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„Pezinok, hrdé mesto vinárov, historického spolku 

baníkov, ale aj Klubu Zväzu vojakov Slovenskej 

republiky“. 
 

Desatoro o víne1 
1. Prvý pohár ako med 

2. Druhý preto dáš si hneď 

3. Tretí chváliť nepostačíš 

4. Štvrtým smäd si neuhasíš 

5. Piaty, ten ti chuti dodá 

6. Šiestemu nik neodolá 

7. Pri siedmom si pletieš esá 

8. Pri ôsmom ti hlava klesá 

9.  Z deviateho si jak kameň 

10. Po desiatom už je amen! 
 

  

Pitie vína v minulosti 
 

 
Pezinok v 16. storočí 

 
1 Zdroj: pplk. v.v. Ing. Igor Krucovčin – CD „Dejiny, rekordy a zaujímavosti“ 
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I. Úvod 
 

Rada klubu ZV SR Pezinok si uvedomuje, že členská základňa je najdôležitejším 

článkom nášho klubu a preto musí vedenie klubu naďalej skvalitňovať svoju prácu a tým 

zvyšovať záujem o členstvo vo ZV SR. Musí i naďalej  vytvárať podmienky pre realizovanie 

rôznych aktivít a spoločenských akcii atraktívnych pre členov klubu. 

 

Cieľom a úlohou ZV SR je nielen vytvárať podmienky na realizáciu rôznych aktivít 

členov (spoločenské, športové, kultúrne a ďalšie...), ale aj v medziach možností spolupodieľať 

sa pri ochrane práv a sociálnych istôt  poberateľov výsluhového zabezpečenia. Bohužiaľ táto 

úloha nebola doteraz dôsledne realizovaná. Členovia sa kriticky stavajú k faktu, že prezídium 

a  ani zväzová rada (čo je mimoriadne zarážajúce a členom bol vyslaný veľmi negatívny signál) 

sa oficiálne nepridali k petícii, ktorú organizoval  Ing. Pavol BADA na úpravu termínu 

valorizácie výsluhových dôchodkov. Ako dopadla snaha nášho kolegu Pavla Bada? Dňa 

14.11.2022 bol petičnému výboru z MV SR doručený list so záverom, citujeme - „Na základe 

všetkého doteraz uvedeného Vašu petíciu odbor považuje za neopodstatnenú. Obdržaním 

tohto oznámenia o spôsobe vybavenia petície považuje petíciu za vybavenú. S pozdravom 

JUDr. Peter Bogáň riaditeľ odboru2“.  

 

  Klub ZV SR Pezinok má,  na rozdiel od niektorých klubov zväzu niekoľko špecifík. 

Predovšetkým, v našom meste už nie sú  žiadne vojenské útvary, ktoré by nám pomohli 

poskytnutím miestnosti na klubovú činnosť, najmä na pracovné stretnutia rady klubu (ďalej len 

„RK“) a stretnutí RK s členmi, dopravou a pod. Rokovania, ktoré prebiehali s vedením mesta 

Pezinok, počas posledných štyroch rokoch ich funkčného obdobia, neviedli k želanému 

výsledku - rokovaciu miestnosť doteraz nemáme.  Členská základňa je zložená z členov, ktorí  

majú trvalé bydlisko v regióne Šariš na východe krajiny, Liptov v stredom Slovensku až po 

Brno v Českej republike. Hlavná časť je z teritória pôsobnosti klubu Pezinka a veľká časť z 

Bratislavy, čo nám čiastočne komplikuje účasť na plánovaných akciách a schôdzach.  Nemáme 

ani žiadneho stáleho sponzora a teda všetko musíme zaistiť a hradiť z členských príspevkov, 

ktoré sme, na základe zvýšených ročných odvodov na zväz, od 01.01.2023 boli nútení upraviť 

na 7,00 € za každého člena namiesto doterajších 4,00 €. Pri počte členov 146 sa jedná o odvod 

vo výške 1.022,00 € (doteraz 584,00 €). Na základe nepriaznivej situácie bol odhlasovaný na 

VČS 2022 ročný poplatok členov 20,00 €. Je nutné objektívne podotknúť, že i zväz je z dôvodu 

úbytku členov a krátenia dotácii z MO SR vo veľmi zložitej finančnej situácii. Len vďaka 

tajomníkovi zväzu je zväz v zelených číslach. 

 

          Nepriaznivým faktom je aj  skutočnosť, že priemerný vek našich členov sa neustále 

zvyšuje. Medzi aktívne slúžiacimi vojenskými profesionálmi nie je veľký záujem o vstup do 

zväzu (máme len jedného aktívne slúžiaceho vojenského profesionála). Musíme zdôrazniť, že 

uvítame v našich radoch  každého, kto má srdcový vzťah k vojenskému povolaniu, ozbrojeným 

silám a k nášmu Zväzu vojakov Slovenskej republiky, resp. klubu, a je ochotný sa aspoň trocha 

v predmetnom občianskom združení  angažovať. 

 

Nepodarilo sa skvalitniť výber členov klubu navrhovaných na ocenenie ZV SR a 

odbúrať formálnosť pri predkladaní návrhov. Často ocenenia dostávajú členovia, ktorí si len 

platia členské (charakteristické najmä u návrhoch na udelenie Čestného uznania ZV SR).  Za 

základne kritérium návrhu na ocenenie je potrebné  stanoviť významnú mieru podpory činnosti 

klubu a osobný príspevok k rozvoju spolupráce s rezortom obrany, štátnymi a spoločenskými 

organizáciami v malokarpatskej oblasti. 

 
2 https://www.peticie.com/read/70346/967744441 
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I napriek predchádzajúcim riadkom patríme v rámci zväzu medzi aktívnejšie kluby, nie 

však najlepšie. Ostatne o tom svedčia i naše aktivity, ktoré nájdete v nasledujúcich častiach 

Informačného spravodajcu 2022. Čiastočne sa nám darí rozširovať naše rady kolegami, ktorí 

zasvätili svoj život vojenskej službe, resp. majú blízko k OS SR. Klub zvládol aj kritické 

obdobie celosvetovej pandémie Covid - 19 a po uvoľnení opatrení sme  obnovili klubovú 

činnosť.     

 

Záverom sa nám natíska otázka, čím je zaujímavý náš „Informačný spravodajca 2022“? 

Myslíme si, že tým, že nie je v jeho obsahu len faktografia našej klubovej činnosti v roku 2022. 

Je opäť spracovaná s troškou nadhľadu, občas spestrený aj zaujímavosti z iných oblastí života, 

napr. z histórie alebo činnosti ZV SR, čo by však ani teraz nemalo znižovať jeho kvalitu. 

Prajeme Vám príjemné a možno aj trochu inšpiratívne čítanie. 

         Redakčná rada 

 

 

II. Slovo predsedu klubu 
 

     Vážené členky a členovia klubu, priatelia. 

 

     Rok 2022 sme absolvovali v duchu 30. výročia vzniku Zväzu vojakov SR a 10. snemu 

ZV SR. Aj toto sponzorovali naši regionálni vinári Ing. Milan Pavelka a Peter Rajníc, za čo im 

bolo udelené Čestné uznanie ZV SR. Osláv a snemu sa zúčastnili z nášho klubu genpor. v.v. 

Ing. Peter Vojtek, ako 1. viceprezident ZV SR, plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák, ktorý bol našim 

klubom navrhnutý na prezidenta ZV SR,  náš podpredseda plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon a ja 

ako predseda klubu. Pri tejto príležitosti boli ocenení aj naši členovia na oslavách a následne 

na  našej VČS, ktorú sme mali 24.6.2022 v Kultúrnom dome Viničné. 

 

Nové Stanovy Zväzu vojakov SR boli na sneme schválené a Ministerstvo vnútra SR ich 

platnosť s účinnosťou dňom 2.11.2022. 

   

     Novým prezidentom ZV SR sa stal náš člen, už spomínaný plk. v.v. Ing. Gabriel 

Merňák. 

     

     Vo  Viničnom sme opäť mali ďalšiu GULÁŠ – PÁRTY v mesiaci máj vo vyššom  počte 

za účasti asi 30 % našich členov. Ako som už spomínal, naši členovia sa stávajú ostražitými a 

vyhýbajú sa spoločným akciám, čo sa im nedá vytýkať, no verím, že sa to zmení. 

    

     Ako spoluorganizátori sme sa zúčastnili  všetkých pietnych akcií, ktoré sa  v meste 

Pezinok  uskutočnili a to pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta PEZINOK, 77. výročia 

víťazstva nad fašizmom a  ukončenia II. svetovej vojny, 78. výročia SNP a Dňa veteránov – 

ukončenia I. svetovej vojny pred 104 rokmi..  V Pezinku sa zástupcovia nášho klubu každoročne 

zúčastňujú aj Dňa bielych ruží, ktoré organizuje Malokarpatský banícky spolok Pezinok, kde 

sme si uctili pamiatku obetí banských nešťastí. 

 

     Pretože Malokarpatský banícky spolok  / MBS / Pezinok oslavoval 20. výročie svojho 

vzniku, boli sme aj my pozvaní. Pri tejto príležitosti prezident ZV SR odovzdal predsedovi 

MBS Pezinok p. Štefanovi Grancovi Hviezdu ZV SR, na návrh nášho klubu.  Predseda MBS 
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ocenil našich členov genpor. v.v. Ing. Petra Vojteka a plk. v.v. Ing. Gabriela Merňáka Medailou 

MBS Pezinok Jozefa ENTZLERA. Za náš klub som odovzdal predsedovi MBS Pezinok  

Pamätný list za prínos dlhoročnej aktívnej, vzájomne prospešnej spolupráci s klubom ZV SR 

Pezinok pri udržovaní a zachovávaní baníckych a vojenských tradícií a zvykov v 

Malokarpatskej oblasti 

 

     Významným výročím v tomto roku bolo aj 30. výročie vzniku Vojenského úradu 

sociálneho zabezpečenia, od ktorého poberáme výsluhový dôchodok, poskytujú nám kúpeľné 

rehabilitácie a rodinné rekreácie. Ocenení pamätnou plaketou  30. výročia VÚSZ boli genpor. 

v.v. Ing. Peter Vojtek.  plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák, plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, plk. v.v. Ing. 

František Parišek a plk. v.v. JUDr. Fedor Jánošík, CSc. Na návrh nášho klubu bolo Vojenskému 

úradu sociálneho zabezpečenia udelené po schválení Zväzovou radou ZV SR Čestné uznanie, 

ktoré odovzdal riaditeľovi plk.  Ing. Gustávovi Tarcsimu, PhD. prezident ZV SR plk. v.v. Ing. 

Gabriel Merňák. 

 

    V rámci vzájomnej spolupráce vo ZV SR pri príležitosti 30. výročia vzniku klubu 

Košice boli ich pamätnou medailou ocenení ja, ako predseda klubu a kontrolór plk. v.v. Ing. 

František Parišek. Na pozvanie Klubu Vojenských výsadkových veteránov generála Karla 

Palečka Plzeň obdržal náš podpredseda plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon Pamätný kríž KVVV 

Plzeň. 

    

     Na zasadaní Zväzovej rady ZV SR v dňoch 23. - 24.11.2022 okrem iných bodov 

uznesenia bol schválený do funkcie 2. viceprezidenta prezídia ZV SR náš člen plk. v.v. Ing. 

Eduard CSONGA miesto plk. v.v. Ing. Jána Paulecha. 

 

     Náš klub, ako som Vás  už informoval,  má vlastný účet IBAN: SK49 8330 0000 0027 

0202 8592 vo Fio banke a.s. Tu chcem podotknúť, že náš klub si na odvod 2 % z daňového 

priznania podal dňa 5.12. 2022 návrh na MV SR o registráciu samostatného občianskeho 

združenia ako Zväz vojakov Slovenskej republiky klub Pezinok. Stanovy pripravil podpredseda 

plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon, po právnej stránke upravil plk.v.v. JUDr. Fedor Jánošík a návrh 

na registráciu sme podpásali ja, ako štatutár, pplk. v.v. Ing. Ján Bodor a pplk. v.v. Ing. Štefan 

Hudák.   

 

     Tento rok sme prijali 13 nových členov. No žiaľ nás opustili 4 členovia na vlastnú 

žiadosť a 1 žiaľ na základe úmrtia. 

 

    Na záver Vám chcem všetkým poďakovať za účasť na plánovaných akciách.  

Poďakovanie patrí členom rady klubu za ich obetavosť a za zásluhy o skvalitnenie činnosti 

klubu. Veľká vďaka ako vždy patrí autorovi IS plk.v.v. Ing. Stanislavovi Šimonovi a aj za 

pravidelnú prezentáciu činnosti nášho klubu na webovej stránke ZV SR. 

 

    Poďakovanie patrí aj mestu Pezinok bývalému  primátorovi Ing. arch. Igorovi  

Hianikovi, ktorý nám za vzájomnú spoluprácu po dobu 4 rokov poslal ďakovný list. Tešíme sa 

na vzájomnú spoluprácu s novým primátorom mesta Pezinok JUDr. Romanom Mácsom, s 

ktorým podpíšeme Memorandum o vzájomnej pomoci a spolupráci na základe nášho 

spoločného stretnutia v priestoroch mestského úradu, kde sme si stanovili aj termín 26.1.2023 

na našej VČS. Ďalej sa chcem poďakovať  všetkým, ktorí s nami spolupracujú a to OÚ Pezinok 

na čele s prednostom JUDr. Bohušom Chochlíkom, ZO SZPB brig.gen. Karola Pekníka, na čele 

s  predsedom  Bc. Petrom Wittgrúberom, MBS Pezinok s predsedom Štefanom Grancom, plk. 

JUDr. Martinovi Švecovi, riaditeľovi OR PZ SR Pezinok, plk. Mgr, Vladimírovi Bartošovi, 
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riaditeľovi OR HaZZ v Pezinku, Slovenskému klubu 1. prieskumného práporu s predsedom 

pplk. v.v. Pavlom Englerom za spoluprácu a pomoc pri oceňovaní našich členov pamätnými 

odznakmi. Rovnako patrí aj poďakovanie 115 to vo Viničnom, jeho veliteľovi mjr. Ing. Igorovi 

Polaškovi a zástupcovi kpt. Ing. Adamovi Buranovi za zabezpečenie čestnej stráže pri pietnych 

spomienkach v meste Pezinok. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        V roku 2023 si vzájomne prajme predovšetkým pevné zdravie, k tomu veľa 

šťastia, lásku, stály úsmev na tvári a nech sa to prenesie aj do Vašich rodín a vzájomného 

vzťahu s priateľmi.. Vyslovujem presvedčenie, že sa  nám podarí naplniť ročný plán 

všetkými akciami a vo veľkom počte účastníkov.    

 

 

 

 plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, v.r. 

          predseda  Klubu ZV SR Pezinok 
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III. Výlet do histórie: 

❖ 01.januára 2023 – 30. výročie vzniku SR 
 

1. januára 1993 samostatná SR3 začala písať svoju históriu. Bola uznaná susedmi i 

medzinárodným spoločenstvom. Jej vznik sa spája so zánikom Českej a Slovenskej federatívnej 

republiky (ČSFR). V posledný decembrový deň roku 1992 zanikla ČSFR.  Existencia spoločného štátu 

Čechov a Slovákov ako štátotvorných národov trvala takmer 70 rokov.  

K prvému porevolučnému napätiu medzi českými a slovenskými politikmi prišlo krátko po 

opadnutí ošiaľu z konca komunistického režimu. Keď československý prezident Václav Havel navrhol 

zmenu názvu štátu z Československá socialistická republika na Československá republika, zrejme 

netušil, akú búrku nevôle vyvolá na slovenskej politickej scéne vnímajúcej navrhovaný názov ako návrat 

do čias pražského centralizmu. Padali rôzne alternatívy, o otázke sa začalo rokovať. Dňa 20. apríla 

1990 schválil československý parlament nový názov. Štátny útvar sa po novom volal Česká 

a Slovenská Federatívna Republika. Problém, hoci bol zažehnaný, naznačoval neľahkú budúcnosť 

spoločnej štátnej existencie. 

To sa ukázalo i pri ďalších rokovaniach uskutočnených po voľbách v júni 1990. Novým 

problémom sa stalo rozdelenie kompetencií medzi federálne a národné orgány. Zatiaľ čo česká 

reprezentácia sa prikláňala k návrhu silnej federácie prepúšťajúcej národným orgánom niektoré 

kompetencie, slovenská reprezentácia videla zmysel v silných národných orgánoch vzdávajúcich sa 

časti svojich právomocí v prospech federácie. Nový zákon o rozdelení kompetencií bol prijatý 12. 

decembra 1990. Právomoci federálnych orgánov proti národným boli silno obmedzené. Všetky otázky 

vzájomných vzťahov sa však nedoriešili. Diskusie pokračovali ďalej. 

Za kľúčové možno označiť parlamentné voľby konané v júni 1992. V Čechách sa víťazom stala 

Občianska demokratická strana (ďalej len "ODS"), na Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko 

(ďalej len "HZDS"). Víťazi volieb sa výrazne líšili v nazeraní na spoločnú budúcnosť ČSFR. ODS 

reprezentovaná jej predsedom Václavom Klausom presadzovala buď funkčnú federáciu alebo 

rozdelenie na dva samostatné štáty. HZDS reprezentovaná Vladimírom Mečiarom chcela síce spoločný 

štát, avšak s funkciami, ktoré existenciu spoločného štátu vylučovali. Napriek rozdielnym postojom 

vstúpili obe politické strany do rokovaní o zostavení federálnej vlády deklarujúcej záujem udržať ČSFR. 

Čoskoro sa však ukázalo, že prienik pohľadov na spoločný život v jednom štátnom útvare nie je možný. 

ČSFR  smerovalo k rozdeleniu. Zákonnou bodkou za procesom sa stalo prijatie ústavného zákona 

o zániku Československej federácie zo dňa 25. novembra 1992. 

  Úderom polnoci dňa 31. decembra došlo k pokojnému zániku ČSFR, rozdeleniu krajiny na 

dva samostatné štátne útvary - Česká republika a Slovenská republika. Slovensku sa v 

nasledujúcich rokoch podarilo dobehnúť politický vývoj v okolitých krajinách a od 29. marca 2004 sa 

Slovensko stalo členom NATO a od 1. mája 2004 členom Európskej únie spolu s Českom a ďalšími 

postkomunistickými krajinami Európy. Kontinuita ekonomického vývoja umožnila, aby sa Slovensko stalo 

16. členom eurozóny a od 1. januára 2009 prijalo euro ako svoju domácu menu a hladko uskutočnilo výmenu 

domácej meny platnej od 8. 2. 1993 (Slovenská koruna) v celej ekonomike. 21. december 2007, dátum, keď 

sa Slovensko spolu susednými štátmi s výnimkou Ukrajiny stalo členmi Schengenskej zmluvy o 

bezhraničnom pohybe občanov v rámci Európskej únie (Schengenský priestor). 
Rozdeleniu Česko-Slovenska4 predchádzalo v rokoch 1990 až 1992 množstvo stretnutí a 

zložitých rokovaní politikov i štátnych inštitúcií. , 
 

1990 
1. januára - Československý prezident Václav Havel vyhlásil rozsiahlu amnestiu, na základe ktorej 

bolo z väzenia prepustených 23.000 osôb. 

23. januára - Československý prezident Václav Havel predložil na zasadaní Federálneho 

zhromaždenia (FZ) návrh na zmenu názvu štátu. Hlavný zámer bol premenovať Československú 

socialistickú republiku na Československú republiku. Začala sa tzv. pomlčková alebo spojovníková 

vojna o nový názov štátu 

1. marca - Slovenská národná rada (SNR) schválila návrh ústavného zákona, ktorým zmenila názov 

 
3 www. direktor.sk/sk/aktuality/den-vzniku-slovenskej-republiky.a-9576.html 
4 www. nrsr.sk, www.vlada.gov.sk, https://volby.statistics.sk 

https://sk.wikipedia.org/wiki/29._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/2004
https://sk.wikipedia.org/wiki/NATO
https://sk.wikipedia.org/wiki/1._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_%C3%BAnia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Euroz%C3%B3na
https://sk.wikipedia.org/wiki/1._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/2009
https://sk.wikipedia.org/wiki/Euro
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_koruna
https://sk.wikipedia.org/wiki/21._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/2007
https://sk.wikipedia.org/wiki/Schengensk%C3%BD_priestor
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zo Slovenskej socialistickej republiky na Slovenskú republiku. Jej oficiálnym znakom sa stal dvojkríž 

na trojvrší a mala modro-bielo-červenú zástavu. SNR prijala stanovisko, aby názov štátu znel 

Federácia Česko-Slovensko. 
 

Štátne symboly Slovenskej republiky 

   

Sú prvé dve slohy 

piesne Nad Tatrou sa 

blýska. Melódia pochádza 

z ľudovej piesne Kopala 

studienku. Zložil 

ju štúrovec Janko 

Matúška v 19. storočí. 
Štátna vlajka Štátny znak Štátna pečať Štátna hymna 

 

6. marca - Česká národná rada (ČNR) odsúhlasila zmenu názvu republiky z Českej socialistickej 

republiky na Českú republiku. ČNR súčasne odmietla stanovisko SNR v súvislosti s názvom 

spoločného štátu. 

29. marca - Poslanci Federálneho zhromaždenia schválili nový názov štátu Československá 

federatívna republika v českej verzii a Česko-slovenská federatívna republika v slovenskej verzii. 

30. marca - SNR i slovenská vláda neprijali nový názov štátu, lebo graficky aj lexikálne 

nedokumentoval, že ide o federáciu dvoch štátov. 

20. apríla - Federálne zhromaždenie prijalo ústavný zákon o zmene názvu štátu na Česká a Slovenská 

Federatívna Republika (ČSFR). 

8. - 9. júna - Súčasne s voľbami do obidvoch snemovní Federálneho zhromaždenia (FZ) sa konali 

voľby do Českej národnej rady (ČNR) a Slovenskej národnej rady (SNR). Najviac hlasov vo voľbách 

do SNR získala Verejnosť proti násiliu (VPN) 29,35 %, vo voľbách do ČNR zvíťazilo Občianske 

fórum so ziskom 49,50 % hlasov voličov. 

27. júna - Predsedníctvo SNR na čele s Františkom Mikloškom vymenovalo novú slovenskú vládu s 

premiérom Vladimírom Mečiarom (VPN). 

5. júla - Vo Vladislavskej sále Pražského hradu sa zišli na spoločnej schôdzi poslanci obidvoch komôr 

FZ. Za československého prezidenta opätovne zvolili Václava Havla. (Prvýkrát bol zvolený 29. 

decembra 1989. 

23. - 24. novembra - Na Slovensku sa uskutočnili prvé slobodné voľby do orgánov samosprávy obcí, 

starostov a primátorov miest. 

12. decembra - Federálne zhromaždenie schválilo novelu Ústavného zákona o československej 

federácii 143/1968 Zb. v 16 článkoch - tzv. kompetenčný zákon. 

1991 
14. marca - Na námestí SNP v Bratislave došlo k fyzickému napadnutiu prezidenta ČSFR Václava 

Havla, ktorý sa priblížil ku skupine manifestujúcich ľudí oslavujúcich 52. výročie vzniku tzv. 

Slovenského štátu. 

22. apríla - SNR odvolala z postu premiéra Vladimíra Mečiara. Funkcie predsedu vlády sa 23. apríla 

ujal Ján Čarnogurský (KDH). 

10. mája - Predstavitelia oboch republík federácie sa stretli u prezidenta ČSFR Václava Havla v 

Lánoch. Delegácia českého parlamentu predložila návrh zmluvy oboch národných rád o štátoprávnom 

usporiadaní celej federácie. Predstavitelia slovenskej delegácie tento návrh na stretnutí neprijali a 

žiadali, aby bol nahradený záväznou zmluvou s platnosťou ústavného zákona. 

17. júna - Na rokovaní v Kroměříži prezentovali všetky parlamentné strany okrem SNS záujem 

zachovať spoločný štát, ale s rozličnými predstavami jeho usporiadania. Nakoniec sa všetci prítomní 

dohodli, že k rozdeleniu ČSFR môže dôjsť iba referendom. 

18. júla - Federálne zhromaždenie ČSFR odsúhlasilo ústavný zákon o referende, ktorý mal vo svojom 

znení ustanovené, že vystúpenie niektorej republiky z federácie sa nesmie uskutočniť inak ako 

plebiscitom. 

28. októbra - Prezident ČSFR Václav Havel sa zúčastnil pri príležitosti výročia vzniku 

Československa na mítingu v Bratislave, počas ktorého ho skupina separatistov zasiahla vajíčkami. 

3. - 4. novembra - Nočné rokovanie medzi predstaviteľmi republikových vlád a vlády federácie sa 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nad_Tatrou_sa_bl%C3%BDska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nad_Tatrou_sa_bl%C3%BDska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kopala_studienku
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kopala_studienku
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%BArovci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Janko_Mat%C3%BA%C5%A1ka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Janko_Mat%C3%BA%C5%A1ka
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
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konalo vo vidieckom sídle prezidenta ČSFR Václava Havla na Hrádečku pri Trutnove. Havel navrhol 

uzavretie zmluvy medzi oboma národnými radami zastupujúcimi obe republiky. Zmluva mala zahŕňať 

vôľu oboch republík o spoločný celok a zároveň záväzok oboch parlamentov vypracovať ústavy oboch 

častí federácie tak, aby boli v súlade s kompetenciami ústavy spoločného štátu. Návrh prezidenta 

politickí predstavitelia prijali. 

6. novembra - Federálna vláda prijala uznesenie, že ČSFR môže byť funkčná iba vtedy, keď federálna 

ústava bude platiť na celom území spoločného štátu a keď federálne orgány budú mať rozhodujúce 

kompetencie. 

1992 
21. januára - Federálne zhromaždenie ČSFR neprijalo návrhy prezidenta Václava Havla - novelu 

ústavného zákona o referende a ústavný zákon o prijatí novej Ústavy ČSFR. 

5. marca - Predsedníctvo ČNR vyhlásilo ďalšie rokovania so SNR o štátoprávnom usporiadaní ČSFR 

za bezpredmetné, lebo už "nebolo o čom rokovať". 

11. marca - Rokovania medzi SNR a ČNR o štátoprávnom usporiadaní boli prerušené s tým, že 

pokračovať v nich budú novozvolené parlamenty. 

5. - 6. júna - V ČSFR sa konali posledné voľby do Federálneho zhromaždenia. Súbežne s nimi sa 

konali voľby aj do parlamentov oboch republík. Na Slovensku zvíťazilo vo voľbách do Slovenskej 

národnej rady (SNR) so ziskom 37,26 % hlasov Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) vedené 

Vladimírom Mečiarom a v Českej republike vyhrala koalícia Občianska demokratická strana (ODS) - 

Kresťanskodemokratická strana (KDS) na čele s Václavom Klausom. 

8. júna - V Brne sa začala séria rokovaní vedúcich predstaviteľov ODS a HZDS o štátoprávnom 

usporiadaní. 

23. júna - Konala sa ustanovujúca schôdza nového slovenského parlamentu. Za predsedu SNR bol 

zvolený Ivan Gašparovič. 

24. júna - SNR schválila novú slovenskú vládu na čele s Vladimírom Mečiarom (HZDS). 

25. júna - Za predsedu Federálneho zhromaždenia bol zvolený Michal Kováč (HZDS). 

2. júla - Václav Havel vymenoval novú vládu ČSFR na čele s Janom Stráským (ODS). Predsedom 

novoustanovenej českej vlády sa stal Václav Klaus. 

3. júla - Poslanci Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nezvolili 

prezidenta ČSFR. Bolo to prvý raz v československých dejinách, keď nebol prezident zvolený. 

Jediným kandidátom bol Václav Havel. 

17. júla - SNR prijala Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. 

5. augusta - Vladimír Mečiar pred poslancami slovenského parlamentu vyhlásil, že vypísanie 

referenda o ďalšej existencii spoločného štátu by bolo politicky nezodpovedné. 

26. augusta - V záhrade brnianskej vily Tugendhat sa premiéri Slovenska a Česka - Vladimír Mečiar a 

Václav Klaus dohodli na konečnom harmonograme rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej 

republiky. V ten deň podpísali aj zmluvu o rozdelení spoločného štátu. 

1. septembra - Poslanci SNR schválili základný zákon krajiny - Ústavu SR. 

29. septembra - Federálne zhromaždenie ČSFR začalo rokovať o návrhu ústavného zákona o 

rozdelení federácie. 

1. októbra - Ústava SR nadobudla účinnosť. 

9. novembra - V Židlochoviciach na rokovaní vlády ČR a SR schválili Zmluvu o dobrom susedstve, 

priateľských vzťahoch a spolupráci, šesť zmlúv z hospodárskej oblasti a zmluvu o spôsobe 

usporiadania vzťahov vyplývajúcich z rozdelenia Česko-slovenskej armády. 

13. novembra - FZ ČSFR schválilo ústavný zákon o delení majetku federácie a jeho prevode na 

republiky. 

25. novembra - Federálne zhromaždenie ČSFR prijalo Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej 

Federatívnej Republiky. 

17. decembra - Štátnou hymnou sa skončila historicky posledná schôdza Federálneho zhromaždenia. 

Poslanci na nej prijali záverečné uznesenie o ústavnosti procesu zániku ČSFR a vzniku samostatnej 

Slovenskej republiky (SR) a samostatnej Českej republiky (ČR). 

Z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993 nadobudol účinnosť Ústavný zákon o zániku ČSFR. 
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❖  Gemerský Jánošík5 - MICHAL VDOVEC 
 

Juro Jánošík je pre Slovákov pojem, ktorý pozná asi každý. Málokto však vie, že aj 

Gemer mal kedysi svojho „Jánošíka“. Michal Vdovec, známy aj ako Vdovčík, či Dovčík, bol 

známym zbojníkom nielen na Gemeri a Malohonte, ale aj 

na širokom okolí. Situácia hornogemerského poddaného 

ľudu patriaceho pod panstvo Andrássyovcov bola v tých 

časoch neutešená, a preto aj jeho dejiny sú neustálym 

zápasom proti vykorisťovaniu zemepánom. Henckovce 

podľa rozloženia a povahy chotára začiatkom 19. storočia 

boli urbárom zaradené do 4. skupiny, čo znamená, že s 

okolitými obcami mali najmenší a najneúrodnejší chotár. 

Žili tu poväčšine majitelia drobných poľnohospodárstiev, 

želiari a pastieri. Rodina Michala Vdovca nevlastnila ani 

len malé poľnohospodárstvo, preto sa zaoberala poväčšine pastierstvom. O gemerskom 

Jánošíkovi sa zachovali nielen piesne, ale aj rôzne povesti. Práve on sa preslávil 

výrokom "Bohu dušu a mne peniaze!". Dovčíka chytili pri frajerke a odsúdili na smrť. 

popravený bol vo svojej vlastnej dedine a na šibenicu ho viedol miestny farár, otec spisovateľa 

Pavla Dobšinského.  

 

Michal Vdovec (ale podľa historických prameňov aj Dovec alebo Vdovčík) sa narodil 

vo februári 1803 v gemerskej obci Henckovce. Pokrstený bol 28. februára 1803 v Nižnej Slanej. 

Presný dátum jeho narodenia nie je známy, matrika zaznamenala iba 

dátum krstu. Bol tretím z piatich detí Michala Vdovca a Márie, rod. 

Antalovej. Vdovcovie dom mal popisné číslo 4 a stál na samom konci 

dediny pri prašnej ceste, po ktorej hrkotali vozy gemerských furmanov so 

železnou rudou a drevom do hámrov. V prízemnom dome sa tiesnilo 18 

osôb. Vdovcov rodný dom už nie je zachovaný v pôvodnom stave, pretože 

Henckovce v roku 1900 vyhoreli od základu. Spôsob jeho života ho zaradil 

medzi takých ľudových hrdinov ako bol Juraj Jánošík a Nikola Šuhaj. Každý 

z nich žil v inom časovom období, ale jedno mali 

spoločné, že neostávali len jednoduchými proti 

pánskymi zbojníkmi a pomstiteľmi krívd, ale 

ďaleko presiahli svoj historický význam. Ako 

dvanásťročný bol sluhom, staral sa o kone počas 

proti napoleonovských vojen. Michal Vdovec v 

detských rokoch pásaval ovce, neskoršie bol 

honelníkom a valachom na panskom salaši. 

Približne v dvadsiatom roku svojho života 

zanechal pluh a motyku a vybral si 

dobrodružnejší a lákavejší spôsob 

života. Známy je jeho výrok: „Môj otec od kosy 

umrel, ale ja od nej neumriem“. Radšej sa dal 

na zboj, ako by mal robiť na panskom. Zdržiaval sa v okolí významnejších ciest a o prvé 

lúpežné prepady sa pokúšal sám. Po čase sa obklopil ďalšími druhmi a naháňal strach nielen 

v Gemerskej, ale aj vo Zvolenskej a Spišskej stolici dokonca aj v Poľsku. Lúpil dvanásť rokov. 

Vdovčíkovu družinu tvorili prevažne vojenskí zbehovia. Žili v horách a na salašoch a zbíjali 

príslušníkov zámožnejších spoločenských vrstiev. Najsilnejší v družine však vraj nebol 

 
5 Zdroj: https://www.henckovce.sk;  https://maticaroznava.sk/?p=16307 , fotografia č. 2: obec Henckovce na 

konci 18 storočia, Henckovské oznamy, ročník X, č. 1, december 2012. Na strane tiež súčasný  erb obce 

Henckovce. 

https://www.henckovce.sk/
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Vdovec, ale jeho druh Ďurman, ktorý pochádzal z Rejdovej. V ústnej tradícii sa zachovali aj 

rôzne prehrešky týchto hrdinov, najmä Vdovčíka. Napríklad aj to, ako zhodil zo skaly oblačiaca 

pre pár šestákov. 

 

Zbojníctvo Michala Vdovca a jeho druhov je predzvesťou revolučného pohybu. V 

očiach ľudových vrstiev stelesňoval výraz nezlomnej sily a proti pánskeho protestu všetkého 

poddaného ľudu. Preto popri Jánošíkovi, ktorý sa stal hrdinom na celom Slovensku vyrástol na 

Gemeri nový hrdina - Vdovčík. Trestal neprávosť na chudobnom ľude a bil sa za pravdu. V 

období tridsiatich rokov 19.storočia sa o zbojníctve na Gemeri hovorí ako o hnutí.  

 

Zbojník Michal Vdovec je označený ako hybná páka tohto hnutia a všetkých 

zbojníckych skupín pôsobiacich v oblasti Gemera. Z jeho životopisu vyplýva, že bol šikovný, 

skúsený a odvážny človek. Podarilo sa mu 

niekoľkokrát ujsť z väzenia. Sympatizovali 

s ním okolití bačovia, valasi, dokonca mu 

bol naklonený aj henckovský richtár a 

samozrejme ľud. V záznamoch mestskej 

rady v Rožňave je zápis, že za jeho 

dolapenie vypísali 24. marca 1832 odmenu 

50 strieborných. Gemerský ľud si však 

vážil a cenil svojho hrdinu oveľa viac ako 

feudálna justícia. Napriek tomu už nebol 

dlho na slobode. Výzva nenechala na seba 

dlho čakať a v decembri 1832, v 

Kobeliarove u svojej milej Zuzanky 

Sabíny, ho pandúri v noci prepadli a odzbrojili. Štatariálny súd v Plešivci ho odsúdil na trest 

smrti obesením. Michal Vdovec bol pred verejnosťou na výstrahu dňa 28.12.1832 popravený 

obesením, medzi obcami Henckovce a Nižná Slaná na takzvanom Pališovom poli, neďaleko 

svojej rodnej obce Henckovce, tri dni pred Novým rokom 1833. Pod šibenicu ho odprevádzal 

henckovský farár Pavol Dobšinský – otec známeho zberateľa a spisovateľa ľudových rozprávok 

Pavla Emanuela Dobšinského. Jeho šibenica tam stála až do roku 1918, kedy ju ľud následkom 

politických vzbúr a nepokojov sám odstránil. So žiadnym zbojníkom nemala Gemerská stolica 

tak dlho a tak mnoho dočinenia ako s Michalom Vdovcom. Podľa historických prameňov, 

obdobie jeho zboja trvalo viac ako 13 rokov. 

 

Na Michala Vdovca sa až do dnešných dní zachovali: 

• Vdovčíkova lebka, ktorú Betliarsky kaštieľ prepožičal 

obci Vlachovo 

• kyjak, vykresaný z hruškového dreva s nápisom: 

„Dovetz rabló páltzája, 1836“ (kyjak zbojníka 

Dovca), ktorý prepožičal Betliarsky kaštieľ obci 

Vlachovo 

• klobúk – bol u levočského lekárnika Rochlitza, 

študenta Rosiara a tu sa stopa končí 

Michal Vdovec bol v očiach gemerského ľudu hrdinom, ktorý vyjadril svoju nespokojnosť 

s panskou prítomnosťou a túžbu po lepšom živote. Veľa spomienok o ňom sa zachovalo v 

ľudovej slovesnosti a v literárnych dielach, napríklad Pavla Dobšinského, ktorý o ňom písal už 

v roku 1847, ale najviac sa dozviete z knihy Viery Gašparíkovej Zbojník Mišo Vdovčík. Hovorí 

sa, že Vdovčík chodil za grófkou Etelou Szapáryovou, manželkou Karola III. Andrássyho, 

ktorá žila v kaštieli vo Vlachove. 
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IV. Ocenení členovia klubu v roku 2022 

 
1. Vyznamenaní Hviezdou ZV SR: 

 

 

plk. v.v.Ing. Milan VIGLASKÝ 

plk.v.v. Ing. Stanislav ŠIMON 

plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ  

pplk. v.v. Ing. Ján BODOR 

pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK 

plk. v.v. Ing. František PARIŠEK  

plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK  

plk. v.v. doc. Ing. Stanislav 

PREČUCH, CSc. 

genmjr. v.v. Ing. Rudolf ŽÍDEK 

plk.v.v. JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, 

CSc. 

plk. v.v. Ing. Peter Ziman 

Štefan GRANEC (MBS, predseda) 

 
2. Čestné uznanie ZV SR: 

 

pprap. v.v. Peter KURČINA 

mjr. v.v. Ján ČALFA 

plk. gšt. v.v. Ing. Vladimír ALBERT 

pplk. v.v. Ing. Peter GERGEL 

plk. v.v. Ing. Vladimír GREGOR 

plk. v.v. Ing. Miroslav KOLEČÁNYI 

mjr. v.v. Ing. Peter MARČEK 

plk. v.v. Ing. Vlastimil BUKOVINSKÝ 

pplk. v.v. Ing. Jozef LEGÉNY  

mjr. v.v. Ing. Ján HURTOŠ 

plk. v.v. Doc. Dr. Gustáv UŠIAK, CSc., 

MBA, LL.M 

plk. v.v. JUDr. Vladimír PETEJA  

pplk. v.v. Dr. Jozef PETRÁŠ 

pplk. v.v. Ing. Ladislav SARNOVSKÝ 

pplk. v.v. Mgr Eduard ŠTAMM 

plk. v.v. Ing. Peter SZÓRÁD  

plk. v.v. Štefan UŠIAK 

pplk. v.v. Mgr Peter  URBAN  

pplk. v.v. Ing. Jan CEYP 

plk. v.v. Ing Eduard CSONGA 

plk. v.v. PhDr. Peter ČULÍK 

mjr. v.v. Vladimír DRŽÍK 

kpt. v.v. Stanislav GÁL 

plk. v.v. Ing. Ivan GREGUŠ 

Zdenka GREGUŠOVÁ 

nprap. v.v. Jozef HAMER 

nprap. v.v. Anna HIANIKOVÁ  

pplk. v.v. Ing. Otto KLÍMA 

kpt. v.v. Ing.Mária KORMANÍKOVÁ 

plk. v.v. Ing. Ivanovi KVAČKAJ 

pplk. v.v. Ing. Jaroslav MACALÁK 

por. v.v. Mgr. Zdenka MATUŠKOVÁ 

mjr. v.v. Ivan MAYER 

pplk. v.v. Ing Ján MIKITA  

plk. v.v. Doc. Ing. Michal NEMEC, Csc  

nprap. v.v. Ján ŠMAHOVSKÝ  

mjr. v.v. Jozef VILLEM 

VÚSZ MO SR 

 

 

3. Ocenení členovia klubu k 30. výročiu vzniku ZV SR: 
 

Pamätná medaila ministra obrany SR 

I. stupňa: 

Pamätný kríž NGŠ OS SR: 

I. stupňa 

• genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK 

 

III. stupňa 

• plk. v.v. JUDr. Fedor Jánošík, CSc.   

• plk. v.v. Ing. František Parišek  

• plk. v.v. Ing. Rudolf Otrísal  

• mjr. v.v. František Janoušek  

• mjr. v.v. Ing. Ondrej Kuňak 

• plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák  

• pplk. v.v. Ing.  Štefan Hudák  

• plk. v.v.vIng. Jaroslav Garaj  

 

Pamätná medaila k 25. výročiu 

vzniku Vojenského spravodajstva MO 

SR: 

• plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon  
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4. Zlatonosnou pamätnou medailou Klubu Pezinok ZV SR  boli 

ocenení členovia a sympatizant klubu: 
 

 

2021 2022 
 

plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ 

genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK 

plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ 

pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK 

plk. v.v. Ing. František PARIŠEK 

npráp. v.v. Jozef HAMER 

 

 

plk. v.v. Marián ULIČNÝ 

plk. v.v. Ing. Juraj LECHVÁR 

plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON 

pplk. v.v. Ing. Ján BODOR 

Ing. Miroslav HOLČÍK 

plk.v.v. JUDr. Miloš SUKUBA 

plk. v.v. Miroslav SOKOL 

mjr. v.v. Ing. Zoltán STRAŇÁK 

 

5. Inauguráca (pasovanie) a prijatie do RYTIERSKEHO STAVU 

DELOSTRELECTVA:  
- plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ. Pasovanie za rytiera delostrelectva      a  odovzdanie 

diplomu „SIGILLUM MAGNUM“ vykonal plk. v.v. Ing. Jozef KAVECKÝ, prezident 

ČaSOD. 
 

6. Udelenie vyznamenania  „RAD RYTIEROV DELOSTRELECTVA“ :  
- plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON. Menovaný bol inaugurovaný a prijatý do Rytierskeho 

stavu delostrelectva v roku 2005. Vyznamenanie odovzdal plk. v.v. Ing. Jozef KAVECKÝ. 
 

7. Medaila UN Veterán Slovakia, RAD I. stupňa za zásluhy o budovanie mieru: 
-  plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ. Medailu odovzdal plk. Ing. Štefan JANGL, PhD. 

 

8. Medaila Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok „Jozefa ENTZLERA: 
- genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK 

- plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK 

- plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ 
 

9. Pamätný kríž Klubu vojenských výsadkových veteránov gen. Karla Palečka Plzeň 
(ocenenie prevzaté z rúk predsedu KVVV pplk. v.v JUDr. Ladislav SLIVA): 

- plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON 
 

10. Pamätná medaila Klubu ZV SR Košice k 30. výročiu založenia klubu: 
- plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ 

- plk. v.v. Ing. František PARIŠEK 

 

11. Pamätná medaila Klubu ZV SR Prešov k 25. výročiu založenia klubu: 

- plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK 

- genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK 

 

12. Pamätná plaketa k 30. výročiu vzniku Vojenského úradu sociálneho 

zabezpečenia: 

- genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK 
- plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK 

- plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ 
- plk. v.v. Ing. František PARIŠEK 
- plk. v.v. JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, CSc. 
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V. Činnosť  Klubu ZV SR   Pezinok v roku 2022 
 

➢ Úvod 
Veľmi neradi, ale musíme konštatovať, že ani rok 2022, najmä začiatok,  nebol vôbec priaznivý pre 

klubovú činnosť. Aj tento rok nám nebol priaznivo naklonený v oblasti tak bežnej v minulosti pre nás – 

stretávanie sa. Dôvod: Dlhodobí charakter vývoja celosvetovej pandémie Covid – 19. Už spracovávanie 

„Plánu činnosti Klubu ZV SR Pezinok na rok 2022“ vyvolávalo otázniky. Kládli sme si otázku: 

„Budeme môcť absolvovať akcie, ktoré sme si naplánovali na tento rok?“ 

Musíme s nostalgiou za dobrými časmi minulými konštatovať, že máme 

za sebou ďalší rok, ktorý bol poznamenaný  celosvetovou pandémiou 

Covid – 19 a   tým aj  obmedzeniami z toho vyplývajúcimi. Tým došlo znovu k 

zrušeniu viacerých plánovaných akcií v ročnom pláne činnosti. Sťažené 

podmienky mali rozhodujúci vplyv na nekonanie niektorých plánovaných 

aktivít, čoho priamym dôsledkom je znížená akcieschopnosť rady klubu a na 

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

Znížila sa aj účasť členov na zrealizovaných plánovaných akciách 

a pietnych, spomienkových aktoch v meste Pezinok. V máji 2022 sa situácia uvoľnením opatrení  

radikálne zmenila k lepšiemu. Dôkazom bola mimoriadne vydarená klubová akcia, ktorej sa zúčastnil 

veľký počet členov. 
 

24. februára 2022 nás zasiahla ďalšia mimoriadne zlá správa. Ruská federácia (ďalej len „RF“) 

zahájila bezprecedentnú, krvavú vojenskú agresiu proti nášmu bezprostrednému susedovi Ukrajine, 

nezávislému a suverénnemu štátu. Konaním  RF  nastala zásadná zmena 

geopolitického vývoja v Európe. Táto agresia je hrubým pošliapaním 

medzinárodného práva a princípov Charty OSN, Helsinského 

záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda, Parížskej Charty a 

Základnej zmluvy NATO – Rusko. Kroky RF nebezpečným spôsobom 

podkopávajú európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu. Taký krok je 

nezlučiteľný s demokratickým usporiadaním sveta. 

Dňa 21. septembra 2022 ruský prezident Putin vyhlásil v RF čiastočnú mobilizáciu. Týmto aktom 

sa snaží presunúť vinu za začatie  „nevyprovokovanej vojny“  a  zhoršujúcu sa  ekonomickú  situáciu 

Ruska na Západ. RF sa  svetu ukázala ako režim, ktorý útočí bez rozdielu. Taký, čo sype na deti teror 

a smrť. 

Rusi už nie sú osloboditelia z druhej svetovej vojny – predstavili sa ako agresori, ktorí sú 

nebezpeční svojim pokojným susedom i vlastným občanom. Rusko v Európe prevzalo čierneho Petra 

po nacistickom Nemecku. Za to Putinovi mauzóleum naozaj nikto nepostaví. Uvedomme si, RF nás 

zaradilo na zoznam nepriateľských štátov. A zároveň nezabúdajme, že naša republika,  viac než dvadsať 

rokov, trpela pod jarmom okupácie, ktorá zabrzdila reformné úsilie časti vtedajších politikov 

a obyvateľstva. 

➢ Spomienka na štyroch popravených generálov  
       Osudy Slovákov v generálskych hodnostiach počas druhej 

svetovej vojny boli dramatické, no u štyroch z nich – Rudolfa Viesta, 

Jána Goliana, Štefana Jurecha a Augustína Malára, dospeli k 

rovnakému tragickému koncu, keď boli zavraždení v nemeckom 

koncentračnom tábore Flossenbürg. 
Napriek tomu, že sa dodnes nenašiel vierohodný doklad o 

presnom dátume, čase a spôsobe popravy slovenských generálov, je 

nepochybné, že divízny generál Rudolf Viest, brigádny generál Ján 

Golian, generál II. triedy Štefan Jurech a generál II. triedy Augustín 

Malár boli popravení za svoje presvedčenie, zomreli za svoju vlasť. 

Boli zavraždení za odbojovú činnosť proti nacistickému Nemecku, 

položili svoj život v boji za slobodu. Slovenská spoločnosť by nemala 

zabúdať, že máme štyroch popravených generálov, o ktorých sa na 

Slovensku dlhé desaťročia mlčalo. Od roku 2015 si pripomíname ich 

pamiatku symbolickým položením vencov pri Pamätníku zmierenia 
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na nádvorí Kutuzovových kasárni v Bratislave. V roku 2015 členovia KG SR uložili do pamätníka prsť 

zeme z Flossenbergu a zo zemí, kde slovenskí vojaci položili svoj život. 

Bolo nám veľkou cťou, že podplukovník Ing. 

Marcel Jurech York (* 3. máj 1934 Bratislava - 

† 19. jún 2021 Bratislava), syn statočného generála 

II. triedy Štefana Jurecha bol členom nášho klubu. 

Bohužiaľ minulý rok nás  opustil aj posledný ešte 

žijúci potomok štyroch popravených slovenských 

generálov. Pri     Pamätníku zmierenia v areáli MO 

SR sa dňa 03.marca 2022 uskutočnila pietna 

spomienka na štyroch slovenských generálov.  

Pietnej spomienky sa za náš klub zúčastnili 

genpor. v.v. Ing.  P. Vojtek, plk. v.v. Ing. M. 

Viglaský, plk. v.v. Ing. S. Šimon a plk.  Ing. Š. 

Viglaský. Organizátorom Pietnej spomienky boli: 

MO SR, GŠ OS SR a Klub generálov SR. 

Vzhľadom na  veľmi zložitú medzinárodnú politicko-vojenskú situáciu v Európe v dôsledku 

vojenskej agresie Ruskej federácie na Ukrajine bola pietna spomienka symbolická,  veľmi krátka, ale 

odrážajúca vďaku  zúčastnených štyrom popraveným slovenským generálom v marci 1945. Predmetnú 

skutočnosť zdôraznili vo svojich krátkych vystúpeniach Mons. J.E. František  Rábek (vojenský ordinár) 

a genpor. v.v. Ing Peter Vojtek. 

 

        
 

➢ Ocenenie sympatizanta 
Za dlhoročnú mimoriadne úspešnú spoluprácu a propagáciu Klubu ZV SR Pezinok ocenila Rada klubu 

Pamätnou medailou klubu Ing. Miroslava Holčíka. Medaila bola menovanému odovzdaná dňa 15. 

marca 2022 na krátkom spoločenskom posedení vo firme menovaného. Priateľského posedenia 

spojeného s odovzdaním ocenenia sa zúčastnili plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, plk. v.v. Ing. Stanislav 

Šimon a plk. v.v.  JUDr. Vladimír Peteja. 
 

 

  

Ing. Miroslav Holčík  je nielen úspešným pezinským podnikateľom, ale aj sympatizantom nášho klubu 

a OS SR.  Keď sa ho opýtate, odkiaľ je pôvodom, odpovie, že zo Slovenska6. Nepreháňa. Jeho otec bol 

 
6 https://www.slsp.sk/sk/biznis/zaciname-podnikat/clanky-pribehy/biznis-s-disciplinou-v-krvi 
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profesionálny vojak, preto sa v detstve často sťahovali, takže doma sa cíti takmer v každom kúte našej 

malej krajiny. Pred sídlom firmy v Pezinku postavil demilitarizovaný tank a obrnený transportér, 

o ktorých sa v meste hovorí, že sú výborným orientačným bodom.  

➢ 77. výročie oslobodenia mesta Pezinok 
Mesto Pezinok, Klub Zväzu vojakov SR 

Pezinok a ZO SZPB brigádneho generála Karola 

Peknika pri príležitosti osláv 77. výročia 

oslobodenia nášho mesta usporiadali dňa 01.apríla 

2022 o 10.00 hod. pri Pamätníku osloboditeľov na 

Mladoboleslavskej ulici v Pezinku pietny akt 

kladenia vencov.  ZV SR reprezentovali M. 

Viglaský, S. Šimon, J. Garaj G. Merňák, Š. 

Wožniak, V. Bukovinský a pplk.v.v. Ing. Ivan. 

Lučanský (Klub ZV SR Kežmarok). Tradične 

s členmi Klubu ZV SR Pezinok položili veniec 

k Pamätníku osloboditeľov plk. JUDr. M. Švec, 

riaditeľ OR PZ SR Pezinok so svojim zástupcom 

a pplk. Mgr. Vladimír Bartoš, riaditeľ OR HaZZ Pezinok. Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia mesta 

Pezinok na čele s primátorom Ing. arch. I. Hianikom, OÚ Pezinok na čele s prednostom JUDr. B. 

Chochlíkom, ZO SZPB brig. gen. Karola Peknika na čele s predsedom P. Wuttgrúberom a MBS pod 

vedením predsedu Š. Graneca. Čestnú stráž zabezpečili naši kolegovia z VÚ Viničné, ktorým patrí 

poďakovanie za reprezentáciu OS SR  na verejnosti. 
 

 
 

Účastníci pietneho aktu si spoločne uctili pamiatku všetkých padlých obetí 2. svetovej vojny 

a zároveň obetí aktuálne prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine 

prebehol pietny akt v tichosti, bez príhovorov. Položením vencov sme prejavili vďaku a úctu našim 

osloboditeľom.  
 

➢ 14. zasadnutie zväzovej rady 
Zväzová rada na svojom 14. zasadnutí v dňoch 06. apríla 2022 v Trenčíne schválila: 

1) Zápisnice z hlasovania per rollam o: 

a.   návrhu Plánu činnosti, plnenia úloh a cieľov ZV SR na rok 2022 ev. č. ZR - 24/2021 

b. návrhu Plánu tvorby a čerpania finančných prostriedkov ZV SR pre rok 2022 ev. č. ZR 

- 25/2021 

c. návrhu na udelenie vyznamenania Hviezda ZV SR a čestného uznania ZV SR ev. č. ZR 

- 26/2021 

2)  Návrh na zvýšenie odvodov z členských príspevkov na činnosť ZV SR v sume 7,00 

€ (sedem) za člena v každom kalendárnom roku počnúc rokom 2023. 

3) Návrhy klubov na vyznamenanie a ocenenia k 31.3.2022.  

4) Úhradu zálohovej platby na vytvorenie webovej stránky ZV SR vo výške 

1 521,75 € (jedentisícpäťstodvatsaťjeden75/100) 

5) Finálne návrhy na Programové zameranie ZV SR a Stanov ZV SR. 
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➢ 77 rokov od skončenia 2. svetovej vojny 
Mesto Pezinok, Klub ZV SR 

Pezinok  a ZO SZPB Pezinok pri 

príležitosti osláv 77. výročia Dňa 

víťazstva na fašizmom 

a skončenia 2. svetovej vojny 

v Európe usporiadali dňa 09. mája 

2021 o 13:00 hod. pri Pamätníku 

osloboditeľov na 

Mladoboleslavskej ulici 

v Pezinku pietny akt kladenia 

vencov. Vzhľadom na 

bezprecedentnú agresiu RF voči 

susednému štátu bol pietny akt 

usporiadaný formou tichej 

spomienky. Pietnej spomienky sa 

zúčastnili predstavitelia OÚ 

Pezinok, OR PZ SR a OR HaZZ Pezinok,  Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok a spoločne s 

početnou delegáciou nášho klubu aj vedenie VÚ Viničné.  

 

Slávnostný charakter pietneho aktu zvýraznila profesionálna čestná stráž Veliteľstva posádky 

Bratislava pod vedením staršieho pomocníka skupiny ŠPA rtm. Michala Holbíka. Po skončení pietneho 

aktu organizoval primátor mesta Ing. arch. Igor Hianik krátke pohostenie pozvaných hostí v priestoroch 

historickej radnice mesta.  

 

  
 

➢ „GULÁŠ PÁRTY 2021“  
Dňa 14. júna  2022 sa uskutočnila tradičná klubová akcia „GULÁŠ PÁRTY 2022“ Klubu ZV SR 

Pezinok v príjemnom prostredí Spoločenského domu obce Viničné, Cintorínska č. 13. Celkom sa 

zúčastnilo 48 členov klubu. 

 

 
 

Pred oficiálnym zahájením klubovej akcie bolo zasadnutie Rady klubu. RK riešila prípravu na VČS  

2022 a prijatie 3 nových členov. 



Strana 19 z 53 
 

Za prípravu a priebeh klubovej akcie bol zodpovedný tajomník klubu Jaroslav Garaj, ktorému patrí 

poďakovanie za výborne pripravenú akciu. V minulosti  sme v príspevku 

napísali, „že guláš je najjednoduchšie jedlo“, ale je to len teória, pretože uvariť 

dobrý guláš je naozaj veľké umenie. A preto aj teraz sme varením poverili 

naslovovzatého odborníka –  nášho priateľa, správcu Spoločenského domu 

obce Viničné Jána Škripa. A urobili sme veľmi  dobre. Zaslúži si absolutórium za 

mimoriadne vydarený, chutný guláš. Zároveň pripravil aj ďalšie občerstvenie – 

lokše, pagáče, čapované pivo a chlebíčky. Poďakovanie patrí aj Františkovi Pariškovi za zabezpečenie 

kvalitného regionálneho vína. 

   
   

➢ 30. výročie vzniku,  10. Snem ZV SR 
 Posádkový klub - ODA Trenčín, Hviezdoslavova č. 16; 

 Účasť členov klubu: genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK, 1. viceprezident ZV SR, plk. v.v. 

Ing. Milan VIGLASKÝ, predseda, plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON, podpredseda; plk. 

v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK, člen klubu, kandidát na prezidenta ZV SR. 

 

 

 
 
V priebehu osláv 30. výročia vzniku ZV SR boli ocenení členovia klubu: 

1. plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK – Pamätná medaila ministra obrany I. stupňa. 

2. plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON – Pamätná medaila k 25. výročiu založenia Vojenského  

spravodajstva MO SR. 

3. genpor. v.v. Ing. Peter VOJTEK – Pamätný kríž NGŠ OS SR I. stupňa. 

 

10. Snemu  ZV SR sa zúčastnilo 46 delegátov a 5 hostí (JUDr. Martin JAKÁL, GR Sekcie ľudských 

zdrojov, brig.gen. Ing. Pavol TÖKÖLY, náčelník štábu pre podporu operácii, Mgr. Richard 

RYBNÍČEK, primátor mesta Trenčín), plk. Ing. 

Štefan ZEMANOVIČ, hovorca OS SR. Veliteľstvo 

špeciálnych síl zastupoval plk. Ing. René Haz. 

 

10. snem ZV SR schválil: 

a) Správu o činnosti zväzu od 9. snemu Zväzu 

vojakov SR, konaného 20. júna 2017 s 

pripomienkami. 

b) Správu o hospodárení s pripomienkami.  

c) Správu kontrolnej komisie.  

d) Programové zameranie Zväzu vojakov SR. 

e) Stanovy Zväzu vojakov SR s pripomienkou.  
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f) Výšku odvodu členského príspevku klubov pre ZV SR vo výške 7,-€ na člena za rok počnúc 

dňom 1. januára 2023. 

g) Voľbu prezidenta Zväzu vojakov SR plk. v.v. Ing. Gabriela MERŇÁKA 

h) Kontrolnej komisie Zväzu vojakov SR v zložení:  

- predsedu: pplk. v.v. Ing. Milana MATEJKOV 

- členovia: pplk. v.v. Ing. Jozefa ŠAMAJ,  pplk. v.v. Ing. Emila PODHRADSKÝ  

- náhradník: mjr. v.v. Jána KAČALU. 

 

Pamätná plaketa k 30. výročiu vzniku ZV SR 

averz 
 

Reverz 

      Za Uznesenie 10. snemu ZV SR  

hlasovalo 39 delegátov snemu, 7 členov 

KVV Trenčín sa zdržalo, nikto nebol 

proti. Delegáti KVV Trenčín hlasovali 

proti uzneseniu v tomto znení z dôvodu 

schválenia Stanov ZV SR, aj keď s 

pripomienkami a schválenia výšky 

odvodu z členských príspevkov zo 4,00  € 

na 7,00 €. 

      Delegáti zvolili za prezidenta ZV SR 

plk. v.v. Ing. Gabriela MERŇÁKA, člena nášho klubu. V tajnej voľbe bolo odovzdaných celkom  46 

hlasovacích lístkov a výsledkom: 42 hlasovalo za, nikto nebol proti ani sa nezdržal, 4 hlasovacie lístky 

neboli platné. 

❖ Nášmu kolegovi úprimne blahoželáme k zvoleniu do funkcie 

prezidenta ZV SR. Prajeme mu, aby sa v praktickej činnosti 

naplnili jeho predstavy a vízie, ktoré tlmočil delegátom snemu 

vo svojom krátkom  vystúpení, mal kľud pre prácu a zjednotil 

jednotlivé kluby v niektorých odlišných názoroch na 

smerovanie zväzu. Veríme, že v našom klube vždy nájde 

podporu a pochopenie pre túto významnú, zložitú funkciu a na 

11. sneme bude s hrdosťou hodnotiť dosiahnuté výsledky 

svojej, ale aj našej (všetkých klubov) práce. 

 
Niekoľkokrát bolo konštatované, že Klub Pezinok ZVSR patrí medzi najlepšie a najväčšie kluby 

v rámci zväzu a patrí medzi 2 kluby, kde rastie počet členov (Michalovce, Pezinok). Celkovo sa počet 

členov vo zväze zmenšuje. Klub  Pezinok sa úspešne rozvíja. 

  
  

➢ 30. výročie vzniku ZV SR, VČS Klubu ZV SR Pezinok 
Dňa 24. júna 2022 sa uskutočnila VČS Klubu Pezinok v príjemnom prostredí Spoločenského domu 

obce Viničné, Cintorínska 13. VČS zúčastnilo  43% členov, ktorí bilancovali činnosť klubu od poslednej 

VČS, ktorá sa konala 24. 06. 2021. Zároveň sme si pripomenuli 30. výročie vzniku ZV SR a členov 

klubu zoznámili s priebehom a výsledkami 10. snemu zväzu. Zablahoželali sme novému prezidentovi 

zväzu plk. v.v. Ing. Gabrielovi Merňákovi, nášmu dlhoročnému členovi za zvolenie do náročnej funkcie. 

Hosťami boli JUDr. Bohuš Chochlík, prednosta OÚ Pezinok, plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD., riaditeľ 

VÚSZ MO SR,  mjr. Ing. Igor Polaško, veliteľ  115. to Viničné, pplk. v.v. Ing. Ivan Lučanský, 
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podpredseda Klubu ZV SR Kežmarok, plk. JUDr. Marin Švec, riaditeľ OR PZ SR PK, pplk. Mgr. 

Vladimír Bartoš, riaditeľ HaZZ Pezinok,  plk. v.v. Štefan Jangl, PhD., prezident OZ UN Veterán 

Slovakia, plk. v.v. Ing.  Jozef Kavecký, Prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej (ďalej len 

ČaSOD) a Peter Wittgrúber, predseda ZO SZPB brig. gen. Karola Peknika Pezinok.  

  
 

   

   
 

  
 

Do Rady klubu (ďalej len „RK“) bol jednohlasne zvolený pplk. v.v. Mgr. Eduard ŠTAMM. VČS 

jednohlasne schválila výšku členského príspevku klubu vo výške 20,00 € počnúc 1.januárom 2023. 
Predseda klubu podrobne zoznámil hostí s 30 ročnou históriou ZV SR a závermi 10. Snemu zväzu.      

Prezident ZV SR plk. v.v. Ing. Gabriel MERŃÁK sa vo svojom vystúpení venoval predstavám 

o smerovaní zväzu. Za najdôležitejší prvok považuje členskú základňu. Zdôraznil štyri zásadne 

podmienky na efektívne fungovanie zväzu splnil svoj účel: 

1)     Dostatočne naplnená členská základňa. 

2)     Ochota členov podieľať sa na práci zväzu. 

3)     Silné vedenie klubov, 

4)     Zdrojové zabezpečenie (ľudské, materiálne, finančné) a adekvátny rozpočet. 

 

   
 

Hostia (pp. Kavecký, Jngl,  Tarcsi a  Bartoš) zvýraznili veľmi dobre sa rozvíjajúcu spoluprácu 

s našim klubom, ale zväzom. V krátkosti sa venovali poslaniu a úspechom svojich občianskych 

združení, resp. štátnych úradov, ktoré riadia. 

V závere predseda klubu poďakoval hosťom a členom klubu za účasť, diskusiu. Po skončení 

oficiálnej časti bola večera a nasledovala voľný program. VČS sa niesla v pokojnom pracovnom 

duchu. Vzhľadom na jej charakter bola oficiálna časť dlhšia ako obvykle.  



Strana 22 z 53 
 

➢ Prianie jubilantovi 

 V závere mesiaca jún 2022 sa dožil významného životného 

jubilea predseda Klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ. 

 

K významnému životnému jubileu „70 rokov“ prajeme veľmi veľa zdravia, šťastie,  osobnú 

a rodinnú pohodu a radosť z rodiny a vykonanej práce v prospech Klubu Zväzu vojakov Slovenskej 

republiky Pezinok. 

 

➢ 15. zasadnutie zväzovej rady 
Dňa 03.08.2022 sa vo V.I.P. priestoroch basketbalovej haly v Ružomberku konalo 15. zasadnutie 

zväzovej rady ZV SR. Zasadnutia sa zúčastnil predseda Klubu Pezinok ZV SR plk. v.v. Ing. Milan 

VIGLASKÝ a plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK, prezident ZV SR. 

ZR na základe návrhu prezidenta ZV SR zvolila: 

1. členov prezídia ZV SR: genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek, plk. v. v. Ing. Ján Paulech, pplk. v. v. 

MUDr. Miroslav Malay, pplk. v. v. Ing. Juraj Bašista, npor. JUDr. Milan Kusák. 

2. Vykonávaním funkcie tajomníka ZV SR bol aj v ďalšom funkčnom období poverený pplk. v. 

v. PhDr. Marián Mjartan. 

3. Tajným hlasovaním bol za predsedu zväzovej rady ZV SR opäť zvolený pplk. v. v. Ing. Mojmír 

Hloch z klubu Banská Bystrica a podpredsedami zväzovej rady sa stali: pplk. v. v. MUDr. Ján 

Dobrovolský z klubu Michalovce a pplk. v. v. Ing. Ján Chyla z klubu Ružomberok. 

 

➢ Deň bielych ruži (Deň obetí bánskych nešťastí) 
Dňa 10.augusta 2022 o 17:00 hod sa 

členovia Klubu Pezinok ZV SR G. Merňák, 

M. Viglaský a O. Kuňák zúčastnili pietnej 

spomienky pri príležitosti dňa obetí 

banských nešťastí. Pietnu 

spomienku  organizoval predseda p. Štefan 

Granec a Rada MBS Pezinok  a uskutočnila 

sa pri banskom vozíku v Pezinku. 
Pri banskom vozíku sa  zapaľovali 

sviečky,  kahance a kládli k nemu 

symbolicky biele ruže. 

Pietnou spomienkou si členovia MBS a ich hostia dôstojne pripomenuli obete banských nešťastí 

v SR. Deň bielych ruží je pietnou spomienkou na obete najväčšej banskej tragédie v histórii slovenského 

baníctva, kedy v podzemí Východnej šachty v Handlovej pri požiari a explozívnom vyhorení 

požiarnych splodín zahynulo pri výkone svojho povolania 20 baníkov a banských záchranárov. 10. 

august schválila Národná rada SR ako pamätný deň – Deň obetí banských nešťastí SR. 
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➢ 77. výročie Slovenského národného povstania v meste Pezinok 
        Slovenské národné povstanie patrí k 

najsvetlejším stránkam novodobých dejín 

slovenského národa, ktorý povstal so 

zbraňou v ruke proti nenávidenému 

fašizmu, za jeho porážku a obnovenie 

samostatnej Československej republiky. 

Ozbrojeným povstaním sa Slovenský 

národ jednoznačne postavil na stranu 

civilizovanej, demokratickej a kultúrnej 

Európy, ktorá odmietla trpieť pod jarmom 

fašistických okupantov. 

Okresný úrad Pezinok, Mesto Pezinok, 

Klub Pezinok ZV SR, Malokarpatský 

banícky spolok a ZO SZPB Pezinok  

usporiadali dňa 25. 08.2022 o 10:30 hod., 

pri príležitosti 78. výročia SNP, pietny akt 

pri Pamätníku osloboditeľov v Pezinku, Mladoboleslavská ulica. Za klub sa pietneho aktu zúčastnila 

delegácia klubu v zložení plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ, predseda, plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK, 

prezident ZV SR, plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON, podpredseda, plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ, tajomník 

a členovia klubu plk. v.v. Ing. František PARIŠEK, plk. v.v. JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, npor. v.v. Bc. 

Peter KRAMÁR, mjr. v.v. Ing. Ondrej KUŇAK, pplk. v.v. Ing. Ivan LUČANSKÝ, podpredseda Klubu 

ZV SR Kežmarok a kpt. Adam BURAN, zástupca veliteľ a 115. to Viničné. Ako úž tradične sa pietneho 

aktu s delegáciou klubu, zúčastnili príslušníci OR PZ SR Pezinok. Pietny akt sa uskutočnil v komornej 

atmosfére, tichou spomienkou, bez politických prejavov. 

 

Vojenskí profesionáli, príslušníci 115. to Viničné zabezpečili čestnú stráž, čím podčiarkli slávnostnú 

atmosféru pietneho aktu. Naši kolegovia dôstojne reprezentovali OS SR na verejnosti. 
Zástupcovia Klubu Pezinok ZV SR a príslušníci VÚ Viničné sa ešte pred vykonaním pietneho aktu 

poklonili a vzdali  hold brig. gen. Karolovi Peknikovi, pezinskému rodákovi,  pri 

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

   

 
➢ Spomienkové stretnutie ku Dňu Ústavy SR  

      Pri príležitosti Dňa Ústavy SR a 30. výročia jej prijatia, 

sa uskutočnilo 1. septembra 2022 slávnostné stretnutie o 

15:00 pred Mestským úradom v Senci pri pamätníku 

Ústavy. Slovenská národná rada schválila vládny návrh 

Ústavy Slovenskej republiky na svojej 5. schôdzi 1. 

septembra 1992 o 22:26 SEČ. 

      Klub ZV SR Pezinok reprezentoval pplk. v. v. Ing. Peter 

Gergel. Z ďalších spolupracujúcich organizácií mali 

zastúpenie Slovenský letecký zväz Gen. M. R. Štefánika, 

ktorý reprezentoval prezident plk. v. v. doc. Ing. Ivan Koblen, CSc., Klub vojenských výsadkárov 

Bratislava zastúpený pplk. v.v. Ing. Jozefom Dubeňom a delegáciu SZPB viedol podpredseda SZPB 

plk. v. v. Ing. Norbert Lacko.   
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➢ 20. výročie založenia Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok 
       Pezinok nie je známy iba vínom a vinohradníctvom. Je to tiež banské mesto s bohatou baníckou 

históriou. Dobývalo sa tu zlato, pyrit, kýza a antimón.  

Naši priatelia, členovia Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok (ďalej 

len „MBS“) oslavovali v 20. výročie založenia spolku. Na základe 

pozvánky predsedu spolku sa dňa 17. septembra 2022 o 15:00 hod. v 

Kultúrnom dome v Pezinku zúčastnili  Slávnostného šachtágu plk. v.v. Ing. 

Gabriel MERŇÁK, prezident ZV SR, genpor. v.v. Ing Peter VOJTEK, 

viceprezident ZV SR a predseda Klubu generálov SR a plk. v.v. Ing. Milan 

VIGLASKÝ, predseda klubu.      Prezident ZV SR pri tejto príležitosti 

odovzdal predsedovi spolku p. Štefanovi Granecovi vyznamenanie 

„Hviezda zväzu“. Genpor. v.v. Ing Peter VOJTEK odovzdal predsedovi MBS svoju Pamätnú plaketu 

NGŠ OS SR.   

Predseda a Rada klubu ZV SR Pezinok ocenili MBS,  pri príležitosti 20. výročia vzniku 

spolku „Pamätným  listom“, za prínos k dlhoročnej aktívnej, vzájomne prospešnej spolupráci 

s Klubom ZV SR Pezinok pri udržiavaní a zachovaní baníckych a vojenských tradícii a zvykov 

v Malokarpatskej oblasti. 

Predseda MBS ocenil pri príležitosti 20. výročia založenia MBS „Medailou Malokarpatského 

baníckeho spolku Pezinok Jozefa ENTZLERA:  Ing. Peter Vojtek, plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák. 
Stručne k histórii MBS: 

Vo svojej činnosti je zameraný na: 

a) udržiavanie a zachovávanie baníckych tradícii, na obnovovanie baníckych zvykov 

b) zhromažďovanie materiálnych hodnôt po banskej činnosti 

        Malokarpatský banícky spolok začal písať svoju históriu v roku 2002. Vtedy, po prijatí bývalých 

pracovníkov Rudných baní primátorom mesta, 24.júna,pri príležitosti spomienky na prvú písomnú 

zmienku o dobývaní drahých kovov v pezinskom chotári, sa začali ozývať hlasy, volajúce po 

pravidelnejšom stretávaní. Po vzore baníckych spolkov v niektorých banských mestách, bol 17.augusta 

2002, počas Pezinského permonika, vytvorený Malokarpatský banícky spolok v Pezinku. Do svojho 

programu prijal všetky body „Zakladajúcej listiny Historického baníckeho krúžku pri závode RB 

Pezinok“ z roku 1986 a stal sa de facto jeho pokračovateľom. 

   
 

➢ „ROKYCANY 2022“: Pravidelné Česko  - Slovenské stretnutie absolventov 

odboru RVD 1997 – 1981. 
V dňoch 16. -18.09.2022 sa uskutočnilo pravidelné septembrové Česko - Slovenské stretnutie 

absolventov odboru  RVD (Raketové vojsko a delostrelectvo)  VVVTŠ Martin (1977 – 1979) VVŠPV 

Vyškov na Moravě  (1979 – 1981), „ROKYCANY 2022“. Zaujímavé a výborne pripravené stretnutie 

tento rok  zabezpečoval Ing. Jaroslav MORAVEC. Ubytovanie bolo zabezpečené v Rezorte Brdy 

v mestečku Mýto, ktoré je vzdialené len 15. km od mesta Rokycany.  Budúci rok sa pravidelné 

stretnutie uskutoční v Meste Pezinok, v ktorom pôsobí náš klub. Termín akcie: 08.-10.2023. 

V priebehu soboty sa účastníci stretnutia zúčastnil pripravených akcii: 

1. prehliadka technologického zázemia mestského zimného štadióna a krytej plavárne; 

2. návšteva ATOMMUZEA JAVOR 51 v obci Míšov. V rokoch 1969 – 1990 objekt využívala 

Sovietska armáda a býval to najstráženejší a najutajovanejší objekt v bývalom 

Československu. Vo východnej Európe existovalo 12 lokalít, kde sa skladovali jadrové 

hlavice. 

3. návšteva Múzea na demarkačnej línii v Rokycanoch. Vonkajšiu expozíciu tvorí viac než 190 

kusov väčšinou pojazdnej vojenskej techniky, z obdobia II. svetovej vojny, povojnovej výzbroje 
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ČSĽA Vnútorná expozícia „Nikto nemá právo zabudnúť!“ obsahuje celý rad 

multimediálnych prvkov. Mapuje obdobie rokov 1938 až 1945 v Československu.  

 

V bývalej ČSSR boli vybudované 3 objekty JAVOR:  

✓ JAVOR 50: Obec Bílina, leží 25 kilometrov vzdušnou čarou od Ústí nad Labem; 

✓ JAVOR 51: Obec Míšov, leží asi 25 km západne od mesta Příbram; 

✓ JAVOR 52: asi 3,5 km severne od obce Běla pod Bezdězem. 

        Treba však dodať, že je nespochybniteľným faktom, že ČSĽA nikdy nevlastnila jadrové zbrane. N 

našom území boli vybudované tri sklady jadrových zbraní až v roku 1969 (Američania postavili v SRN 

svoje sklady jadrových zbraní už 

v polovici 50-tych rokov minulého 

storočia). Najprv obsahovali 

hlavice pre taktické rakety, neskôr 

pre operačne taktické a pre letectvo. 

        Sklady jadrových zbraní 

ČSĽA   nezabezpečovala ani 

nestrážila. V prípade možného 

konfliktu by ich  ČSĽA obdŕžala. 

Odovzdávanie sovietskych 

jadrových zbraní našim vojskám, by 

však vôbec nebola zložitá 

záležitosť. U raketových útvarov 

boli špeciálne prijímacie skupiny 

pre túto úlohu, ktoré mali takúto 

úlohu zvládnuť za 4 – 6 hodín. Ďalej 

bolo možné prepraviť k nám jadrové zbrane pomocou lietadiel i z veľmi vzdialených skladov mimo 

územie ČSSR. Obsluhy raketových útvarov boli vycvičené pre streľbu konvenčnými hlavicami, takže 

spolu s jadrovými hlavicami by obdŕžali aj potrebné tabuľky streľby, ktoré by zohľadňovali  zmeny 

balistických hodnôt. 

 

   

 

➢ Ocenenie predsedu KVVV gen. Karla Palečka – Plzeň 
        Klub Vojenských výsadkových veteránov gen. Karla Palečka – Plzeň (ďalej len „KVVV Plzeň“) 

je nezávislou, dobrovoľnou, nepolitickou záujmovou organizáciou. Združuje bývalých dôstojníkov, 

práporčíkov, ďalej slúžiacich poddôstojníkov a vojakov základnej služby, ktorí vykonávali vojenskú 

službu u jednotiek a útvarov výsadkového charakteru (včítane prieskumných) v rámci ČSĽA a AČR. 

Klub združuje tiež vojenských dôchodcov – bývalých príslušníkov výsadkových a prieskumných 

jednotiek ČSĽA a AČR. Členmi môžu byť i rodinní príslušníci. 

 

Podpredseda klubu odovzdal,  dňa 17.09.2022 v meste Mýto (ČR),  predsedovi KVVV Plzeň pplk. 

v.v. JUDr. Ladislavovi Slivovi pamätnú medailu Klubu ZV SR Pezinok vydanú pri príležitosti  25. 

výročia vzniku klubu. .  Podpredsedovi Klubu ZV SR Pezinok plk. v.v. Ing. Stanislavovi Šimonovi bol 

udelený Pamätný kríž KVVV Plzeň. 
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➢ Mimoriadne ocenenie ZV SR ku dňu OS SR7 

 

Ozbrojené sily Slovenskej 

republiky si uctili deň 

Ozbrojených síl SR v sobotu 

24. 09. 2022 slávnostným 

nástupom a položením vencov 

k Pamätníku hurbanovských 

bojov na Prietržskej ceste. 

Pred nastúpenými jednotkami 

OS SR, mnohonárodného 

bojového zoskupenia NATO 

na Lešti, zahraničnými  
diplomatmi, čestnými hosťami a občianskou verejnosťou prijal prezident zväzu plk. v.v. Ing. Gabriel 

Merňák z rúk náčelníka GŠ OS SR generála Daniela Zmeka mimoriadne ocenenie zväzu „Pamätný kríž 

NGŠ OS SR“ za prínos v rozvoji spolupráce s OS SR. K oceneniu zväzu osobne zablahoželal aj minister 

obrany SR Jaroslav Naď. 

➢ 30. výročie založenia Klubu ZV SR Košice 
       

      Dňa 30. septembra 2022 sa plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKY, 

predseda klubu a plk. v.v. Ing. František PARIŠEK, kontrolór klubu 

zúčastnili slávnostnej schôdze, pri príležitosti 30. výročia založenia 

Klubu ZV SR Košice. Slávnostná schôdza sa uskutočnila o 14:00 hod 

v objekte LESY, š.p. Košice, Moyzesová č. 18. 

      Pri tejto príležitosti Rada klubu ZV SR Pezinok udelila 

predsedovi klubu Košice mjr. v.v. Ing. Jaroslav PETÖOVI Pamätnú 

medailu klubu vydanú pri príležitosti 25. výročia založenia klubu. 

Medailu  odovzdal predseda klubu plk. v.v. Ing. Milan Vigalský. 

       Klub Košice ocenil M. Viglaského a Františka Pariška 

"Pamätnou medailou k 30. výročiu založenia Klubu ZV SR Košice". 

 

 

➢ Tradične - netradičná degustácia regionálnych vín 
      V súlade s Plánom činnosti Klubu ZV SR Pezinok na rok 2022, na základe 

návrhu plk. v.v. Ing. Františka Pariška, organizovala  Rada klubu ZV SR Pezinok 

degustáciu regionálnych vín.  
Menovaný kolega navrhol organizáciu klubovej akcie  tradične – netradičným 

spôsobom. Klubová akcia sa konala v rámci taradičnej, každoročnej akcie 

„Otvorené pivnice Limbach“ dňa 22.10.2022 od 14.00 hod. Otvorené pivnice 

 
7 www. zvazvojakov.sk/aktivity---zvaz/mimoriadne-ocenenie-zv-sr-ku-dnu-ozbrojenych-sil-sr/ 
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Limbach podporilo 14 vinárov. V rámci akcie bola tradičná gastronómia, výstava obrazov a handmade 

výrobky. Degustovalo sa celkom viac než 100 druhov vín z Limbachu. 

 

Otvorené pivnice Limbach podporilo 14 vinárov. V rámci akcie bola tradičná gastronómia, výstava 

obrazov a handmade výrobky. Degustovalo sa celkom viac než 100 druhov vín z Limbachu. 

Veľká škoda, že napriek úsiliu organizátorov sa akcie zúčastnila len hŕstka členov klubu. Musíme 

sa zamyslieť a zaoberať otázkou, či členovia klubu majú záujem o klubové akcie, resp., o aký  druh 

klubových akcii by bol záujem. 

 

➢ Stretnutie s jubilantmi klubu 
Dňa 04. novembra 2022 o 16.00 hod., v súlade s Plánom klubu na rok 2022,  organizovala Rada 

klubu ZV SR Pezinok spoločenské stretnutie s jubilantmi klubu, ktorí sa v ostatnom období  dožili 

významných životných jubileí. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli Kriser, Pezinok, Tehelná č. 4. 

V priebehu priateľského posedenia prijala Rada klubu pplk. v.v. Ing. Jozefa Haraslína za člena klubu. 

Menovaný sa rozhodol  kandidovať na funkciu tajomníka zväzu. 
 

    
 

Zúčastnení jubilanti klubu obdržali už tradičnú fľašu vína s venovaním predsedu a Pamätný list 

Klubu ZV SR Pezinok. Po oficiálnej častí nasledovala večera a  spoločenské posedenie. 
 

➢ 104. výročie ukončenia 1. Svetovej vojny 
Prvá svetová vojna, veľká vojna — globálny konflikt v rokoch 1914 – 1918, ktorý zásadne 

prekreslil politickú mapu sveta, predovšetkým Európy, a priamo či nepriamo zapríčinil zánik viacerých 

štátnych útvarov, napr. nemeckej, rakúsko-uhorskej či 

ruskej monarchie, ale aj predtým samostatných 

balkánskych monarchií. 11. novembra 1918 o 11. 

hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri 

podpise prímeria vo vlakovom vozni v Le Francport 

pri severofrancúzskom meste Compiégne, ktorým sa 

skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel od všetkých 

predchádzajúcich vojen trvalo toto ozbrojené 

stretnutie nepretržite viac než štyri roky. Hlavnými 

signatármi prímeria boli vrchný veliteľ spojeneckých 

síl maršal Ferdinand Foch a nemecký zástupca 

Matthias Erzberger. 11. november bol vyhlásený za 

Deň vojnových veteránov alebo Deň veteránov alebo aj Deň červených makov. Pripomína sa 

celosvetovo 11. novembra. 

 

Klub ZV SR Pezinok, príslušníci 115. to Viničné, Okresný úrad Pezinok (JUDr. Bohuš 

CHOCHLÍK, prednosta OÚ) , predstavitelia mesta Pezinok, ZO SZPB brig.gen. Karola Peknika (Peter 

WITTGRÚBER, predseda ZO), OR PZ Pezinok (plk. JUDr. Marin ŠVEC, riaditeľ), zástupcovia 

Malokarpatského baníckeho spolku (Štefan GRANEC, predseda) a občania mesta sa zúčastnili pietneho 

aktu kladenia vencov pri príležitosti 104. výročia ukončenia 1. Svetovej vojny dňa 11.11.2022 o 11:11 

hodine. O 10:30 hod bol pietny akt usporiadaný pri Pamätnej tabuli brigádneho generála Karola 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_Foch&action=edit&redlink=1
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Peknika, Moyzesová ulica a následne o 11.11 hod pri Pamätníku padlých v 1. Svetovej vojne na 

pezinskom cintoríne.  

   Slávnostný prejav predniesol primátor mesta 

Pezinok Ing. arch. Igor Hianik, ktorý vyzdvihol 

hrdinstvo a útrapy vojakov a útrapy civilného 

obyvateľstva. Krátky príhovor predniesol aj 

predseda ZO SZPB Peter Witgrúber.  Aktívnymi 

účastníkmi pietneho aktu boli príslušníci 115. to 

Viničné, ktorí zabezpečili čestnú stráž pri Pamätníku 

padlých v 1. SV a Pamätnej tabuli brig. gen. Karola 

Peknika. Príslušníci 115. to Viničné reprezentovali 

OS SR na verejnosti, čím zvýraznili slávnostnejší, 

vojenský charakter pietneho aktu. Pietneho aktu sa 

zúčastnil veliteľ 115.to mjr. Ing. Igor POLAŠKO. 

Pietneho aktu sa zúčastnil aj novo zvolený primátor mesta Pezinok JUDr. Roman MÁCS, bývalý 

dlhoročný primátor mesta Mgr. Oliver SOLGA a zástupca Klubu ZV SR Kežmarok pplk. v.v. Ing. Ivan 

LUČANSKÝ. 

Ešte predtým o 10:30 hod. účastníci pietneho aktu položili veniec pri Pamätnej tabuli brig. gen. 

Karola Peknika, Moyzesova ul..  Účastníci týmto vzdali hold významnej osobnosti mesta Pezinok. 

Krátky prejav predniesol tajomník ZO SZPB p. Peter Wittgrúber. 

 

➢ Ocenenie Zlatonosnou pamätnou medailou klubu 

V Trenčíne, dňa 16. novembra 2022 odovzdal podpredseda Klubu ZV SR Pezinok limitovanú 

Zlatonosnú pamätnú medailu klubu poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia, ktorí sa 

rozhodujúcou mierou podieľali na spracovávaní dokumentácie (právne a argumentačné podklady) 

potrebnej na podanie podnetu na Ústavný súd SR 

voči schválenému zákonu č. 283/2021 Z.z. 

o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom 

komunistického režimu. Medaila bola udelená: 

- plk. v.v. JUDr. Milošovi Sukubovi 

- plk. v.v. Miroslavovi Sokolovi (Klub ZV SR 

Martin Podháj). 

Návrh na začatie konania o súlade právnych 

predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR 

bol dňa 01. 12. 2021 osobne podaný JUDr. 

Eduardom Bárányim, DrSc, ktorý bude v tejto veci 

zastupovať poslancov NR SR. Podľa presvedčenia 

navrhovateľov zákon ako celok nie je v súlade s 

viacerými ustanoveniami Ústavy SR a 

medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a majú prednosť pred jej zákonmi. ÚS SR pozastavil 

účinnosť predmetného zákona. 

 

➢ 16. zasadnutie zväzovej rady 
V súlade s čl. 12.5 stanov ZV SR sa v dňoch  23.11.2022 

(zahájenie 13.00 hod.) – 24.11.2022 (ukončenie 14.00 hod.) 

uskutočnilo 16. zasadnutie Zväzovej rady (ďalej len „ZR“). 

Zasadnutie organizačne zabezpečoval Klub ZV SR Prešov 

a konalo sa v PDA Prešov. Za Klub ZV SR Pezinok sa 

zasadnutia zúčastnili: plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák, 

prezident zväzu, genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, 

1.viceprezident a predseda KG SR, plk .v.v. Ing. Milan 

Viglaský, predseda klubu, plk. v.v. Ing. Eduard Csonga, 

kandidát na 2. viceprezidenta.  

ZR tajným hlasovaním rozhodla o zotrvaní ZV SR v 

EUROMILe, Ďalej schválila Organizačný a rokovací poriadok ZV SR, Plán činnosti ZV SR na rok 
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2023, Plán tvorby a čerpania finančných prostriedkov ZV SR pre rok 2023 a návrhy na udelenie 

vyznamenaní  a ocenení ZV SR. 

 Na záver zasadnutia poďakoval prezident ZV SR za dlhoročnú prácu v prospech ZV SR 2. 

viceprezidentovi ZV SR plk. v. v. Ing. Jánovi Paulechovi a predsedovi ZR pplk. Ing. Mojmírovi 

Hlochovi, ktorí sa zo zdravotných a rodinných dôvodov vzdali svojich funkcií. Za 2. viceprezidenta ZV 

SR bol zvolený nominant klubu Pezinok plk. v. v. Ing. Eduard Csonga a riadením ZR bol do zvolenia 

nového predsedu poverený jej podpredseda pplk. v. v. Ing. Ján Chyla z klubu Ružomberok.  

 

➢ Stretnutie u primátora 
Primátorom mesta Pezinok sa v komunálnych voľbách 2022  stal nezávislý kandidát JUDr. Roman 

MÁCS. Celkom získal 4.171 platných hlasov (50,3%). Zároveň bol zvolený za poslanca BSK.     

V piatok, 02. decembra 2022 o 10.00 hod. novozvolený primátor,  prvý krát prijal  delegáciu Klubu ZV 

SR Pezinok vedenú predsedom Ing. Milanom VIGLASKÝM. Stretnutia sa ďalej zúčastnili Ing. 

Stanislav ŠIMON, Ing. Ján BODOR,  Ing. Štefan HUDÁK a Mgr. Eduard ŠTAMM. Stretnutia sa 

zúčastnila zástupkyňa  primátora Ing. Renáta KLIMENTOVÁ. Cieľom pracovného stretnutia bolo 

vzájomne poznanie predstáv o vyváženej, vzájomne prospešnej spolupráci mesta a klubu v ďalšom 

období.  
 

V úvode primátor mesta v krátkosti zoznámil vedenie klubu so svojimi predstavami, ktoré chce 

uskutočniť v meste a zároveň 

podčiarkol snahu o úzku, ale vyváženú 

spoluprácu s Klubom ZV SR Pezinok. 

Povedal, že sa bude snažiť nájsť vhodnú 

miestnosť na vykonávanie klubovej 

činnosti. Ponúkol vedeniu klubu 

participáciu pri dobre sa rozvíjajúcej 

spolupráci s Múzeom SNP Banská 

Bystrica. Zaujímal sa o aktivity 

týkajúce sa údržby  protitankových 

kociek v rámci Vojenského náučného 

chodníka v našom regióne. 

Delegácia klubu zdôraznila, že 

činnosť klubu je postavená na štyroch 

pilieroch, pričom jeden 

z dôležitých  pilierov je „Pôsobenie 

klubu v meste Pezinok“. Klub  ZVSR 

Pezinok ponúkol spoluprácu pri organizovaní pietnych aktov a spoločenských akcii organizovaných 

vedením mesta.  Zabezpečí čestnú stráž profesionálnymi vojakmi OS SR, čím sa zvýši  slávnostný ráz 

pietnych aktov. 

Predseda klubu p. Viglaský nastolil otázku umiestnenia sovietskeho mobilného protilietadlového 

raketového komplexu VOLCHOV S-75 (odpaľovaciu rampu a dvojstupňovú raketu) na katastrálnom 

území mesta Pezinok. V diskusii sa účastníci stretnutia zhodli na závere, že  súčasná geopolitická 

situácia v Európe, po agresii Ruskej federácie voči susednému štátu je mimoriadne vyhrotená 

a predmetná otázka je veľmi citlivá. Môže vyvolať negatívne emócie časti obyvateľov mesta voči 

primátorovi a členom Klubu ZV SR Pezinok. Táto otázka si vyžaduje dôkladnú dopadovú analýzu nálad 

obyvateľov mesta a členov klubu a je nutné počkať s jej realizáciou.  

Primátor mesta navrhol pripraviť Memorandum o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi mestom 

Pezinok a Klubom ZV SR. Memorandum navrhol podpísať na výročnej členskej schôdzi klubu dňa 27. 

januára 2023. VČS sa prvýkrát uskutoční v priestoroch Pezinského kultúrneho centra, Holubyho  

114/42, Pezinok. Vedenie klubu sa s návrhom stotožnilo. 

Stretnutie sa uskutočnilo v príjemnej pracovnej atmosfére. Vedenie a členovia klubu prajú 

primátorovi, vedeniu mesta a zamestnancom MsÚ  úspešné a pracovne tvorivé obdobie, ktoré bude na 

prospech nášho krásneho mesta. 

 Záverom je dôležité zdôrazniť, že na základe záujmu oboch strán, sa črtá nová etapa vyváženej, 

vzájomne prospešnej spolupráce na kvalitatívne vyššej úrovni.  
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VI. Napísali aj  o našej činnosti: 
 

PIETNA SPOMIENKA NA ŠTYROCH POPRAVENÝCH 

SLOVENSKÝCH GENERÁLOV8 

Dňa 3. marca 2022 o 14,00 hod. sa konala z podnetu KG SR 

v areáli Pamätníka zmierenia na MO SR v Bratislave pietna spomienka na 

štyroch popravených slovenských generálov. 
 

Už od roku 2015 si pripomíname tragickú udalosť, popravu 

divízneho generála Rudolfa Viesta, brigádneho generála Jána Goliana, 

generála II. triedy Štefana Jurecha a generála II. triedy Augustína Malára. 

Títo štyria slovenskí generáli sa postavili na odpor nemeckému nacistickému 

režimu a zaplatili za to svojimi životmi. Boli odsúdení a spoločne popravení 

v koncentračnom tábore Flossenbürg niekedy v druhej polovici marca 1945, 

tábor bol oslobodený americkými jednotkami už o pár dní 23. apríla 1945.  Títo muži nepočúvali slepo 

iba vojenské rozkazy, ale riadili sa i vyššími mravnými princípmi a to ich stálo tú najvyššiu cenu, ich 

životy. Preto i po 77 rokoch zostávajú pre nás trvalým odkazom a príkladom. 

Vzhľadom vojnovú situáciu na Ukrajine a z toho vyplývajúce opatrenia plnené na MO SR a OS 

SR sa konala iba tichá spomienka, za účasti obmedzeného počtu osôb. Po položení vencov, príhovoru a 

požehnaní vojenského ordinára OS a OZ SR mons. Františka Rábeka sa prítomným poďakoval za 

účasť predseda KG SR genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, ktorý poprial zamestnancom rezortu obrany 

a vojakom OS SR vytrvalosť a úspechy pri plnení úloh v tomto neľahkom období. 
 

Pietneho aktu sa zúčastnili za MO SR generálny riaditeľ SEĽUZ Martin Jakál, za GŠ OS SR 

zástupca NGŠ OS SR genpor. Ing. Ľubomír Svoboda, ďalej brig.gen. Ing. Tibor Králik, 

M.Sc. a brig.gen. Ing. Peter Babiar, za Klub Pezinok Zväzu vojakov SR predseda plk.v.v. Ing. Milan 

Viglaský, plk.v.v. Ing. Stanislav Šimon a plk. Ing. Štefan Viglaský.    
 

Za KG SR sa pietneho aktu ďalej zúčastnili  genmjr.v.v. Ing. František Blanárik, genmjr. 

v.v. Ing. Juraj Baránek a genmjr. v.v. Ing. Svetozár Naďovič. Po pietnom akte sme mali príležitosť 

na krátku spomienku na nášho priateľa, v minulom roku zosnulého posledného žijúceho priameho 

potomka štyroch popravených generálov, pplk. Ing. Marcela York Jurecha.   

 

   
   

   
   

 
8 https://www.kgsr.sk/aktuality/pietna-spomienka-na-styroch-popravenych-slovenskych-generalov-2/ 

https://www.kgsr.sk/aktuality/pietna-spomienka-na-styroch-popravenych-slovenskych-generalov-2/
https://www.kgsr.sk/aktuality/pietna-spomienka-na-styroch-popravenych-slovenskych-generalov-2/
https://www.kgsr.sk/wp-content/gallery/20220303_pietna/IKE9A0531.jpg
https://www.kgsr.sk/wp-content/gallery/20220303_pietna/IKE9A0520.jpg
https://www.kgsr.sk/wp-content/gallery/20220303_pietna/IKE9A0541.jpg
https://www.kgsr.sk/wp-content/gallery/20220303_pietna/IKE9A0544.jpg
https://www.kgsr.sk/wp-content/gallery/20220303_pietna/IKE9A0536.jpg
https://www.kgsr.sk/wp-content/gallery/20220303_pietna/IKE9A0548.jpg
https://www.kgsr.sk/aktuality/pietna-spomienka-na-styroch-popravenych-slovenskych-generalov-2/
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Jozef Nesvadba, Hraničář, ročník 30, č.5, september 20219 

 

 

 
9 Jozef Nesvadba, des. v zál., bývalý príslušník VÚ  1723 Viničné (TO plrb Pezinok) 

https://www.kgsr.sk/wp-content/gallery/20220303_pietna/IKE9A0560.jpg
https://www.kgsr.sk/wp-content/gallery/20220303_pietna/IKE9A0581.jpg
https://www.kgsr.sk/wp-content/gallery/20220303_pietna/IKE9A0567.jpg
https://www.kgsr.sk/wp-content/gallery/20220303_pietna/IKE9A0554.jpg
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Jeffrey SIMON , NATO and the Czech & Slovak Republics - a comparative study in civil-

military relations10 ( knihu vydalo to Rowman & Littlefield Publishers, Inc. v r. 2004). Kniha rozoberá   

cestu Slovenska do NATO. 

Citát, str. 207: "Pavol Kanis taktiež inicioval zmeny vo vedení vojenských špeciálnych služieb 

k 1.1.2000. Plukovník Vendelín Leitner nahradil genmjr. Petra Bučku ako šéfa VSS, ktorá sa zaoberá 

vonkajšími záležitosťami. Plukovník Cudrak nahradil plk. Stanislava Simona ako šéfa VOS 

zodpovednej za kontrarozviednu činnosť. Prepustenie Stanislava Simona bolo kontroverzne, 

nakoľko bol oceňovaný za depolitizáciu VOS po tom, čo nahradil plk. Milana Sykoraia, ktorý 

monitoroval súkromný život bývalého ministra obrany Siteka (SNS) v dobe, keď bolo HZDS pri moci. 

Generalmajor Bucka sa stal Kanisovym poradcom pre spravodajské služby a potvrdil ministrov 

úmysel vytvoriť zastrešenie vojenských spravodajských služieb pod jeho spoločným vedením." 

 

 
10 Zdroj informácie: plk. gšt. v.v. Ing. Jaroslav GOFJAR, MSc.,  predseda ABSD, v predmetnej dobe PO v USA 
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VII. Jubilanti Klubu ZV SR Pezinok v roku 2023 
 

Mesiac Jubilant  Vek 
 

 

Január 

Ing. Ondrej Kuňak 

Vladimír Hrušovský 

Ing. Peter Vojtek 

85 

75 

65 

 

 

 

 
 

 

Jubilantom klubu 

srdečne 

blahoželáme!!!! 
 

 

 

   

Február Viera Kuňaková 

 

85 

Marec 

Ing. Rudolf Žídek 

Vladimír Držík 

Peter Kurčina 

75 

70 

50 

   

apríl 

Josef Šimurda - najstarší 

člen klubu 

Ing. Ivan Kvačkaj 

 

95 
 

70 

máj Ing. Ferdinand Grunský 70 

 

jún Ján Čalfa 

 

70 

júl 

Jozef Villem 

MUDr. František Lašák  

MUDr. Ľubomír Šušol  

Ing. Stanislav Šimon 

90 
70 

70 

65 

   

august 
Pavel Janata 

Ján Horčičiak 

80 

65 

   

september Ing. Mária Kormaníková 

 

55 

november Zdenka Gregušová 

 
93 

december Ing. Ivan Máčovský, PhD. 65 

 

 

VIII.  Navždy nás opustili: 
 

Členovia Klubu ZV SR Pezinok: 

• pplk. v.v. Mikuláš WÁCZLAV  *16.01.1942  ϯ09.03.2022 

• pplk. v.v. RSDr. Vladimír HALAMÍCEK *16.06.1941 

ϯ4.4.2022 – zakladajúci člen Klubu ZV SR Pezinok a dlhoročný 

člen Rady klubu 
 

Bývalí príslušníci 186.plrb: 

• mjr. v.v. Ladislav FEIFIČ  *08.05.1934  ϯ27.03.2022 

• pprap. v.v. Valér MATUŠKA *1961 ϯ15.12.2022 

 

Česť ich pamiatke! 
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IX.  DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 
 

Zväz vojakov Slovenskej republiky 
Právna forma: Občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) 

Sídlo: 911 27 Trenčín, Hviezdoslavova č. 16 

Register: MV SR VVS/1-900/90-7140-7, dňa 02.11.2022 

Štatutár: plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK 

Telefónne čísla: 032/7430041, 0960 333 818 

E-mail: zvazvoj@gmail.com 

IČO: 318 714 53 

DIČ: 2021325383 

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

Internetová stránka ZV SR:  www.zvazvojakov.sk  

 

Členovia nášho klubu pracujúci v orgánoch ZV SR11: 

 

Prezídium Zväzu vojakov SR: 

 

plk. v.v. Ing. Gabriel MERŃÁK 

prezident 

 +421 917 766 012 

 prezident @zvsr.sk 

  

genpor. v.v. Ing. Peter  VOJTEK 

           1.viceprezident 

 +421 903 824 221 

 viceprezident1@zvsr.sk 

plk. .v.v. Ing. Eduard CSONGA 

            2.viceprezident 

 +421 903 829 606 

 viceprezident2@zvsr.sk 

  

pplk.v.v. PhDr. Marián MJARTAN 

                                                      tajomník 

 +421 905 660 238 

 tajomnik@zvsr.sk 

 

Orgány ZV SR: www. zvazvojakov.sk/organy-zv-sr/ 

Kontakty prezídia, Zväzovej rady: www. zvazvojakov.sk/kontakt/ 

 

Klub ZV SR Pezinok: 

Účet klubu: Fio banka, a.s.: SK49 8330 0000 0027 0202 8592 

IČO klubu: 31 871 453 0007 
• Číslo spisu: SVS-OVS3-2021/009850 

• Registračné číslo: VVS/1-900/90-7140 

• Dátum registrácie: 11.02.2021 

Sídlo klubu: Záhradná 1379/7, 902 01 Pezinok 

 

Informácie o aktivitách klubu najdete na webovej stránke: 

www.zvazvojakov.sk/author/KlubPK/ 

 

 
11 Prezídium ZV SR, Predsedníctvo Zväzovej rady  a jednotlivé komisie ZV SR sú uvedené menovite s číslom 

telefónu a e-mailom na webovej stránke: https://zvazvojakov.sk/prezidium/ 

http://www.zvazvojakov.sk/
http://www.zvazvojakov.sk/author/KlubPK/
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Rada klubu ZV SR Pezinok 2022 – zloženie a kontakty: 

 
plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ 

predseda 

 +421 905 234 706 

 milan.viglasky@gmail.com 

  

plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON 

podpredseda 

 +421 911 777 713 
 standosim@gmail.com 

plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ 

tajomník 

 +421 902 899 915 
 jaroslav.garaj@zoznam.sk 

  

pplk. v.v. Ing. Ján BODOR 

styk s verejnosťou 

 +421 907 217 093 
  janbodor33@gmail.com 

pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK 

hospodár 

 +421 905 728 572 
 pezinsko@gmail.com 

  

ppráp. v.v.  Peter KURČINA 

pokladník 

 +421 908 660 619 
 peterkurcina@gmail.com 

pplk. v.v. Mgr. Eduard ŠTAMM12 

člen rady 
 +421 908 787 315  

 stammedo@gmail.com 

 

Kontrolór klubu: 

  

plk. v.v. Ing. František PARIŠEK 

kontrolór  
 +421 903 329 001 

 františek.parisek@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 
12 Za člena RK zvolený na VČS dňa 24.06.2022. 

mailto:garaj@zoznam.sk
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X. Štatistické ukazovatele klubu 
 

Naše príspevky na web stránke ZV SR: 

• www. zvazvojakov.sk/author/KlubPK/ 

2019 2020 2021 2022 

34 32 28 11/2713 

Celkom príspevkov od r. 2016: 132 
 

 

 
Počet a aktívnych členov klubu,  stav  k 31.12.2022:  145 

Počet členov, ktorým bolo prerušené členstvo v klube: 1 
 

Od obnovenia činnosti klubu opustili naše rady:  

P.č. Rok Opustili nás 

(celkom) 

Dôvod Prerušenie14 

členstva  zánik 

členstva15 

vystúpenie 

zo ZV16  

úmrtie 

1. 2017 1 1 - - - 

2. 2018 1 - - 1 - 

3. 2019 1 - - 1 - 

4. 2020 5 - 3 2 - 

5. 2021 3 - - 3 - 

6. 2022 5 - 4 1 1 17 

Celkom: 17 1 8 8 1 

 
13 Stará webová stránka/nová webová stránka 
14 Stanovy ZV SR čl. 5 ods. 5.6.1  
15 Stanovy ZV SR čl. 5, ods. 5.5.4 až 5.5.8 
16 Stanovy ZV SR čl. 5, ods. 5.5.1 
17 Od 24.02.2022 – na základe písomnej žiadosti, schválene RK (pplk. v.v. Ing. Václav TOMICA)   
 

0
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Vývoj členskej základne KLUBU ZV SR Pezinok
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Ako sa menila veková štruktúra klubu: 
 

rok 

narodenia 

počet rok 

narodenia 

Počet rok 

narodenia 

počet rok 

narodenia 

počet 

1928 1 1946 2 1957 8 1968 1 

1930 1 1947 1 1958 4 1969 4 

1933 1 1948 2 1959 5  1970 1 

1938 2 1949 1 1960 2 1972 3 

1939 1 1950 3 1961 5 1973 1 

1940 2 1951 3 1962 7 1974 1 

1941 2 1952 10 1963 1 1975 2 

1942 2 1953 6 1964 5 1977 1 

1943 1 1954 11 1965 4 1979 1 

1944 4 1955 12 1966 5   

1945 1 1956 13 1967 3   

Vekový priemer klubu: 
2021 64,97 

2022 65,86 

Vekový priemer rady klubu: 
2021 64,71 

2022 63,42 

 

 

Štatistika podľa dosiahnutej  hodnosti: 

 

gen. plk. pplk. mjr. kpt. npor. por. nprap. pprap. nrtm. rtm. ost. 

3 46 45 24 10 3 1 7 3 1 1 2 
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Príloha č. 1 k IS 2022 

 

 

KLUB ZVÄZU VOJAKOV   

SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PEZINOK 

 
 

 
 
 

 

Plán činnosti 
Klubu Zväzu vojakov  

Slovenskej republiky  

Pezinok  

na  rok 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pezinok  2023       - 
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Hlavné úlohy: 
1. V roku 2023 získať právnu subjektivitu založením Občianskeho združenia, v súlade so 

zákonom číslo  83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  

2. Získaním právnej subjektivity prehlbovať akcieschopnosť  klubu v hospodárskej 

oblasti,  pri zabezpečovaní finančných prostriedkov pre svoju  činnosť. Pokračovať v 

oslovovaní a získavaní darcov 2 %  alebo 3 % z daní z príjmov za rok 2022, a členov 

klubu na poskytnutie dobrovoľného príspevku. 

3. Pokračovať v rozvíjaní vzájomne prospešnej spolupráce s ostatnými klubmi ZV SR, 

štátnymi a spoločenskými organizáciami v meste Pezinok, vrátane právnických 

a fyzických osôb vykonávajúcich  podnikateľské aktivity v Malokarpatskej oblasti. 

4. Naďalej pokračovať v skvalitňovaní spolupráce s velením 115. to Viničné  pri 

organizovaní pietnych aktov v meste Pezinok. 

5. Naďalej zlepšovať informovanosť členov klubu o činnosti Prezídia ZV SR, Zväzovej 

rady a Rady klubu. 

 

 

Úlohy:  
1. Zabezpečiť angažovanosť členov klubu na plánovaných spoločenských akciách 

organizovaných pri výročiach významných spoločensko-historických udalostí. 

2. V Rade klubu (ďalej len „RK“) dosiahnuť proporcionálne rozloženie úloh medzi 

jednotlivých členov. V súlade so Stanovami ZV SR register MV SR číslo VVS/1-

900/90-7140-7 zo dňa 02.11.2022 a Organizačným a rokovacím poriadkom ZV SR.  

3. Zásadne skvalitniť výber členov klubu navrhovaných na ocenenie ZV SR, odbúrať 

formálnosť pri predkladaní návrhov: 

- za základne kritérium návrhu na ocenenie stanoviť významnú mieru podpory 

činnosti klubu a osobný príspevok k rozvoju spolupráce s rezortom obrany, 

štátnymi a spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v malokarpatskej oblasti.  

4. Rokovať s novo zvoleným primátorom mesta Pezinok s cieľom získať vlastnú 

miestnosť na rozvíjanie činnosti RK. 

 

 

A. Činnosť Rady klubu, členské schôdze klubu 
 

P.č. Úloha - opatrenie18 Zodpovedá Termín19 Miesto Súčinnosť/poznámka 

1 VČS 2023 RK 26.01.23 Pezinok PKC20 

2 Zasadania RK predseda, 

tajomník 

1x /2–3 

mes.  

Pezinok,  Podľa potreby / hotel 

Kriser 

3 Stretnutie s jubilantmi 

klubu 

 

člen RK pre 

styk 

s verejnosťou 

05/2321 

11/23 

Pezinok jubilanti klubu 

4 Kontrola a uzávierka22 

peňažného denníka 

klubu  

hospodár, 

kntrolór  

2 x/rok Pezinok pokladník 

 
18 Plán činnosti klubu je možné  v priebehu kalendárneho roka 2023 operatívne  upravovať (meniť) podľa 

aktuálnej situácie O prípadných zmenách bude RK včas členov  informovať. 
19 V prípade orientačného termínu bude presný termín akcie spresnený v  priebehu kalendárneho roka v 

súčinnosti s ostatnými organizátormi významných spoločensko-historických  podujatí; 
20 Pezinské kultúrne centrum (Dom kultúry), Holubyho 114/42, Pezinok 
21 V priebehu „Guláš párty 2023“ 
22 vykoná kontrolór a hospodár klubu, správu  schvaľuje predseda klubu (Smernica pre hospodárenie ZV SR čl. 2 

ods. 7 písm. h) 

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1013994&f=3
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B. Administratívne a organizačné úlohy RK 
 

P.č. Úloha - opatrenie Zodpovedá Termín Miesto Súčinnosť/poznámka 

1 Spracovanie zákonnej 

dokumentácie OZ 

Tajomník 31.03. Pezinok RK 

2 Odoslanie členského 

príspevku klubu na 

prezídium ZV SR  

hospodár, 

pokladník, 

predseda 

do 

31.03.23 
Pezinok Rada klubu 

7,00 € / člen 

3 Odoslanie hlásenia23: 

„Stav členskej základne 

klubu Pezinok  ZV SR“  

tajomník, 

predseda,  
do: 

31.03.23 

30.09.23 

Pezinok príjemca hlásenia: 

tajomník ZV SR p. 

Mjartan 
4 Spracovanie a odoslanie 

návrhov na ocenenie24 

členov klubu  

predseda, 

tajomník 
do 

31.03.23 

30.09.23 

Pezinok 

Trenčín 
RK 

5 Spracovanie a schv. 

„Plánu činnosti 2024“ 

predseda, 

tajomník 
15.12.23 Pezinok RK 

6 Informačný spravodajca 

klubu  

uzávierka 

redakčná rada 

klubu 
15.01.24 

 

31.12.23 

Pezinok členovia klubu 

7 Pokračovať v rozvíjaní  

vzťahov s ostatnými 

klubmi ZV SR. 

predseda 

a RK 
priebežne SR podľa potreby  

8 Spolupráca RK so  

št. a spoločenskými 

organiz.  v meste a  

okrese  Pezinok 

predseda, RK 

 

 

priebežne 

Pezinok 
Pezinok 

 
podľa potreby 

a aktuálnej situácie 

 

 
9 Spolupráca so 115.to 

Viničné 
predseda 

podpredseda, 

tajomník 

priebežne Pezinok/ 

Viničné 
RK 

 

 

C. Zasadania a akcie organizované Prezídiom ZV SR, 

Zväzovou radou a klubmi ZV SR 
 

P.č. Úloha - opatrenie Zodpovedá Termín Miesto Súčinnosť/poznámka 

1 17. zasadanie zväzovej 

rady ZV SR (ďalej len 

„ZR“) 

predseda ZR 26.04.23 bude 

upresnené 
účasť predsedu klubu 

alebo povereného 

člena RK 

 2 18. zasadanie ZR 29.11.23 

3 Porady predsedníctva 

ZR ZV SR 
predseda ZR 17.01.23, 

15.04.23 

12.09.23 

18.01.23 

 predsedovia klubov  

 

4 27. ročník Medzinár.  

voj. výstupu na Kriváň 
predseda 

a RK 
08. - 

10.09.23 
Vysoké 

Tatry 
Prezídium ZV SR, 

účasť záujemcov klubu 

 

 

 

 

 
23 RK prerokovať na zasadnutí v mesiaci 03/23 
24 Na základe návrhu RK 
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D. Spoločenské akcie klubu 
 

P.č. Úloha - opatrenie Zodpovedá Termín Miesto Súčinnosť/poznámka 

1 Návšteva 

Malokarpatského múzea  

Bodor 03/23 Pezinok  

2 Neformálne posedenie pri 

varení gulášu – „GULÁŠ 

PÁRTY 2023“ 

Garaj 05/23 Viničné  

3 Malokarpatská vinná 

cesta – degustácia 

regionálneho vína: 

variantné riešenie 

a Viglaský 02-

03/2023  

Pezinok Malokarpatské 

múzeum 

b Parišek 10/23 Limbach Otvorené pivnice 

Limbach 

 

 

E. Pietne akty 
 

P.č. Úloha – opatrenie Zodpovedá Termín Miesto Súčinnosť/poznámka 

1 Pietna spomienka na 4 

popravených slov. generálov 

Klub gene- 

rálov SR 

07.03.23 MO SR 

Bratislava 

Delegácia RK  / 

Pamätník zmierenia 

2 78. výročie oslobodenie 

mesta Pezinok 

RK 04/28 Pezinok Pamätník 

osloboditeľov, 

Mladoboleslavská ul. 

 
3 78. výročie Dňa víťazstva 

nad fašizmom a ukonč. 

vojny v Európe 

RK 05/22 Pezinok 

4 Deň obetí banských nešťastí 

– pamätný deň 

RK 10.08.23 

17:00  

Pezinok Organizátor: MBS, 

bansky vozík u Billy 

5 79.výročie SNP RK 08/22 Pezinok Pam. osloboditeľov, 

Mladoboleslavská ul. 

6 105. výročie ukončenia 1. 

svetovej vojny 

RK 11.11.23 

o 11:11  

Pezinok, 

pamätník 

Evanjelický cintorín 

Pezinok 

 

 

F. Strelecké súťaže25 
 

P.č. Úloha – opatrenie Zodpovedá Termín Miesto Súčinnosť/poznámka 

 Strel. súťaž z ručných 

zbraní –Medzinár. deň 

prísl.  mierových síl OSN 

klub Sereď 27.05. kasárne 

Sereď 

UN Veterán Slovakia 

VePS, žpr., kluby ZV 

SR 

2 Strel. súťaž z ručných 

zbraní 

klub 

Topoľčany 

25.05. strelnica 

Lipovník 

kluby ZV SR 

2207. Levice 

3 Strel. súťaž z ručných 

zbraní o „Putovný pohár 

prezidenta ZV SR 

klub Levice 25.08. Levice 

strelnica 

Devičany 

VÚ 2207 Levice 

4 7.ročník strel. súťaže – 

„Podjavorinská pištoľ, 

memoriál plk. Dr. Š. 

Bumbála 

klub Nové 

Mesto 

n/Váhom 

07.09. Strelnica 

Beckov 

kluby ZV SR 

 

 

 

 
25 Účasť dobrovoľná, podľa záujmu členov klubu 
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G. Spoločné aktivity – významné dni 
 

P.č. Aktivita Termín Miesto Poznámka 

1 Deň delostrelectva a 

raketového vojska  

15.01. SR  

2 Narodenie M. R. Štefánika 21.06. Košariská  

3 Úmrtie M. R. Štefánika 04.05. Bradlo  

4 Deň Slovenského 

vojenského letectva 

17.09. SR  

5 Deň OS SR 22.09. Brezová pod Bradlom  

6 Deň veteránov 11.11.   Pezinok  

 

 

 

 

Spracoval: podpredseda klubu 

Schválila Rada klubu ZV SR Pezinok 
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Príloha č. 2 k IS 2022 

 

 

KLUB ZVÄZU VOJAKOV   

SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PEZINOK 

 

História  
Zväzu vojakov Slovenskej republiky 

(1992 – 2022) 

 
Zväz vojakov Slovenskej republiky26  je právnickou osobou. Kluby registrované vo zväze 

môžu mať vlastnú právnu subjektivitu. Sídlo ZV SR: Hviezdoslavova č. 16, 911 27 Trenčín. 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 od marca 1993 v rámci svojho členstva v organizácii 

európskych vojenských zväzov EUROMIL (European Organisation of Military 

Associations). Je organizáciou slobodných demokratických vojenských združení 

a vojenských odborových zväzov. Je hlasom európskych vojakov na 

medzinárodnej úrovni. EUROMIL je zastrešujúca organizácia zložená z 34 

vojenských združení a odborových zväzov. Založená v roku 1972. Organizácia 

zahŕňa 22 krajín.  

Jeho hlavným poslaním je podporovať profesionálne a spoločenské záujmy, ako aj základné 

práva a slobody európskych vojakov. EUROMIL obhajuje právo európskych vojakov na vytvorenie 

združení vojenských profesionálov alebo vojenských odborových zväzov. Je to hlavné celoeurópske 

fórum pre spoluprácu medzi profesionálnymi vojenskými združeniami v otázkach spoločného záujmu. 
 

Zväz vojakov Slovenskej republiky 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.  

 
26 Stanovy Zväzu vojakov Slovenskej republiky 

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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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 intervencie 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 dobe svojho vzniku,  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.  

Po novembri 1989 začali vznikať vo vojenských posádkach prípravné výbory, ktoré zakladali 

Kluby vojakov z povolania Československej armády. Tieto kluby postupne vznikali aj pri 

vojenských útvaroch, vojenských školách a vojenských zariadeniach v rámci celej ČSFR. Snahou 

týchto klubov bolo vytvoriť organizáciu, ktorá by svojou činnosťou nadviazala na tradície a činnosť 

Zväzu Československých dôstojníkov a Zväzu Československých rotmajstrov, ktoré boli založené 

krátko po vzniku Československej republiky, na 1. verejnej schôdzi vo veľkej sále na 

Streleckom ostrove v Prahe 16.11.1918. Na schôdzi delegátov zo všetkých krajov 28.11.1918 

boli schválené stanovy a zvolené predsedníctva vzniknutých organizácií dôstojníkov a rotmajstrov 

Československej armády. Výsledkom snahy týchto vznikajúcich klubov vojakov z povolania na 

území celej ČSFR bolo zvolanie 1. celoarmádnej konferencie Zväzu vojakov z povolania ČSFR, 

ktorá sa uskutočnila 24. marca 1990 vo Vyškove na Morave. Na jej rokovaní sa ako hosť zúčastnil 

aj minister obrany ČSFR genplk. Ing. Miroslav VACEK (od 9.5.1990 arm. gen.).  
 

V dňoch 26. a 27. apríla 1991 sa vo Vyškove na Morave uskutočnila 2. celoarmádna 

konferencia zväzu vojakov z povolania. Kluby zväzu vojakov boli až do októbra 1992 riadené 

Ústrednou radou Zväzu vojakov z povolania ČSFR v Prahe. Zväz vojakov z povolania mal v roku 

1992 viac ako 12 000 členov vo viac ako 500 kluboch po celom území republiky. 
 

V súvislosti s rozdelením ČSFR od 1.1.1993 na Českú republiku a Slovenskú republiku, 

pripravila Ústredná rada zväzu návrh, ktorý bol prerokovaný na 3. celoarmádnej konferencii v 

dňoch 11. - 12.12.1992 vo Vyškove na Morave. Prítomní delegáti schválili rozdelenie Zväzu 

vojakov z povolania ČSFR na dve nástupnícke organizácie: Svaz vojáků z povolání České 

republiky a Zväz vojakov z povolania Slovenskej republiky. 
 

Po schválení rozdelenia Zväzu vojakov z povolania ČSFR na dve organizácie, bolo na území SR 

evidovaných viac ako 80 klubov vojakov z povolania. Dňa 27.11.1992 sa zišli v Trenčíne 

predsedovia Rád klubov Vojenského veliteľstva východ. Na stretnutí bol zvolený 13 členný 

prípravný výbor, ktorého hlavnou úlohou bolo pripraviť a organizačne zabezpečiť zvolanie 1. 

snemu Zväzu vojakov z povolania ASR. Za predsedu prípravného výboru bol zvolený plk. gšt. 

Ing. Ján HADAČ z Klubu vojakov z povolania Trenčín. 
 

        1.snem Zväzu vojakov z povolania Armády Slovenskej republiky (ZVzP ASR) sa uskutočnil 

27.2.1993 v priestoroch auly Vysokej vojenskej technickej školy (VVTŠ) v Liptovskom Mikuláši. 

Na jeho rokovaní sa zúčastnili delegáti zo 48 klubov vojakov z povolania a dvoch klubov 

vojenských dôchodcov (Trenčín a Liptovský Mikuláš). Na sneme bola schválená organizačná 

štruktúra zväzu, zaviedli sa členské preukazy zväzu, výška členského príspevku, boli prerokované 

a schválené základné dokumenty zväzu. Na dvojročné obdobie bola zvolená 17 členná Ústredná 

rada a 7 členná revízna komisia. Za predsedu ZVzP ASR bol zvolený plk. gšt. Ing. Ján HADAČ, 
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za vedúceho sekcie dôchodcov plk. v. v. Ing. Emil CHUDÝ. Vo zväze bolo zaregistrovaných 

48 klubov vojakov z povolania a viac ako 800 členov. V roku 1993 sa členmi zväzu stalo aj 5 

klubov vojenských dôchodcov (Trenčín, Liptovský Mikuláš, Košice, Dolný Kubín a Martin – 

Podháj). V roku 1994 začala Ústredná rada (ÚR) vydávať Spravodajcu ZVzP ASR.  
 

        2.snem ZVzP ASR  sa uskutočnil 17.6.1995 v Dome armády 

v Trenčíne. V prijatom uznesení bola schválená zmena názvu zväzu na Zväz 

vojakov Armády Slovenskej republiky (ZV ASR) a k tomu aj nový zväzový 

odznak. Bola zvolená 11 členná ústredná rada a 5 členná kontrolná komisia. 

Zväz tvorilo 37 klubov (z toho 5 klubov vojenských dôchodcov) a 1071 

členov. V rámci zviditeľňovania zväzu rozhodla ÚR ZV ASR organizovať 

každý rok v duchu štúrovských tradícií na počesť SNP a Dňa ústavy SR, 

Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň. Prvý výstup sa uskutočnil v roku 

1996.  
 

        3.snem ZV ASR sa uskutočnil 13.3.1999 v Dome armády v Trenčíne. V správe o činnosti 

zväzu bol uvedený zánik klubov vojakov z povolania a prijímanie nových klubov vojenských 

dôchodcov za členov zväzu. Bola zvolená nová 11 členná ústredná rada ZV ASRBola zvolená 3 

členná kontrolná komisia, v ktorej bol za jej predsedu potvrdený plk. v. v. Ing. Milan 

PROCHÁZKA. 

ZV ASR zorganizoval v auguste 1999 1. konferenciu vojenských zväzov Vyšehradskej skupiny 

(V4) v Poprade – Spišskej Sobote. Na konferencii sa zúčastnili delegácie vojenských zväzov Českej 

republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky, ktoré boli členmi 

EUROMIL-u. Predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine vojenských zväzov sa každoročne 

mení a konferencia sa koná v krajine predsedajúceho Zväzu.  
 

        4.snem ZV ASR sa skutočnil 8.12.2001 v Trenčíne v Dome armády.  

        5.snem ZV ASR sa konal 29.11.2003 v Trenčíne. V správe o činnosti zväzu bolo konštatované, 

že v rámci reorganizácie ozbrojených síl v rokoch 2001 – 2003 bol prepustený značný počet 

profesionálnych vojakov, čo spôsobilo zánik mnohých klubov. Zväz tvorí 28 klubov vojenských 

dôchodcov a jeden klub profesionálnych vojakov. Na sneme bol schválený nový názov zväzu: Zväz 

vojakov Slovenskej republiky (ZV SR) a k tomu bol vytvorený aj nový znak ZV SR. Boli 

prerokované a schválené doplnky do Stanov zväzu a zvolená nová 11 členná ÚR zväzu, ktorú tvorili 

už len zástupcovia klubov vojenských dôchodcov. Za predsedu bol zvolený plk. gšt. v. v. Ing. 

Michal BOHUNICKÝ.  

        6.snem ZV SR sa konal 15.12.2005 v Dome armády v Trenčíne. Na sneme bolo schválené 4 

ročné funkčné obdobie členov ÚR a funkcia predsedu bola premenovaná na prezidenta zväzu.  

 

        7.snem ZV SR sa konal 18.11.2009 v Dome armády v Trenčíne 

Bola zvolená 9 členná ÚR a 3 členná kontrolná komisia. Za prezidenta zväzu bol zvolený plk. 

gšt. v. v. Ing. Michal BOHUNICKÝ. Na zasadaní ÚR ZV SR s predsedami klubov 25.11.2010 

sa vzdal funkcie tajomníka plk. v. v. Ing. Ján PAULECH. Do tejto funkcie bol potvrdený plk. 

v. v. Ing. Jozef KOŠÍK. Na návrh prezidenta zväzu boli za členov ÚR ZV SR doplnení: plk. v. 

v. Ing. Peter FORGÁČ – Klub vojenských veteránov (KVV) Trenčín, plk. v. v. Ing. Pavol 

BADA – klub Bratislava a pplk. v. v. Dušan BARAN – klub Zvolen. Tým sa ÚR ZV SR 

rozšírila na 13 členov. 

 

        8.snem ZV SR sa konal 28.11.2013 v Posádkovom dome v Trenčíne. Na jeho rokovaní sa 

zúčastnilo 67 delegátov. Snem schválil: Programové zameranie zväzu na obdobie po 8. sneme, 

zmeny v základných dokumentoch zväzu, zvýšenie odvodu členského príspevku od klubov na 4,00 

€ za člena, vytvorenie Zväzovej rady z predsedov klubov. Na sneme bola zvolená nová 11 členná 

ÚR s 2 náhradníkmi a 3 členná kontrolná komisia s náhradníkom. Za prezidenta zväzu bol zvolený 

plk. v. v. Ing. Tomáš ŠVEC.  
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 V súlade so Stanovami ZV SR a uznesením 8. snemu, zvolala ÚR ZV SR na 26.3.2015 

Mimoriadny snem zväzu, ktorý sa konal v Posádkovom dome v Trenčíne. Hlavné body programu 

rokovania: Schválenie nových stanov zväzu, Programové zameranie ZV SR, voľba prezidenta 

zväzu, členov kontrolnej komisie a členov nového orgánu zväzu, rozhodcovskej komisie. Z dvoch 

navrhnutých kandidátov na prezidenta: plk. gšt. v. v. Ing. Michal BOHUNICKÝ a plk. v. v. Ing. 

Tomáš ŠVEC, bol za prezidenta zväzu zvolený počtom 35 hlasov z 52 prítomných delegátov Tomáš 

ŠVEC. Bola potvrdená zväzová rada, ktorú tvoria v zmysle schválených stanov predsedovia 

klubov. V zmysle nových stanov zväzu bola zrušená ÚR a vznikol nový orgán, Prezídium zväzu. 

Na sneme sa neuskutočnila voľba členov prezídia, ale len prezidenta zväzu. Členov prezídia zväzu 

schvaľuje na svojom zasadaní zväzová rada, po predložení návrhu jeho členov prezidentom zväzu. 

        9.snem ZV SR sa uskutočnil 20.6.2017 v Kongresovej sále VÚC Trenčín. Zúčastnilo sa ho 51 

delegátov. Snem zvolil za prezidenta zväzu pplk. v. v. Ing. Eugena BITERU z KVV Trenčín. Bol 

zrušený čl. 14 stanov zväzu – Rozhodcovská komisia (pracovala len 2 roky od mimoriadneho 

snemu). Prezident a prezídium  sa zodpovedá zo svojej činnosti snemu zväzu. Zväzová rada, 

ktorú tvoria predsedovia klubov, je orgánom zväzu medzi snemami. Má koordinačnú funkciu voči 

klubom a kontrolnú funkciu pri rozpracovaní a plnení úloh programového zamerania zväzu. ZR si 

na svojom zasadnutí volí zo svojích radov predsedu  a dvoch podpredsedov, ktorí tvoria 

predsedníctvo ZR. 

 

 

Erb 
 

 

 

 
 
 

Pečať 

 

Dr. Peter Zelizňák27, po odchode z OS SR zastával funkciu riaditeľa výtvarného štúdia a neskôr 

vedúceho oddelenia umeleckých činnosti. V štúdiu jeho pracovníci pracovali na 

symbolike OS SR. Okrem iného spracovali návrhy na vojenské zástavy i vojenské 

vyznamenania. Dr. Zelizňák využil tieto skúsenosti a v roku 2017 

navrhol prezidentovi zväzu Ing. Tomášovi Švecovi, aby znak, ktorý zväz dovtedy 

používal, rešpektoval zásady heraldiky Slovenskej republiky a aby bol tiež 

akceptovaný heraldickou komisiou MV SR. MV SR bol schválený pod číslom 

SVS-OAR1-2016-1012408 dňa 15. augusta 2016. Znak okrem iných schvaľoval aj hlavný Herold 

Slovenskej republiky Dr. Ladislav Vrteľ, ktorý sa tiež podieľal na tvorbe štátneho znaku, vlajky a 

ostatných symbolov Slovenskej republiky. 

Dr. Peter Zelizňák následne pristúpil k vypracovaniu grafického návrhu zástavy zväzu v marci 

2017, ktorý bol predložený Prezídiu Zväzu vojakov Slovenskej republiky na pripomienkovanie. 

 
27 Čerpané z príspevku na starej webovej stránke ZV SR. Príspevok uverejnil pplk. v.v. Ing. Ondrej Urban 

(predseda Klubu ZV SR Sereď). Poznámka: vľavo hore erb, vpravo znak. 
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Prezídium predložený návrh schválilo a po jeho vyjadrení bol návrh rozposlaný klubom zväzu na 

vyjadrenie. Všetky kluby s návrhom súhlasili.  

10.snem  ZV SR  sa  uskutočnil 15.-16.06.2022 v PDA Trenčín. 10. snem ZV SR schválil: 

a) Správu o činnosti zväzu od 9. snemu Zväzu vojakov SR, konaného 20. júna 2017 s 

pripomienkami. 

b) Správu o hospodárení s pripomienkami.  

c) Správu kontrolnej komisie.  

d) Programové zameranie ZV SR 

e) Stanovy ZV SR s pripomienkou.  

f) Výšku odvodu členského príspevku klubov pre ZV SR vo výške 7,-€ na člena za rok počnúc 

dňom 1. januára 2023.  

g) Voľbu prezidenta Zväzu vojakov Slovenskej republiky plk. v.v. Ing. Gabriela MERŇÁKA 

h) Kontrolnej komisie Zväzu vojakov SR v zložení:  

- predsedu: pplk. v.v. Ing. Milana MATEJKOVA 

- člena: pplk. v.v. Ing. Jozefa ŠAMAJA 

- člena: pplk. v.v. Ing. Emila PODHRADSKÉHO  

- náhradníka: mjr. v.v. Jána KAČALU 

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 – 2020) 

- plk. Ing. Ján PAULECH – štatutár (2020 – 2022) 

- plk. Ing. Gabriel MERNÁK (zvolený 15.06.2022 na 10.sneme ZV SR).  
 

„Klub Zväzu vojakov Slovenskej republiky  Pezinok 

 vstal v roku 2016 z popola“ 

2016 - 12 členov / 2022 – 147 členov 
 

Na 10. sneme ZV SR bolo v správe o činnosti, ale aj vo vystúpeniach členov prezídia zväzu, 

niekoľkokrát konštatované, že Klub Pezinok ZVSR patrí medzi najlepšie, najväčšie a dynamicky sa 

rozvíjajúce  kluby v rámci zväzu a klub patrí medzi 2 kluby, kde neklesá, ale pravidelne  rastie členská 

základňa  (Michalovce, Pezinok). Celkovo sa počet členov vo zväze zmenšuje.  

Svojimi spoločenskými aktivitami si klub vytvára priaznivé podmienky na to, aby činnosť klubu 

i naďalej pokračovala v duchu priateľstva a vzájomnej pomoci, a aby sa členovia klubu radi stretávali 

pri organizovaných akciách. Nemenej významná je  úzka spolupráca medzi jednotlivými klubmi ZV 

SR, MO SR, OS SR, Klubom generálov SR a v poslednom období VÚ Nitra, vrátane podriadeného 

útvaru Viničné. Dôležitá je spolupráca s OÚ Pezinok, mestom Pezinok, OR PZ SR, OR HaZZ, SZPB 

brigadneho generála Karola Peknika Pezinok, MBS a podnikateľmi malokarpatskej oblasti. 
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Organizačná štruktúra ZV SR 
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Príloha č. 3 k IS 2022 

Kasárne Pezinok 

V roku 1936, po dlhších rokovaniach, docielilo mesto dohodu, podľa ktorej mala 

vojenská správa vybudovať pri Rozálke kasárne s desiatimi objektami. Náklady boli vyčíslené 

na 2 500 000 korún. Parcelu o rozlohe 4 katastrálne jutrá (kat. jutro = 5753,6 m2) darovalo 

mesto Pezinok. Kasárne boli dané do užívania v januári 1938. Umiestnená v nich bola posádka 

Náhradného práporu pešieho pluku č. 39. Pezinok sa stal sídlom vojenskej posádky, 

posádkovým veliteľom bol major Ladislav Bodický.  

 

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

kasárne VÚ 5949 Pezinok. 

V rokoch 1957 až 2001 bol v kasárňach dislokovaný  VÚ 5949 Pezinok (poslednou 

bola, od októbra 1995 do októbra 2001, v kasárňach dislokovaná 37. protilietadlová raketová 

brigáda, v rokoch 1997 až 2001 známa ako Pezinská brigáda Ľudovíta Štúra).  

 V roku 2004, po zrušení VÚ 5949  Pezinok,  odovzdalo Ministerstvo obrany SR 

uvoľnené objekty kasární rezortu spravodlivosti. V súčasnej dobe je v kasárňach  umiestnený  

Špecializovaný trestný súd, ktorý rieši 

závažné prípady trestnej činnosti. V objekte 

je tiež umiestnený Úrad špeciálnej 

prokuratúry GP SR a  Justičná akadémia, 

ktorá zabezpečuje  vzdelávanie prokurátorov 

a vyšších justičných pracovníkov. 

Poloha28:  

902 01 Pezinok, Suvorovova 1665/5, 

Mestská časť Rozálka/sídlisko Sever; 

 

Rozloha: 23 014,4 m2; 

 

Súradnice: 48°17′47″S 17°15′40″V 

 

 

 

 
28 Historická fotografia – pohľad na kasárne (r. 1982), letecký pohľad na kasárne dnes. Vzhľadom na charakter 

VÚ 5949 sa zachovalo veľmi málo historických pohľadníc. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Kas%C3%A1rne_(Pezinok)&language=sk&params=48.296294_N_17.261057_E_type:landmark
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8. 

strana PEZINČAN 
9/2022 

30. septembra 2022 

ročník 55 

-  HISTÓRIA - 

   

O  VÝSTAVBE   KASÁRNI 
 

 Areál dnešného Špecializovaného trestného súdu a Justičnej akadémie 

„začínal“ ako priestor, v ktorom v 30. rokoch 20. storočia vyrástli budovy kasární, 

určené pre posádku Náhradného práporu pešieho pluku č. 39. Do projektu 

výstavby sa výrazne zapojilo aj mesto Pezinok, reagujúce na viaceré požiadavky 

Ministerstva národnej obrany.  

 

PETRA POSPECHOVÁ, MESTSKÉ MÚZEUM V PEZINKU 

 
V septembri 1933 prebehlo stretnutie 

predstaviteľov mesta a vojenskej 

správy, ktorá oznámila svoj úmysel 

umiestniť v Pezinku Náhradný prápor 

pešieho pluku 39. MNO nariadilo mestu 

jednať o tom, čo k spomenutému účelu 

mieni poskytnúť. Prvou odpoveďou 

bola ponuka viacerých objektov. 

Zahŕňala zámok, kde by bolo možné 

umiestniť časť skladu, v susedstve 

zámku stojacu budovu bývalého 

panstva Pálffyovcov vhodnú na 

kancelárie náhradného práporu, časť 

priestorov obecnej stodoly na 

Bernolákovej ulici pre vozy, káry 

a výstroj. Ostatné príslušenstvo 

práporu, ubikácie mužstva, dielne, 

kuchyňa by mohli byť umiestnené 

v starej synagóge. Tieto priestory 

vyžadovali dodatočné stavebné úpravy 

a s tým spojené náklady a ani tak 

nedokázali uspokojiť všetky potreby vojenskej správy na priestor. Ideálne nebolo ani rozloženie 

v rôznych častiach mesta. Pezinok na seba nedokázal zobrať záväzok postaviť chýbajúce 

ubytovacie priestory. Zástupcovia mesta preto ponúkli vojenskej správe, ak by táto pristúpila 

k výstavbe nového kasárenského objektu, zdarma pozemok, ako aj režijnú dodávku tehál a 

piesok z vlastných lomov zdarma. 

Zo stanoviska stavebného riaditeľstva Zemského vojenského veliteľstva z januára 1935 

je zrejmé, že vojenská správa sa rozhodla vybudovať kasárne vlastným nákladom 

a predpokladá, že obec splní nielen záväzok darovania pozemku, režijných dodávok stavebného 

materiálu, ale zaručí aj dodávku elektrického prúdu za režijnú cenu, vybuduje ku kasárňam 

riadne komunikácie, v prípade výstavby obecného vodovodu a kanalizácie zriadi potrebné 

prípojky do kasární a vodu bude dodávať za režijnú cenu. Vojenská správa zároveň požiadala 

o návrh niekoľkých alternatív, ktoré by vyhovovali definovaným požiadavkám.   
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Nimi boli veľkosť staveniska cca 2,5 ha, t.j. plocha 200 x 125 m, resp. 120 x 175 m 

s možnosťou budúceho rozšírenia na 3,5 ha, nutnosť staveniska voľného a zo všetkých strán 

prístupného, s možnosťou získania 

dostatočného množstva pitnej a úžitkovej 

vody, vzdialeného od infekčných stredísk 

(močiare, cintorín, trhovisko pre dobytok, 

kafiléria a pod.). Dôležitá bola aj pôda 

dostatočnej nosnosti so stálou spodnou 

vodou v hĺbke od 4 m, možnosť zavedenia 

elektrickej prípojky a ľahké kanalizovanie 

s vyústením do mestskej kanalizácie alebo 

do blízkeho verejného toku. Medzi 

alternatívy žiadalo vojsko zaradiť hlavne 

obecné pozemky, ktoré by obec mohla dať 

k dispozícii bezplatne. 

Mesto sa jednohlasne uznieslo 

maximálne prispieť k realizovaniu stavby 

kasární a akceptovalo všetky požiadavky 

vojenskej správy. Vyhovieť nedokázalo len vo veci dodávky elektrického prúdu za režijnú 

cenu, nakoľko nemalo vlastnú elektráreň. Zaviazalo sa však sprostredkovať 

u Západoslovenskej elektrárne, a.s., aby do kasární takýto prúd dodávala.  

Vojenská správa dostala na posúdenie sedem alternatív: 

1. Pozemky Správy nadačného veľkostatku medzi cestou do Viničného a železnicou 

smerom k Natalienhofu. V ich blízkosti je tehelňa a aj pôda na vybraných pozemkoch 

má charakter tehliarskej hliny. Kvalitná a výdatná spodná voda sa objavuje až v hĺbke 

25 –30 m a jej získanie by bolo ťažké a nákladné.  

 

2. Role južne od kruhovej pece tehelne, medzi cestou do Viničného a mlynským potokom 

(Lazarna), tiež patriace Správe 

nadačného veľkostatku. Plochy 

sú ľahko prístupné z cesty na 

Viničné, severnú hranicu tvorí 

oplotenie tehelne, za ktorým 

továreň naváža odpadkový 

materiál do násypu 

prevyšujúceho okolie asi 30 m. 

V blízkosti sa nachádza 

mestský bitúnok. Pôdne pomery 

i stav spodnej vody sú podobné 

ako pri prvej alternatíve, 

kanalizácia by sa dala ľahko 

realizovať smerom 

k mlynskému náhonu.  

 

3. Role drobných hospodárov, miestami novozakladané vinice ležiace v trojuholníku 

medzi cestou Pezinok – Modra a Pezinok – Šenkvice, ktorý je preťatý poľnou cestou 

smerom k Baumwaldovému háju (poloha Ganek). Pôda je tu silne piesočnatá a asi od 

50 cm čistý piesok, spodná voda sa neobjavuje ani v blízkosti asi 6 m hlbokých 

pieskových jám, ktoré sa zavážajú odpadkami. Vodu bude potrebné získať založením 

studní dosť hlboko a kanalizáciu realizovať pomocou trativodov. 
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4. Role medzi cestou Pezinok – Šenkvice a Pezinok – Viničné. Plochy sú majetkom mesta, 

avšak v troch bodoch sú v dotyku s cintorínmi – starým asi 50 rokov opusteným 

židovským, novým židovským a spoločným mestským.  

 

5. Obecný pasienok západne od krajinskej cesty Pezinok – Pernek a od potoka Saulak. Ide 

o rovné plochy veľkej výmery v blízkosti kaplnky Rozálka. Pozemky sú málo úrodné 

s niekoľkocentimetrovou vrstvou silno piesočnatej a štrkovitej hliny, pod ktorými je 

vrstva štrku. Prístup je ľahký, blízko obecnej cesty z Pezinka ku kúpeľom. Spodná voda 

je v dostatočnej hĺbke, takže pozemku neškodí, ale dá sa získať studňami. Územie sa dá 

ľahko kanalizovať odvodom povrchových vôd riečiskom do potoka a presakovaním 

odpadových vôd v blízkosti riečiska. Pozdĺž potoka je vedenie vysokého napätia 

Západoslovenskej elektrárne. Neďaleko je dobrá udržiavaná cesta na Malacky alebo 

Pernek.   

 

6. Komplex západne od Pezinka, 

nad cestou Pezinok – Sv. Jur. V časti 

plochy sú obecné pasienky, v časti 

role drobných hospodárov. Časť 

uvažovaného komplexu je husto 

zastavaná malými obytnými 

rodinnými domčekmi a do budúcnosti 

sa počíta s rozširovaním týmto 

smerom. Celá plocha je ľahko 

prístupná tak z cesty Pezinok – Sv. 

Jur, ako aj novoprojektovanými 

ulicami. V časti pasienkov je len slabá 

vrstva hlinitopiesočnatej pôdy, pod 

ktorou je silnejšia vrstva štrku čiastočne znečisteného hlinou. Spodná voda sa objavuje 

v hĺbke 3 – 4 m a dá sa získať dostatočne hlbokými studňami. Kanalizácia je možná 

smerom k Saulaku. Za neďalekou železnicou je továreň na glej, zápach z ktorej by 

mohol kasárne obťažovať.  

 

7. Role ležiace južne od kruhovej pece medzi železnicou do Sv. Jura a mlynským potokom 

k honu Mahulanka. Východná časť pozdĺž mlynského potoka je dosť mokrá, trpí 

spodnou vodu a hospodársky je využitá ako zeleninové záhrady. Územie je ťažko 

dostupné, len poľnými neudržiavanými cestami. Pôda je hlinito piesočnatá a je 

majetkom väčšinou drobných hospodárov.  

Mestom vytvorená komisia zvážila všetky alternatívy a za najvýhodnejšie vyhodnotila 

obecné pasienky pri Rozálke. Ako druhú alternatívu navrhla pozemky v časti „Ganek“ 

v západnom cípe trojuholníka medzi cestou na Modru a na Šenkvice. K prvej alternatíve sa 

priklonilo aj MNO. Vypracovaním projektu kasární bol poverený Ing. Arch. Václav Šantrůček. 

Podľa rozpočtu z októbra 1936 mala celá stavba stáť 2 832 000 Kč.  

Keďže malá časť definitívne vybraných pozemkov bola v rukách súkromných vlastníkov, 

pristúpilo mesto k ich zámene za voľné mestské pozemky, ktoré sa nachádzali na tzv. „Svinskej 

pažiti“ v časti Ganek (dnes pozemky medzi ulicami Slnečná a Dobšinského, v ich hornej časti). 

Zámena prebehla v priebehu mája 1937, posledné detaily sa doriešili v januári 1938. V tom 

čase boli kasárne s desiatimi objektami dostavané a 25. januára 1938 dané do užívania. 
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VOĽBY 2022 - PEZINOK29 

Primátor mesta                                                                

 Stranícka príslušnosť 

poslancov MsZ 

Kandidát Počet hlasov Počet hlasov (%)  NEKA 11 

Roman Mács 4 171 50,27  SaS, PS 8 

Michal Svátek 1 376 16,57  KDH, Spolu... 4 

Eva Pilátová 1 278 15,40  Sme rod., Za ľudí 1 

Mária Wagingerová 856 10,31  Smer – SD 1 

 

Zastupiteľstvo mesta 

Poradie Meno kandidáta Strana Počet hlasov 

1  Štrbová Kvetoslava 30 NEKA  1 063  

2  Solga Oliver  SaS, Progresívne Slovensko  

 

961  

3  Alexy Pavel  946  

4  Pátek Juraj  

NEKA  

  

876  

5  Žárska Elena  866  

6  Wagingerová Mária 816  

7  Klimentová Renáta  726  

8  Chynoranský Jozef  
SME RODINA, ZA ĽUDÍ, OĽANO-

NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA  
718  

9  Šipoš Marián  
KDH, SPOLU, ODS - Občianski 

demokrati Slovenska, DS, ŠANCA  
717  

10  Mizerová Božena  NEKA  714 

11  Pitoňák Tomáš  SaS, Progresívne Slovensko  616  

12  Šipoš Roman  
KDH, SPOLU, ODS - Občianski 

demokrati Slovenska, DS, ŠANCA  
612  

13  Prostredník Ondrej  SaS, Progresívne Slovensko  609  

14  Hric Martin  NEKA  585  

15  Halan Peter  
SaS, Progresívne Slovensko  

577  

16  Solga Adam  574  

17  Tahotný Tomáš  
KDH, SPOLU, ODS - Občianski 

demokrati Slovenska, DS, ŠANCA  
556  

18  Hanulík Juraj  
SaS, Progresívne Slovensko  

549  

19  Adamová Veronika  540  

20  Sedlák Justín   SMER - SD  512  

21 Branný Mário  SaS, Progresívne Slovensko  510  

22 Pilátová Eva  

NEKA  

  

478  

23 Mács Roman  342  

24 Čech Zdeno  176  

25 Vlachovič Tomáš   174  

 

 
29 Čítajte viac: https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2022/vysledky/bratislavsky-kraj/pezinok/pezinok 
30 1. Zástupkyňa primátora 

https://www.sme.sk/os/183247/roman-macs
https://www.sme.sk/os/183259/michal-svatek
https://www.sme.sk/os/183253/eva-pilatova
https://www.sme.sk/os/183262/maria-wagingerova
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2022/vysledky/bratislavsky-kraj/pezinok/pezinok

