového 

zameriavania 

3524 30.11.91  6.rds (Litoměřice) -novovytvorená, podriad. 

3.RTU (Slovenský Grob) 

Skupina rádiového 

zameriavania 

4863 31.12.92  3.RTU (Slovenský 

Grob) 

-prevzatá do ASR 

Štáb CO okresu 

Pezinok 

 1958 1960 Štáb CO Kraja 

(Bratislava) 

-novovzniknutý 

-zrušený 

Škola CO  pred 

1979 

1980 Stáb CO 

Západoslovenského 

kraja (Bratislava) 

-novozriadená 

Reorganizovaný na Výcv. 

stredisko CO 

Výcvikové stredisko 

civilnej ochrany 

 1980 31.12.92 Štáb CO ZS kraja 

(Bratislava), od 

1.11.1991 Oddel. 

operačno-ekonom. 

zabezpečenia Štábu 

CO SR Bratislava 

-pokračuje v samostatnej 

Slovenskej republike 

78.protilietadlová 

brigáda Bratislava 

-veliteľstvo 

192. pldp 

3826  

 

 

1033  

1.6.57 

 

 

1.6.57 

31.8.58 

 

 

1.6.57 

2.obvod PLOŠO 

(Olomouc) 

od.1.7.57 

MNO (Praha) 

-novovytvorená 

 

-zrušené 

zrušený 

 

V organizačnej štruktúre boli zaradené: 

 Batéria kompletizácie a prepravy rakiet 

 Batéria dopravy rakiet 

 Spojovacia rota 

 Ženijná čata 

 Rota technického zabezpečenia 

 Rota materiálového zabezpečenia. 

 

 

Zaujímavosť22: 

 

 
 

 

 

                                                           
20 Sídlo OVS: Kasárne VÚ 5949 Pezinok 
21 Sídlo OVS: 902 01 Pezinok, Komenského č. 29 
22Fotokópia: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava3-1989/struktura-vkr.pdf (R VKR - referát VKR) 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava3-1989/struktura-vkr.pdf
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Príloha 2 k Histórii PLRV v posádke Pezinok 

 

ÚTVARY DISLOKOVANÉ V POSÁDKACH MIMO PEZINOK23: 

 
JEDNOTKA, 

ÚTVAR 

KRYCIE 

ČÍSLO 

OD DO PODRIADENÝ POZNÁMKA 

TO Viničné  1723 1.9.62 30.9.01 186.plrb, 37.plrb 

Pezinok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.rtpr (Mierovo) 

-objekt využíva 2.plrb 

Nitra 

1.plro Lozorno 3025 1.9.62 30.11.00  

2.plro Senec 4473 1.9.62 30.9.01 -premiestnený do 6.12.79 

dislokovaný v Pezinku 

3.plro Rohovce 3066 1.9.62 30.9.01  

4.plro Kalinkovo 

(tiež Dunajská 

Lužná) 

4006 1.9.74 30.9.01  

5.plro Stupava 4504 1.9.77 30.11.00  

6.plro Devínska nová 

Ves (tiež Devínska 

Kobyla) 

5800 1.9.77 30.9.01  

7.plro Rusovce 

653.rádiotechnická 

rota Rusovce 

6600 1.9.78 30.9.01  

5349/E 30.11.81 30.9.01 186,plrb, 37.plrb 

Pezinok 

 

8.plro Most pri 

Bratislave 

6790 1.9.78 30.11.00 Do 30.60.74 Most na 

Ostrove 

SVS  Mierovo  5949 19.1.84 30.9.01 -súčasť plrb 

Pezinok 

-VEKTOR 2EV 

37.SkRLPaU 

Mierovo 

5349 1.10.95 30.9.01 37.plrb (Pezinok) -reorganizovaná na 

2.SkRLPsU, ktorá vzniká 

z 31., 35., a 37.SkRLPsU 

(VVS OS SR Zvolen) 

373.StrRLPs Zohor 5349 1.10.95 30.9.00 37.SkRLPaU 

(Mierovo) 

-reorganizovaná zo 

652.StrRLPs Zohor 

65.rádiotechnický 

prápor Mierovo 

 

5349 1.9.69 29.2.92 

 

2.dPVOS (Brno),  

od 1.9.77-2.rtb 

(Brno), od 

30.11.91-1.dPVO 

(Zvolen)  

-reorganizovaný na 

65.skRLPsU 

65.SkRLPsU 

Mierovo 

5349 1.3.92 30.9.95 1.rtb (Zvolen) → 1.1.93 prevzatá do 

ASR 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a 

vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., 

zozn. ISBN 978-80-89523-30-6,  http://www.vhu.sk/data/att/6117.pdf 

http://www.vhu.sk/data/att/6117.pdf
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Príloha č. 3 k Histórii PLRV v posádke Pezinok 

Štatistický prehľad z obdobia vzniku 37. plrb v roku 199524  

 

 

 

 

                                                           
24 zachované z dokumentácie IST 
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Kralovické 

 

Pezinské 

 

 

 

Prehľadové RL u plro 
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Príloha č. 4 k Histórii PLRV v posádke Pezinok 

Krátka historická spomienka na záver - autentické fotografie:  
 

 

 

 

 

9. 5. 1962  Bratislava - prvý krát na verejnosti 9. 5. 1995 Bratislava - posledný raz na verejnosti 

 

 
 

Prekladanie rakety V759 na prepravník Výcvik obslúh to pri plnení rakiet „O“ 

 

  
Volchov a Nevy na polygóne Ašuluk 

 

  
Terče typu LA-7 na strelnici v Ašuluku Okamih oddelenia štartovacieho motora rakety V-

755 
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Posledné streľby Volchovov v Bulharsku Odsun techniky S-125 z Devínskej Kobyly 

 

 
 

Výcvik palebnej batérie SA-75M na polygóne Jamolice Dôstojník navedenia S-125M pri vedení bojovej 

činnosti 

 

 
 

Veliteľské stanovište Hlohovec-Bojničky Zodolnené AVS brigády Mierovo 
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Sála bojového velenia AVS Mierovo s Vektorom a neskôr s Letvisom 

 

  
Palebné postavenie 2.plro Senec 

 

  

  

Palebné postavenie 5.plro Stupava 

 

   



33 
 

  
Postavenie technického oddielu Viničné 

                   

  

         

  
Nemecké 88 mm PLK vz.37 boli začiatkom 50-tich 

rokov základom výzbroje PL delostrelectva 

30 mm pldvk vz. 53 slúžil k priamej obrane palebných 

postavení plro pred NLC 

  

  
Streľby S-125 v Ašuluku Streľby S-75 v Bulharsku 
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Príloha č. 5 k Histórii PLRV v posádke Pezinok 

Krátka chronológia výstavby a rušenia PVOŠ v SR25 

1959  
Dodané 2 ks protilietadlových  raketových komplexov (ďalej len „ PLRK26“)  SA-75 Dvina 

z toho jeden do Technického učilišťa Liptovský Mikuláš na školenia a výcvik. V neskoršom 

období rozobratý do učebne pavilónu „U“ Mokraď. Počet dodaných rakiet: 30 ks (11D) + 3 ks-

uč. (1D). 

 

1962  
Dodaných 8 ks PLRK SA-75Dvina 

a180 ks rakiet (11D). Na územie 

Slovenska pre 186. plrp Pezinok: 

 Lozorno, Rohovce. TO 

 

1963  

Dodaný 1 ks PLRK SA-75 Dvina a 

označený ako učebný do PŠ Pezinok 

na učebno-výcvikové účely.  Celkom 

dodaných rakiet: 39 ks (11D) - TO  
SA-75 Dvina 

 

1971 

Dodané 2 ks PLRK S-125 Neva, z toho 1 ks pre výcvik, ako učebný komplex Mokraď. 

 

1977 
Dodané 4 ks PLRK  S-125M1 Neva. Rakety: 45 

ks + 1 ks-uč. (20DSU), 32 ks + 8 ks-uč. (5V27U) 

- TO.  Z toho na územie Slovenska pre 186. plrp 

Pezinok 2 ks PLRK  – Most pri Bratislave, 

Stupava. 

 

1979 
Ukončená dodávka rakiet typu 20D/20DSU. 

Celkom dodaných 621 ks. 

2.plro bol premiestnený z kasárni v posádke 

Pezinok do posádky Senec. 

 
S-125 Neva 

Poznámka: V roku 1978 neboli z bývalého ZSSR do ČSĽA dodané žiadne PLRK. 

 

1980  

Dodané 4 ks PLRK S-125M1 Neva a 128 ks rakiet (5V27D) a 14 ks-uč. (5V27D). Z toho 

PLRK na Slovensku pre 186.plrb:   

 Rusovce,   

 Devínska Kobyla – stavebné práce ukončené až v roku 1983, dovtedy technika 

umiestnená v palebnom postavení (ďalej len „palpost“) Most pri Bratislave, kde 

krátku dobu boli 2 ks PLRK. 
 

                                                           
25 https://forum.cspvo.cz/viewtopic.php?t=603 
26 Dodané – v celom texte  – z bývalého ZSSR 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixnuLw9OTbAhUDC-wKHTojAuMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.smallscaleafv.com/Technika46/72_S125.htm&psig=AOvVaw2Avzu_oZm_FEeKsGiu98BP&ust=1529675766826341
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1983 
Dodaný 1 ks PLRK  S-75M3 Volchov 

pre výcvikové stredisko PVO Mokraď. 

Dodávka rakiet: 50 ks (5Ja23) - TO. 

 

1984 
Dodané 2 ks PLRK S-75M3 Volchov pre 

186.plrb – prezbrojenie plro Rohovce 

a Lozorno. 

 

1985 
Dodané 2 ks PLRK S-75M3 Volchov. z 

Volchov vo VHÚ Piešťany 

toho 1 ks pre 2.plro Senec, 186.plrb. Dodávka rakiet: 64 ks (5Ja23) + 8 ks – uč., 36 + 

6 ks-uč. (V-880E k PLRK S-200VE Vega). 

 

Doplnenie: 

1. Od roku 1962 sa v okolí Bratislavy začína výstavba zodolnených palpostov pre plr 

techniku S-75/S-75M, neskoršie na konci 70-tich rokov aj pre S-125M (4x S-75 v 

Lozorne, Senci, Rohovciach a Dunajskej Lužnej, 4x S-125 v Stupave, Moste pri 

Bratislave, Rusovciach a Devínskej Kobyle).  

2. Medzi prvými zodolnenými palpostmi sú vybudované Lozorno a Rohovce (tzv. 

staršieho typu so starším monoblokom v objekte "B", a ako posledný palpost je v roku 

1983 dokončený objekt na kopci Devínska Kobyla.  

3. Zmiešaný technický oddiel (TO) s technologickými potokmi aj pre S-75 aj S-125 bol  

umiestnený pri obci Viničné.  

 

1990  

Dodaný 1 ks PLRK S-300PMU, organizačne zaradený  do štruktúry 71.plrb Praha ako 20. plro 

Kačice – neskoršie premiestnený do ASR. Dodávka rakiet: 24  ks (5V55R). 

 

1992  

185.plrp Kralovice premiestnený do posádky Pezinok27. 

V rámci delenia PVO techniky premiestnený do SR viackanálový PLRK S-300PMU. 

Technika sa presúva na Slovensko v októbri 1992, a je dočasne rozmiestnená v priestoroch 

VC PVO Mokraď (do roku 1995, kedy sa dokončujú stavebné práce na prebudovaní 

hotovostného palpostu 2K12 KUB v Alekšinciach). 

 

K 01.04.1992 je plro v Dunajskej Lužnej zrušený. Objekt je na krátku dobu "prázdny",  kde sa 

potom na prelome rokov 1992-1993 presúvajú dva PLRK Volchov od 185.plrp Kralovice. 

 

                                                           
27 Viď strany 9 a 10. Odovzdávací proces sa dokončuje začiatkom roku 1993 vtedy už do samostatnej SR. Dve 

plrk S-75M*** sú umiestnené do (vtedy) prázdneho objektu Dunajská Lužná a tretí plrk je presunutý cez 

Pezinok do skladov ZZ PVO materiálu v Poprade, kde sa neskoršie aj zruší. Vybavenie TO Kralovického pluku 

je dodané na TO Viničné. 
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1993  

SR disponuje protilietadlovými raketovými 

útvarmi: 

 14. plrp Rožňava28 (VÚ 4460), 

bývalý 2.plrp  Janovice nad Úhlavou 

2.msd. 

 171. plrp Rožňava (VÚ 6195), 

bývalý 4.plrp Jihlava 4.td. 

 13. plrp Nitra (VÚ 4405), bývalý 

11.plrp Stříbro 19.msd. 

 185. plrp Pezinok29. 

 
2K12KUB 

 1.plro Liptovský Mikuláš – Mokraď (S-300PMU z Kačíc) 

 2.plro Dunajská Lužná (S-75M2 z Kralovic) 

 3.plro Dunajská Lužná (S-75M2 z Kralovic) 

 4.plro Lozorno  (S-75M2 z Kralovic) – ako prvý PLRK z Kralovic 

neskôrzrušený, technika je krátku dobu uložená v Lozorne, premiestnená na 

zrušenie do Popradu. 

 Štáb a veliteľstvo v posádke Pezinok, TO v obci Viničné. 

 186.plrb Pezinok: 

 1.plro Lozorno 

 2.plro Senec 

 3.plro Rohovce 

 6.plro Stupava 

 7.plro Devínska Kobyla 

 8.plro Rusovce 

 9.plro Most pri Bratislave    

 

1994  

Dodávka rakiet: 24ks (5V55R). V rámci delenia armádneho majetku je z ČR dodaný ešte 

jeden plrk, a to S-125M1 od 8.plro/76.plrb Omice (Brnenská brigáda). Táto technika je 

umiestnená do palpostu Stupava a dostáva číslovanie 10.plro/186.plrb.  

V tomto roku ešte u útvarov plrv funguje desiatky rokov zabezpečený pohotovostný systém 

(PoSy), ktorú 186.plrb teraz už vykonáva celkom s desiatimi plro (5xVolchov, 5xNeva). V 

tomto roku v rámci deblokácií je dodaných ďalších 24ks 5V55R - tým sa S-300 doplní na 

jeden palebný priemer.  

V rokoch 1992-1994  mala 1.dPVO Zvolen v organizačnej štruktúre:  

1. 14. plrp Rožňava 

2. 171. plrp Rožňava 

3. 13. plrp Nitra 

4. 186. plrb Pezinok 

5. 185. plrp Pezinok 

6. Výcvikové centrum PVO Mokraď 

 

                                                           
28 Rožňava (premiestnené 1992): 9x 2K12M3 KUB, Nitra: 5 x 2K12M3 KUB, neskoršie 1x S-300PMU. 
29 v roku 1994  organizačne začlenený do 37.plrb 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiD2Z7uxezbAhVS2qQKHYYfBBoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.avtoexport.cz/2k12.html&psig=AOvVaw2kSwiynbSLmV8iljFh9Yhw&ust=1529938080512386
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1995  

Desiatky rokov fungujúci 24 hodinový pohotovostný systém (PoSy) u útvarov plrv je v tomto 

roku zrušený. Stavebné práce na objekte Alekšince sú dokončené a technika S-300PMU z 

Mokrade sa presúva do palpostu Alekšince.  

1.dPVO reorganizovaná na   3.zLaPVO (Zbor Letectva a PVO) s veliteľstvom vo Zvolene. 

Prečíslujú sa aj podriadené zložky:  

1. 35. plrb (zo 14. a 171.plrp - Rožňava),  

2. 36. plrb Nitra (z 13.plr a začlenená S-300PMU),  

3. 37. plrb Pezinok (zo 186. plrb a 185.plrp). 

 

Poznámka:  

V tomto roku sa na polygóne Ustka v Poľsku vykonávajú posledné ostré streľby s technikami 

S-125M1 Neva. 

 

1996  
Začína sa rušenie útvarov vyzbrojených PLRK S-75M Volchov30. Zrušia sa plro umiestnené v 

palposte Dunajská Lužná (4. a 5.plro). Je zaujímavé, že v tomto roku sa ešte na poligóne 

Šabľa v Bulharsku vykonávajú zmiešané bojové zmeny 2. a 3.plro (Senec, Rohovce) posledné 

ostré streľby s technikou S-75M Volchov Do roku 2001 sú všetky Volchovácke techniky 

presunuté do palpostu v Senci a sú zrušené.  

 
 

1997  
Zrušené palebné postavenie Nevy na kopci Devínska Kobyla. Technika aj príslušníci plro sa 

presúvajú do palpostu Most pri Bratislave. Sťahovanie je vykonané v júni 1997. Ostré rakety 

sa odovzdávajú do objektu  TO Viničné. Z techniky S-125  zostáva 5 ks v troch objektoch 

(Stupava - 6. a 10.plro, Rusovce - 8.plro, Most pri Bratislave - 7. a 9.plro)  

 

199831  
Ďalšia,  teraz však neplánovaná,  zmena v organizačnej v štruktúre 37.plrb Pezinok. V lete 

1998 u 8.plro Rusovce na VS vypukne požiar. Presakujúca voda z násypu VS zapríčinila skrat 

v elektrickom vedení. Počas noci drevené obloženie začne horieť a kým si to strážnik 

vykonávajúci obchôdzku medzi priehľadným a nepriehľadným plotom všimne, tak plamene 

cez dieru kabeláže UNK-UNV siahajú nad anténny post UNV.  Miestnosť VS, kabína UNK 

(je zaujímavé, že podvozok aj s kolesami zostávajú celé) celkom vyhorí, poškodia sa kabeláže 

medzi UNK-UNV, UNK-RKU.  

1999  
S-125M Neva - zostávajú v dvoch objektoch (Stupava, Most pri Bratislave), 4ks techniky (6., 

7., 9. a 10.plro).  

S-75M Volchov sa sťahujú  do objektu Senec a vo vyprázdnených objektoch (Dunajská 

Lužná, Rohovce, Lozorno) sú vytvorené strážne služby. Objekty sa snaží armáda odovzdať 

obciam, alebo odpredať záujemcom avšak  s malým úspechom.  

 

 

                                                           
30 V tejto dobe sa na politickej úrovni  uvažovalo o predaji PLRK do tretej krajiny (Afrika, Blízky východ). 

Vzhľadom na medzinárodnú situáciu a snahu SR o integráciu do transatlantických a európskych bezpečnostných 

a hospodárskych štruktúr sa od tejto možnosti ustúpilo.  
31 Rokovalo sa o možnosti dodávky UNK z Bieloruska,  ale vzhľadom na pripravovaný zámer zníženia počtu 

plrb sa od predmetného zámeru. 
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2000  

PLRK Volchov  sú oficiálne zrušené. K 1. januáru 2000 bolo zriadené zákonom Národnej 

rady č.269/1999 Z.z. Veliteľstvo vzdušných síl OS SR so sídlom vo Zvolene. 

 

  
S-75 Volchov pred odsunom do VHÚ Odsun zrušenej techniky TO do ZZ PVO 

Poprad 

 

2001  

Veliteľstvo 37.plrb v Pezinku je zrušené (poznámka – detailnejšie informácie viď str. 14, prvá 

časť dokumentu). 4 PLRK  S-125M1 Neva umiestnené v dvoch objektoch (Stupava, Most pri 

Bratislave) prechádzajú do Nitrianskej podriadenosti, kde  sú v organizačnej štruktúre zaradené 

pod označením 3.plrs (protilietadlová raketová skupina).  
 

Na území SR od 01.10.2001. zostávajú dve zoskupenia PLR techniky:  

1. bývalá 35.plrb v Rožňave pod označením 1. plrb.  

2. bývalá 36.plrb v Nitre pod označením 2. plrb. 4 Nevy sú súčasťou 2.plrb, ako 3.plrs-Neva.  
 

2002  

01.10.2002 - ďalšia reorganizácia PLRV: Bola zrušená rožňavská plrb (v tejto zostave 

vydržala 1.plrb len jeden rok).  
 

2003  
V lete 2003 sú oficiálne stiahnuté z organizačnej štruktúry  PLRK  S-125M1 Neva. Na 

útvaroch v okolí Bratislavy (Stupava, Most pri Bratislave) dislokované oficiálne už len dve 

Nevy, zvyšné dve sú zbalené a čakajú na zrušenie.  
 

 

Záver: 

Desiatky rokov trvajúce slávne dejiny protilietadlového raketového vojska v Pezinku oficiálne 

ukončuje rozkaz o z r u š e n í  37. plrb Pezinok  dňom 30.09.2001 a dňom 01.10.2001 bola 

37. Protilietadlová raketová brigáda Pezinok začlenená ako 3. Protilietadlová raketová 

skupina do 2. Protilietadlovej raketovej brigády Nitra. 
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25 rokov 

Zväzu vojakov Slovenskej republiky 
 

 
 
 

 

Zväz vojakov Slovenskej republiky32 (ďalej len „ZV SR“) je nezávislým občianskym 

združením založeným  podľa zákona č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov a je budovaný na demokratických princípoch.  Združuje profesionálnych 

vojakov, poberateľov výsluhových dôchodkov, vojenských veteránov, vojakov v zálohe a 

občanov SR, ktorí súhlasia s cieľmi a činnosťou zväzu, jeho programovým zameraním 

a stanovami. Svojim hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom 

k obrane Slovenskej republiky a jej ozbrojeným silám. 

ZV SR pôsobí v rámci svojho členstva v organizácii európskych vojenských zväzov 

EUROMIL (European Organisation of Military Associations).  

ZV SR je právnickou osobou. Kluby registrované vo zväze môžu mať vlastnú právnu 

subjektivitu. 

Sídlo ZV SR: Hviezdoslavova č. 16, 911 27 Trenčín.  

Ciele ZV SR33 sú rozpracované v programovom zameraní. Programové zameranie je 

otvorený dokument, ktorý môže byť konkretizovaný v období medzi snemami  podľa potrieb 

a situácie pre zabezpečenie efektívnej činnosti zväzu. 

Hlavnými cieľmi činnosti občianskeho združenia sú: 

1. Ochrana sociálnych práv profesionálnych vojakov, vojnových a vojenských veteránov, 

vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe a poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia. 

Pomoc v oblasti sociálneho zabezpečenia. 

2. Spolupráca s MOSR, MVSR, Vojenskou kanceláriou prezidenta SR, Vojenským 

úradom sociálneho zabezpečenia, NR SR, pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem. 

3. Súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy a občianskymi združeniami pri 

udržiavaní a zachovaní vojenských tradícii a vojenskej histórie. 

 

Členstvo vo ZV SR je dobrovoľné. Členom ZV SR sa môže stať fyzická osoba, ktorá 

súhlasí s stanovami a programovým zameraním, podala si písomnú alebo elektronickú 

prihlášku, zaplatila členský príspevok za kalendárny rok a bol jej vydaný členský preukaz. 

 

Členom ZV SR sa nemôže stať osoba, ktorá je súčasne členom organizácie, ktorej 

činnosť je namierená proti zväzu, jeho cieľom alebo proti Ozbrojeným silám SR. 

 

  

 

                                                           
32 Stanovy Zväzu vojakov Slovenskej republiky 
33 Stanovy Zväzu vojakov Slovenskej republiky 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dianske_zdru%C5%BEenie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dianske_zdru%C5%BEenie
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=EUROMIL&action=edit&redlink=1
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ZNAK, ZÁSTAVA, ERB34: 

 

  
Prvý znak ZV SR, bol používaný 

od jeho vzniku do 31.12. 2002 

Rubová strana Zástavy ZV SR 

 

  
Znak ZV SR: 

Stanovy ZV SR zo dňa 13.05.2015, číslo 

VVS/I-900/90-7140-6 

Erb ZV SR  bol schválený Heraldickou komisiou 

MV SR a je zapísaný v registri pod signatúrou 

HR-W-317/2016. 

 
 

Zväz vojakov Slovenskej republiky35 je nástupníckou organizáciou Zväzu vojakov z 

povolania ČSFR, ktorý nadväzoval na tradície zväzovej činnosti Zväzu Československých 

dôstojníkov a Zväzu Československých rotmajstrov. Tie boli ustanovené na Verejnej schôdzi 

delegátov 16. novembra 1918 vo Veľkej sále na Streleckom ostrove v Prahe. Ich mottom bol 

sľub „.. že chcú a budú bojovať pre blaho mladej novej Československej armády“. Oba Zväzy 

po celú dobu od založenia až po rozbitie republiky Hitlerom zohrávali významnú úlohu vo 

formovaní dôstojníckeho a rotmajstrovského zboru, ich sociálneho postavenia a vlasteneckého 

presvedčenia.  

 

Po skončení druhej svetovej vojny začali Zväzy svoju činnosť v armáde obnovovať. 

Nadväzovali na tradície zväzovej činnosti za prvej republiky, usilovali o ich samostatnosť, 

demokratické a paritné postavenie vo veliteľskom zbore. Po februárových udalostiach v roku 

1948 bola činnosť Zväzov zakázaná.  

                                                           
34 https://sk.wikipedia.org/wiki/Zväz_vojakov_Slovenskej_republiky, Stanovy ZV SR 
35 https://www.bezpzlozky.eu/2018/05/vyrocie-vzniku-zv-sr/ - príspevok plk. v.v. Ing. Pavol Bada, Zborník 

    pri   príležitosti 25. Výročia založenia Zväzu vojakov SR 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zväz_vojakov_Slovenskej_republiky
https://www.bezpzlozky.eu/2018/05/vyrocie-vzniku-zv-sr/
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V roku 1968 sa znova začala obnovovať činnosť Zväzov. Na jar vznikli dve centrá 

Zväzov. Na čele Pražského prípravného výboru bol pplk. NOVOTNÝ a Trenčianskeho pplk. 

RIŠKO, vo vojenských školách pplk. TALÁN. Obnova Zväzu sa úspešne rozbehla v ZVO a 

VVO. Vo vojenských školách nebola úspešná. Po vojenskej intervencii Varšavskej zmluvy 

členovia prípravného výboru boli v rámci „normalizácie“ z armády prepustení.  

Nová nádej na obnovu zväzovej činnosti nastala po novembri 1989. V posádkach začali vznikať 

prípravné výbory pre založenie, resp. obnovu činnosti Zväzu vojakov z povolania. Smernica 

NGŠ – gen. SLIMÁKA – pre prácu s vojenskými dôchodcami vytvárala podmienky na vznik 

Klubov vojenských dôchodcov. Práve Kluby vojenských dôchodcov prostredníctvom svojich 

zástupcov, požiadali Federálneho Ministra NO genplk. Miroslava VACEKA, aby Zväz vojakov 

z povolania prijímal do svojich radov aj vojenských dôchodcov. To umožnilo rast klubov 

vojenských dôchodcov.  

 

Zväz vojakov z povolania mal v roku 1992 viac ako 12 000 členov vo viac ako 500 

kluboch, ktoré boli až do októbra 1992 riadené Ústrednou Radou Zväzu vojakov z povolania 

ČSFR, členom ktorej bol aj genmjr. Rudolf TVAROŽKA. Snahou vojakov z povolania bolo 

úsilie, aby sa Zväz vojakov z povolania stal odborovou organizáciou. To sa nepodarilo 

realizovať.  

 

V priebehu prípravného obdobia na rozdelenie republiky a jej armády, skupina 

dôstojníkov Veliteľstva Východného vojenského okruhu pripravovala založenie Zväzu vojakov 

z povolania na Slovensku. Na 3. konferencii Zväzu vojakov z povolania ČSFR konanej v dňoch 

11. – 12. októbra 1992 vo Vyškove, delegáti schválili rozdelenie Zväzu vojakov z povolania 

ČSFR na dve nástupnícke organizácie – Zväz vojakov z povolania Armády ČR a Zväz vojakov 

z povolania Armády SR.  

 

Prípravný výbor pod vedením plk. gšt. Ing. Jána Hadača mal dôveru a všeobecnú 

podporu ministra obrany. Rozvinul širokú kampaň na rozvoj zväzovej činnosti a prípravu 1. 

snemu Zväzu vojakov z povolania Armády SR. „Dohoda o spolupráci“ medzi Ministerstvom 

obrany SR a Zväzom vojakov z povolania Armády SR, vytvorila dobré podmienky pre činnosť 

Zväzu. Zodpovedne pristupovali k tvorbe zákonov a ďalších legislatívnych noriem týkajúcich 

sa príslušníkov armády SR. Zväz mal zastúpenie v komisiách, ktoré pripravovali koncepciu 

sociálnej politiky pre príslušníkov rezortu obrany SR. 

 

1. Snem Zväzu vojakov z povolania Armády SR sa uskutočnil 27. februára 1993 vo 

Vojenskej vysokej technickej škole v Liptovskom Mikuláši. Bola schválená organizačná 

štruktúra Zväzu, zavedenie členských preukazov a platenie členského príspevku. Vo Zväze bolo 

registrovaných viac ako 800 členov. Snem zvolil na dvojročné funkčné obdobie Ústrednú radu 

Zväzu vojakov z povolania a Kontrolnú a revíznu komisiu. Za predsedu Zväzu bol zvolený plk. 

gšt. Ing. Ján Hadač. Ústredná rada, tak ako je uvedená v zachovanom dokumente z tej doby, 

postupne organizačne a obsahovo rozvíjala svoju činnosť a usmerňovala prácu v kluboch. 

 

Prezidenti ZV SR: 

- plk. gšt.Ing. Ján HADAČ (1993 – 2002) 

- plk. Ing. Rudolf OTRÍSAL (2002 – 2003) 

- plk. gšt. Ing. Michal BOHUNICKÝ (2003 – 2013) 

- plk. Ing. Tomáš ŠVEC (2013 – 2017) 

- pplk. Ing. Eugen BITERA (2017 – doteraz) 
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V materiáloch k 20. výročiu osláv vzniku ZV SR v roku 2013 sa mimo iného uvádza:  

5. Snem sa konal 25. novembra 2003, kde bol schválený nový názov zväzu: „Zväz vojakov 

Slovenskej republiky“, boli spracované doplnky do Stanov, vytvorený nový znak zväzu. Bola 

zvolená nová Ústredná rada Zväzu, za prezidenta Zväzu bol zvolený plk. gšt.v.v. Ing. Michal 

BOHUNICKÝ. Vo Zväze bolo registrovaných 23 klubov vojenských dôchodcov s počtom 

členov 1817 a 3 kluby vojenských profesionálov s počtom 63 členov. Snem konštatoval 

pretrvávajúci nezáujem profesionálnych vojakov o zväzovú činnosť.  
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7. Snem ZVSR sa konal 18. novembra 2009. Snem prijal Programové zameranie Zväzu 

vojakov Slovenskej republiky pre ďalšie obdobie, zmeny v Stanovách, v Rokovacom poriadku 

a v Smernici pre hospodárenie Zväzu vojakov SR. Bolo konštatované, že „Dohoda o spolupráci 

medzi Ministerstvom obrany SR a ZVSR je prínosom k vytvoreniu obojstranne prospešnej 

spolupráce Zväzu vojakov SR s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Generálnym 

štábom Ozbrojených síl SR, Veliteľstvami síl, posádok a útvarov. Velitelia posádok a útvarov 

vytvárajú dobré podmienky pre činnosť klubov. Zväz má 32 klubov a 2140 členov. Za 

prezidenta Zväzu bol zvolený plk. gšt. Ing. Michal Bohunický, za viceprezidenta plk. v.v. RSDr 

Juraj Drotár, za členov ÚR Zväzu boli zvolení plk. v.v. Doc.Ing. Ján Maixner Csc., pplk. v.v. 

Ing. Václav Ovšák, pplk. v.v. RSDr. Ján Sporka, pplk. v.v. Ing. Marián Palai, pplk. v.v. Ing. 

Josef Limberk, pplk. v.v. Ing. Ján Paulech, mjr. Ing. Igor Štefko. Na prvom rokovaní Ústrednej 

rady Zväzu po 7. sneme bolo prijaté rozhodnutie o vytvorení elektronického komunikačného 

systému Zväzu. Systém má zabezpečovať vzájomnú komunikáciu a informáciu medzi 

Ústrednou radou, klubmi, aj širokou vojenskou a občianskou verejnosťou. Systém komunikácie 

a webovú stránku Zväzu zabezpečil predseda bratislavského klubu plk. v.v. Ing. Pavol Bada, 

ktorý sa zároveň stal aj jeho správcom. Komunikačný systém výrazne prispieva k obojstrannej 

informovanosti. Je zdrojom námetov i návrhov na činnosť Zväzu, ale predovšetkým 

indikátorom najdôležitejších potrieb v sociálnom zabezpečení vojakov a poberateľov dôchodku 

za výsluhu. Pre činnosť Zväzu je nenahraditeľným prostriedkom a zdrojom informácií. Je 

dôležité zdôrazniť, že v rámci vojenských zväzov štátov V-4 takýto funkčný informačný systém 

má len Zväz vojakov SR.  

 

Na základe podpísanej Dohody o spolupráci s ministrom obrany SR môže Zväz 

efektívnejšie rozvíjať svoje aktivity v prospech svojich členov. Má možnosť podieľať sa na 

tvorbe legislatívy v prospech vojakov a vojenských dôchodcov. Ministerstvo obrany SR 

poskytuje Zväzu informácie o zmenách celoslovenského charakteru a jednotliví velitelia 

informujú členov Zväzu o zmenách v dislokáciách vojsk. Na základe tejto dohody na 

jednotlivých veliteľských stupňoch je možné vytvárať podmienky na poskytovanie 

konzultačných a poradenských činností v pracovnoprávnej problematike v prospech veliteľov 

a Zväzu. Pre kultúrne a rekreačné činnosti je možné poskytnúť vozidlo, ale aj priestory 

ozbrojených síl. Zväz uzavrel tiež Zmluvu o spolupráci s Vojenskými zdravotníckymi 

zariadeniami a.s., na základe ktorej sú dôchodcom - členom Zväzu, poskytované zľavy v jeho 

zariadeniach na ubytovanie a zdravotné procedúry po predložení „Cestovného pasu vojenského 

dôchodcu“.  

 

Jednou z najdôležitejších celozväzových aktivít Zväzu vojakov SR je „Medzinárodný 

vojenský výstup na KRIVÁŇ“. Jeho tradícia sa odvíja od roku 1995, kedy sa uskutočnil jeho 

zakladajúci ročník. Okrem Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, Zväz organizuje 

aktivity, ktoré obohacujú záujmovú činnosť členov. Takto od roku 2006 žilinský klub 

organizoval vedomostné, turisticko - poznávacie zájazdy „Po stopách 2.čs.pdb. v SNP s 

prechodom Chabenca “, „Po stopách holokaustu“, alebo poznávací zájazd „Po stopách 

Anthropoidu“ s účasťou na pietnom akte v Prahe venovanom padlým výsadkárom tejto 

vojenskej operácie. Kluby v Leviciach a Kežmarku každoročne organizujú strelecký prebor v 

streľbe z ručných zbraní. Družstvo Klubu vojakov z Nového Mesta n/ Váhom reprezentuje Zväz 

na Medzinárodnom prebore v streľbe z ručných zbraní, ktorý organizuje Svaz vojaků z povolání 

Armády České republiky vo Vyškove.  
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Záver : 
 

Zväz vojakov Slovenskej republiky je nástupníckou organizáciou Zväzu 

československých dôstojníkov a Zväzu československých rotmajstrov, teda tradícia 

združovania vojakov na našom území je už takmer 100 ročná.  

 

ZV SR v súčasnej dobe tvorí 30 (tridsať) klubov organizovaných vo zväzovej rade 

s celkovo okolo 2400 členmi. V súčasnej dobe má zväz najväčší počet členov spomedzi 

občianskych združení s ktorými má MO SR uzatvorenú zmluvu. 

 

 

            Dôležitou súčasťou práce ZV SR je a aj v budúcnosti bude úsilie 

o vytváranie dobrých sociálnych podmienok pre poberateľov 

dôchodkov za výsluhu. 

 

            Budúcnosť ZV SR spočíva aj vo vytvorení v zákone o štátnej 

službe zodpovedajúcich legislatívnych podmienok pre jeho činnosť. 

V rámci novelizácie Dohody medzi Ministerstvom obrany SR a ZV SR 

sa predpokladá skvalitnenie spolupráce pri riešení potrieb sociálneho 

zabezpečenia profesionálnych vojakov a poberateľov dôchodkov 

v súlade s novelizáciou zákona o sociálnom zabezpečení vojakov. 

Realizácia tak náročného programu vyžaduje účinnú spoluprácu 

s Generálnym štábom Ozbrojených síl SR, Ministerstvom obrany SR, 

Národnou radou a inštitúciami, ktoré majú záujem o stabilné sociálne 

zabezpečenie vojakov. 

 
Vyznamenanie 

„Hviezda ZV SR“ 

 

 

V priebehu 25 rokov ZV SR prešiel postupným vývojom a rôznymi zmenami, vrátane 

svojho dnešného názvu. Významné zmeny nastali aj v jeho základných dokumentoch. 

V ostatnom čase sa skvalitnila činnosť riadiacich orgánov v rámci zväzu i navonok. 
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25 ROKOV KLUBU PEZINOK 

ZVÄZU VOJAKOV SR 
  

Na úvod stručného historického prierezu vývojom Klubu Pezinok je dôležité pripomenúť 

členom klubu niektoré  informácie týkajúce sa činnosti klubu, ktoré sú zakotvené v základnom 

dokumente zväzu -  „STANOVY ZVÄZU VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY“: 

 

ZV SR tvoria kluby a jeho orgány. Klub36 je organizačná súčasť zväzu s regionálnou 

pôsobnosťou s minimálnym počtom 5 členov. Klub:  

1. Sa stáva organizačnou súčasťou zväzu po podaní, prerokovaní a schválení prihlášky 

zväzovou radou. 

2. Zaniká po podaní písomnej žiadosti a jeho zrušenie a schválení zväzovou radou. 

 

Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorá sa koná podľa potreby, najmenej 

jeden krát za rok. Rozhoduje o najdôležitejších otázkach činnosti klubu: 

1. Voľba pracovných komisií potrebných na rokovanie členskej schôdze. 

2. Voľba a odvolávanie predsedu a členov rady klubu. 

3. Voľba a odvolávanie kontrolnej komisie (kontrolóra) a hospodára klubu. 

4. Voľba delegátov na snem, kandidátov do orgánov zväzu a ich náhradníkov. 

5. Schvaľovanie správy o činnosti a hospodárení  klubu za predchádzajúci rok. 

6. Schvaľovanie správy kontrolnej komisie (kontrolóra). 

7. Schvaľovanie plánu činnosti a rozpočtu klubu na kalendárny rok. 

8. Rozhodovanie o zániku alebo zlúčení klubu. 

9. Členská schôdza s voľbou orgánov klubu sa koná minimálne raz za štyri roky. 

10. Činnosť orgánov klubu sa riadia zásadami vnútornej demokracie a kolektívneho 

vedenia. Voľby do orgánov klubu sa konajú na základe všeobecného, rovného 

a priameho volebného práva alebo verejným hlasovaním. 

11. Členská schôdza klubu je uznášaniaschopná, ak je schôdzi prítomná nadpolovičná 

väčšina členov. Ak je počet členov v čase oznámeného začiatku schôdze nižší, oznámi 

riadiaci schôdze konanie náhradnej schôdze klubu s nezmeneným programom 

s časovým posunom 15 minút. Náhradná schôdza je schopná sa uznášať nadpolovičnou 

väčšinou prítomných členov klubu. 

 

Štatutárnym zástupcom klubu je predseda klubu. Počas jeho neprítomnosti ho 

zastupuje podpredseda alebo poverený člen klubu na základe splnomocnenia. Predseda 

klubu: 

1. Reprezentuje a zastupuje klub pri rokovaniach s inými organizáciami a inštitúciami 

v meste pôsobenia klubu, mimo neho a v zahraničí. 

2. Zodpovedá za činnosť klubu, jeho finančné a majetkové hospodárenie, za 

organizovanie akcii klubu podľa schváleného plánu a za plnenie uznesení členských 

schôdzi. 

                                                           
36 Stanovy ZV SR. 
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3. Zvoláva a riadi zasadnutie rady klubu podľa plánu a podľa potreby. 

4. Rade klubu a členskej schôdzi predkladá úlohy z uznesení snemu zväzu a zväzovej 

rady. 

5. Má podpisové právo na podpisovanie dokumentov, zmlúv a faktúr vytváraných 

klubom. 

 

Rada klubu (ďalej len „RK“) je riadiacim a výkonným orgánom klubu. Plánuje činnosť 

klubu, organizuje plnenie úloh, zvoláva členské schôdze, zabezpečuje styk s členmi, vedie 

členskú evidenciu a záznamy o hospodárení klubu. Ďalšie povinnosti rady klubu: 

1. Schádza sa podľa plánu alebo potreby. 

2. Zo zasadnutia rady klubu sa vyhotovuje zápisnica. 

 

 

Klub Pezinok -Zväzu vojakov SR 

(cesta k dnešku) 

 
V roku 1994 sa skupina bývalých vojakov z povolania rozhodla založiť v posádke 

Pezinok Klub vojenských dôchodcov (ďalej len „KVD“). Činnosť klubu riadil predseda, ktorý 

stál na čele päť členného výboru,  celkový počet členov KVD  bol  približne 50 členov.  Činnosť 

KVD bola v dobe vzniku zameraná na  spoločenské a najmä priateľské stretnutia pri rôznych 

výročiach, udalostiach, sviatkoch. Pravidelne organizovali priateľské stretnutia pri príležitosti  

MDŽ, kde sa pozývali aj manželky členov.  

 

V roku 2002 sa členovia KVD Pezinok rozhodli vstúpiť do Zväzu vojakov SR. Jedným 

z dôvodov podania si prihlášky do ZV SR  bolo i zrušenie 37. plrb Pezinok. Po zrušení 37. plrb 

ešte krátku dobu organizačne pôsobila v meste Pezinok Okresná vojenská správa, ale nakoniec 

bola s účinnosťou od 01.10.2003 zrušená. Je možné konštatovať, že len  vďaka týmto našim 

členom budeme v krátkej dobe oslavovať 25. výročie založenie klubu. Do roku 2002 sa 

neviedla dokumentácia z činnosti KVD, dokumentácia sa zachovala až od vstupu do ZV SR. 

 

Predseda a niekedy aj  niektorý  člen rady sa zúčastňovali porád zvolávaných  ZV SR, 

o čom podávali informácie ostatným členom. Žiaľ so starnutím a ubúdaním členov z dôvodu 

úmrtia  úroveň činnosti klubu klesala. Prínosom bol vstup Vladimíra Gajdoša do klubu, ktorý 

po úmrtí prvého predsedu prevzal funkciu predsedu klubu. Funkciu podpredsedu vykonával 

Ondrej Kuňák, ktorý pre zdravotné problémy dlhodobo odmietal funkciu predsedu. V priebehu 

tohto obdobia bol už Ondrej Kuňak  v úzkom kontakte s Milanom Viglaským, ktorému 

opakovane  navrhoval,  aby do klubu vstúpili mladší členovia a oživili jeho činnosť. Dlhodobo 

prevládal názor, že bude založený nový klub. Ondrej Kuňak zastával stanovisko, že založenie 

nového subjektu nie je jednoduché a je aj zbytočné, lebo prevzatím klubu novým vedením bude 

usmernená  činnosť  podľa vlastných predstáv. Zlom nastal na výročnej členskej schôdzi v roku 

2015, keď  v dôsledku nečinnosti predsedu  klubu Ivana Kučerku, hrozilo ukončenie činnosti 

klubu. Ondrej Kuňak  osobne pozval Milana Viglaského na členskú schôdzu klubu, kde sa 

rozhodovalo o jeho budúcnosti.  
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Na základe vzniknutej situácie začala skupina bývalých  príslušníkov pezinskej 

protilietadlovej raketovej brigády, kde hlavným iniciátorom bol  plk. v.v. Milan Viglaský 

vyvíjať intenzívnu činnosť s cieľom plnohodnotne obnoviť činnosť klubu a získať nových 

členov, nielen zo zrušeného VÚ 5949 Pezinok a podriadených útvarov, ale aj z bývalých 

príslušníkov OS SR, resp. občianskych zamestnancov a sympatizantov  pôsobiacich v širšom 

teritóriu mesta Pezinok. Ďalej sa na obnove klubu podieľali plk. v.v Julián Pitoňák,   plk. v.v. 

Jaroslav Garaj, mjr.v.v. Ondrej Kuňak (dlhodobý aktívny člen klubu), pplk. v.v. Vladimír  

Halamíček a nprap. v.v. Antonín Jedlička. Menovaní prijali dôležité  a pre ďalšiu činnosť 

zásadné rozhodnutie oživiť  a personálne zabezpečiť činnosť klubu. Na základe veľmi 

pozitívnej odozvy bývalých príslušníkov pezinskej plrb,  klub  obnovil svoju činnosť členskou 

schôdzou dňa 19.02.2016 a členská základňa sa postupne rozrástla z 12 na dnešných 90 členov. 

Menovaní,  mimo p. Kuňaka, ktorý sa stal kontrolórom, boli na obnovujúcej členskej schôdzi 

klubu, ktorá sa konala  dňa 19.02.2016 v hoteli Kriser, zvolení do RK. Na predmetnej schôdzi 

mal hlavné slovo plk. v.v.Ing. Vladimír Gajdoš, CSc. a schôdzu viedol pplk. v.v. RSDr. 

Vladimír Halamíček. Predseda pôvodného klubu mjr. RSDr. Ivan Kučerka sa schôdze 

nezúčastnil. Vzhľadom na skutočnosť, že sa nezúčastňoval schôdzi klubu, i napriek výzvam 

neplatil členské príspevky, bol ako jediný člen, v súlade s čl.5, ods. 5.5.5. Stanov Zväzu 

vojakov SR vylúčený zo ZV SR – Klub Pezinok na VČS konanej dňa 14.12.201737. 

Bývalí vojaci sa po rokoch opäť stretli  
Marec 2016 / Mesačník PEZINČAN 

   Dňa 19. februára 2016 sa v hoteli 

Kriser stretli bývalí príslušníci 

Protilietadlovej raketovej brigády v 

Pezinku a MO SR Bratislava.  

   Keďže brigáda bola 1. 10. 2001 

zrušená, bývalí profesionálni vojaci 

sa stali členmi Zväzu vojakov SR a 

prihlásili sa do Klubu vojenských 

dôchodcov v Pezinku.  

   Klub existoval s menším počtom 

členov už od roku 1994. Príchodom 

nových členov sa klub výrazne posilnil, čo by malo viesť k jeho väčšej aktivite. Cieľom klubu 

je vytvoriť možnosti pravidelného stretávania bývalých profesionálnych vojakov, zúčastňovať 

sa na spomienkových a spoločenských udalostiach a realizovať svoj vlastný program činnosti. 

Klub si zvolil novú Radu klubu v zložení: 

Predseda: plk. v.v. Ing. Julián Pitoňák 

Podpredseda: plk. v.v. Ing. Milan Viglaský 

Pre styk s verejnosťou: pplk. v. v. RSDr. Vladimír Halamíček 

Tajomník: plk. v.v. Ing. Jaroslav Garaj 

Pokladník: nprap. v.v. Antonín Jedlička 

 

S odstupom času je  možné konštatovať, že rozhodnutie bolo správne. Plnohodnotným 

obnovením Klubu Pezinok sa aspoň čiastočne vraciame k bohatej vojenskej tradícii v meste 

a nadväzujeme na bohatú činnosť protilietadlového raketového vojska, ktorého bývalí 

príslušníci tvoria jadro členskej základne. 

                                                           
37 Zápisnica z VČS konanej dňa 14.12.2017 



49 
 

 Na členskej schôdzi dňa 16.12.2016 bol do RK zvolený plk. v.v.  Ing. Stanislav Šimon 

ako hospodár a pplk. v.v. Peter Mach ako člen RK pre styk s verejnosťou po pplk. v.v. RSDr. 

Vladimírovi Halamíčkovi, ktorý sa stal radovým členom RK. P. Mach požiadal o uvoľnenie 

z funkcie zo zdravotných dôvodov a dňa 18.05.2018 bol za  člena  RK Pezinok miesto neho 

zvolený členskou schôdzou plk. v.v. doc. Ing. Stanislav PREČUCH, CSc. 

Činnosť Klubu Pezinok je postavená na pilieroch: 

1. Vzťah k obrane Slovenskej republiky a jej ozbrojeným silám. 

2. Prihlásenia sa k dlhodobej histórii a tradíciám protilietadlového raketového vojska 

v posádke Pezinok (od roku 1962), ale aj k jej predchodcom. 

3. Vyvíjanie činnosti klubu v rámci občianskeho združenia ZV SR. 

4. Pôsobenie klubu v meste Pezinok. 

 

Rada klubu sa pravidelne, podľa potreby stretáva na zasadnutiach, kde sa riešia otázky 

činnosti klubu v súlade s plánom. Veľmi dobrá spolupráca bola nadviazaná s vedením mesta 

Pezinok, kde sú postupne vytvárané podmienky na získanie miestnosti na MsÚ, kde by RK 

mohla nerušene rokovať. Dobrá spolupráca bola naviazaná i s prednostom Okresného úradu 

Pezinok a ZO SZPB brig. gen. Karola Peknika Pezinok. RK sa v súčasnej dobe,  vďaka 

nezištnej pomoci majiteľa p. Mateya Valičeka, stretáva v salóniku hotela Kriser, Tehelná č. 

1758/4, Pezinok. Salónik, ale aj reštauračnú miestnosť na konanie členských schôdzi majiteľ 

hotela poskytuje vždy veľmi ochotne. RK zorganizovala niekoľko vydarených spoločensko-

kultúrnych akcii (návšteva plrb Nitra, VHÚ Piešťany atď.) a pravidelne sa zúčastňuje spoločne 

s mestom Pezinok a  ZO SZPB brig. gen. Karola Peknika Pezinok pietnych akcii konajúcich sa 

v meste Pezinok. 

 

Zástava klubu Pezinok: 

 

      ZV SR – Klub Pezinok sa hlási k tradícií 

a histórii VÚ 5949 Pezinok -  protilietadlového 

raketového vojska v posádke Pezinok. 

      Zástava v dobe existencie útvaru bola 

uložená v kancelárii veliteľa. 

      Členom ZV SR RK Pezinok ju dňa 

15.05.2018 odovzdal náš člen pplk. v.v.  Ing. 

Pavel ŠIRJOV, ktorý ju „strážil“ od doby 

zrušenia VÚ 5949 Pezinok. 

Poznámka: Nejedná sa o bojovú zástavu.  
 

rubová strana  lícna strana 

 

Dňa 09. mája 2018  sa  pri pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici 

v Pezinku konal  pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73 výročia Dňa víťazstva nad 

fašizmom. Zväz vojakov SR – Klub Pezinok sa prvý krát podieľal ako spolu usporiadateľ na 

pietnej akcii v meste Pezinok a tým sa prihlásil k tradíciám a aktívnemu pôsobeniu 

protilietadlového vojska , ktoré bolo v minulosti dislokované v posádke Pezinok. 

Veľmi dôležitou a pravdepodobne aj rozhodujúcou je skutočnosť, že bývalí 

profesionálni vojaci, ktorí obetovali vojenskému povolaniu najlepšie roky svojho života, a to 

na úkor svojich rodín a svojho voľného času sa po rokoch začali stretávať v priateľskom 
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kolektíve bývalých kolegov a priateľov a aspoň na chvíľu upriamiť svoje myšlienky na udalosti 

mimo dnešného uponáhľaného života. 

 

Predsedovia klubu: 

- mjr. v.v. Rafael BALÁŽ 

- plk. v.v. Ing. Vladimír GAJDOŠ, CSc. 

- mjr. v.v. RSDr.  Ivan KUČERKA 

- plk.  v.v. Ing. Julián PITOŇÁK  

 

 

Vyznamenanie Hviezda ZV SR bola v roku 2018 udelená členom Klubu Pezinok: 

1. npráp. v.v. Josefovi Šimurdovi 

2. mjr. v.v. Ing. Ondrej Kuňakovi 

 

     Minister obrany SR udelil v roku 2018 pamätnú medailu „K 25 VÝROČIU VZNIKU 

OS SR“ členom Klubu Pezinok: 

1. pplk. v.v. Ing. Ján Bodorovi 

2. pplk. v.v. RSDr. Vladimír Halamíčkovi 

3. pplk. v.v. Ing. Marcel Jurech - Yorkovi 

 

 

       Zaujímavosť: 

      Členovia nášho klubu Ing. Ján BIŽ 

a Antonín JEDLIČKA sú členmi OZ 

ANIMATUS.     Vo februári 2018 boli dva 

roky od založenia speváckeho zboru 

Animatus. Za tento čas mali niekoľko 

koncertov nielen na domácej pôde ale aj v 

okolitých obciach so slovenskými, 

českými, ruskými, poľskými, 

chorvátskymi a hebrejskými piesňami. 

Spevácky zbor aktívne    vystupuje  

v meste  Pezinok   pri 

 

spoločensko-kultúrnych akciách, kde si   precíteným prednesom vyslúžili búrlivý potlesk, ale 

aj  vysoké ocenenie organizátorov i zúčastnených.  

   

Záver: 

ZV SR – Klub Pezinok patrí v súčasnej dobe medzi najaktívnejšie kluby zväzu. Nie 

vždy sa všetko podarí na 100% podľa schváleného plánu, ale život prináša aj takéto momenty. 

Dôležitá je chuť robiť niečo pre seba a členov klubu. 

Svojou doterajšou činnosťou si Rada klubu Pezinok vytvorila priaznivé podmienky na 

to, aby činnosť klubu i naďalej pokračovala v nastolenom duchu a aby sa členovia klubu radi 

stretávali pri organizovaných akciách, v priateľskej atmosfére a pri dobrom jedle a víne. 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6wI3MzdXbAhUPYVAKHSTZBoEQjRx6BAgBEAU&url=http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2017-01&article=14544&psig=AOvVaw2oANZ4sQ0SSaI59JpKp1nh&ust=1529149903368138
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Rada klubu naviazala veľmi dobrú spoluprácu s prezídiom zväzu, zväzovou radou, ale 

aj v rámci mesta svojho pôsobenia s vedením mesta Pezinok a  ZO SZPB brig.gen. Karola 

Peknika. 

Je možné konštatovať, že v  posledných 2 ½ rokoch  Zväz vojakov SR – Klub Pezinok 

výrazne stabilizoval svoju členskú základňu. V ostatnom čase dochádza k čiastočnej obmene 

funkcionárov klubu.  

 

 

Posledný dodatok spracovateľov: 

Krátka prechádzka históriou PLRV v posádke Pezinok,  ZV SR a ZV SR - Klub Pezinok 

končí. Ak sme na niečo alebo na niekoho zabudli – prepáčte nám. Históriu netvoria len udalosti, 

ale hlavne my, ľudia - vlastnými silami a skutkami sa postarajme o to, aby táto história bola pre 

ďalšie generácie zaujímavá a poučná, a aby čosi po nás pre budúcnosť zostalo. 
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