
 

Vážená smútiaca rodina, 

vážení účastníci smútočného zhromaždenia. 

  

Ľudia na svet prichádzajú a po životom vyplnenej dobe z tohto sveta odchádzajú. 
Taký je nezmeniteľný kolobeh ľudského života. 

V útlom veku sa nám ľudský život zdá ako nekonečná veličina pred nami. Čím 
sa viac blíži koniec tým ten čas ubieha rýchlejšie. Niektorí majú ten svoj čas 
vymedzený na kratšiu dobu iní na dlhšiu dobu ale najlepšie je žiť dlho a v úplnom 
zdraví ale to sa podarí málokomu. 

Bola mi zverená úloha predniesť slová poslednej rozlúčky s naším váženým 
členom Klubu vojenských dôchodcov vo Zvolene pplk. V .v. Ing. Pavlom 
Chovancom ktorý nás náhle opustil vo veku 70 rokov. 

  

Nie je ľahké v niekoľkých minútach spomenúť všetky dôležité udalosti a skutky, 
ktoré náš nebohý za svoj život prežil. Je isté, že to bol život čestný, poctivý, 
pracovitý, zodpovedný, bolo však v ňom tiež veľa lásky  rozdávanej i prijímanej, 
dní šťastných, radostných, úspešných i smutných a menej úspešných. Pri 
záverečnom bilancovaní je však vždy   rozhodujúce to, ako sme svoj život 
prežili, či sme vedeli v plnom rozsahu využiť dar od života náš  čas, v 
prospech svojej rodiny, spoločnosti, vlasti, alebo sme tento dar premárnili 
a žiadna stopa po našom živote neostane. 

Pavel Chovanec sa narodil 13. marca 1952 v Slatinských Lazoch 

Tam chodil aj do ZŠ 
- V Bučine – Zvolen,  získal kvalifikáciu  0424 prevádzkový 

zámočník. Po ukončení učňovskej školy  vo zvarovni ako zvárač 
plameňom. 

- Začal študovať na SOŠS vo Zvolene po dobu 5 – tich rokov aj to 
večerne. V tom čase som bol pred nástupom na VZS.  

- Do vojenskej školy nastúpil 1. 9. 1971 ako žiak 1. ročníka 
dvojročnej dôstojníckej školy, smer veliteľsko - tylový 
s maturitou v Košiciach. Ukončil som ju   maturitnou skúškou 
v roku 1973. 



- Následne nastúpil som do služobného pomeru vojaka v ďalšej 
službe u VÚ – 1907   BECHYŇE na funkciu správca letísk. 

-  Počas pôsobenia tohto útvaru som absolvoval zdokonaľovací 
kurz – údržba a stavba letísk. V roku 1975 nastúpil na Vysokú 
vojenskú školu SNP v Košiciach na odborný smer Letisková 
prevádzková služba 

- Po ukončení VŠ v roku 1979 nastúpil do Prahy – Ruzyně, kde  
zastával funkciu náčelníka pre letecké motory a motorový 
materiál, Neskoršie náčelník   oddelení zabezpečujúcich leteckú 
prevádzku v ČSSR.  

- ženatý od 25. 10. 1975 s PhDr. Jaroslavou Margitánovou 
- žiadosťou bol som premiestnený k VSOŠL PREŠOV, kde som 

vykonával v dobe od 17. 4. 1982 do 16. 12.1992 rôzne 
pedagogické funkcie od učiteľa až po riadenie výchovno - 
vzdelávacieho procesu žiakov školy. 

- S fabrikou, s ktorou som   ukončil vynikajúci projekt a to dňa 2. 2. 
1989 ako jeden z mála zlepšovací návrh pre zlepšenie podmienok 
vo výučbe,   a to premietací prístroj   MEOCLUB – 16 na 
zariadenie pre kopírovanie filmov na video záznam.  

- Už dňa 24. 9. 1984 som absolvoval u Českej vedeckej spoločnosti 
druhý kurz na mikropočítače 

- roku 1990 som sa rozviedol so svojou manželkou, s ktorou som 
mal dvoch synov Matúša a Martina 

- V roku 1997 ukončil prípravu PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF 
THE   DEFENCE ORGANISATION pre vstup do NATO. V roku 1999 
som aj získal osvedčenie, Technika 1. triedy ILS. 

- Od roku slúžil v rôznych funkciach u 1. leteckého stavebného 
práporu vo Zvolene. 

- Od roku 1994 pôsobil na Veliteľstve Vzdušných síl SR vo Zvolene 
- Dňa 13. 10. 1995 v Banskej Bystrici absolvoval seminár pre 

kandidátov na primátorov a starostov 
- A dňa 30. 9. 1999 som ukončil svoju éru vojenského povolania 

v letectve a prešiel som na vedeckú činnosť, kde sa mu do 
dnešného dňa podarilo zrealizovať  dva funkčné patenty a tretí  
v Juni 2022 



-          Neprestajne sa začal vzdelával a dňa 18. júna 2007 získal po 
troch rokov štúdia, Diplom na Univerzite tretieho veku, pod 
č.193/07 z PRÁVA.   Dňa 18. júna 2007 zasa Diplom z Výpočtovej 
techniky a dňa 25. júna 2009 zo Psychológie. 

- Právo a Psychológia ma   tak zaujali, že som sa prihlásil aj na 
skúšky Mediátorov v Bratislave, a dňa 10. 12. 2008 som úspešne 
ukončil odbornú prípravu. Dňa 9.3.2009 mi Ministerstvo 
spravodlivosti SR udelilo aj Osvedčenie o zápise do registra 
MEDIÁTOROVô 

-  V roku 1975 som sa oženil , bývala manželka sa volala RNDr. 
Jaroslava CHOVANCOVÁ, rodená Margitánová sa narodila 
18.3.1948 v Košiciach v rodine dôstojníka 

 
- 18. 5. 1990 som sa rozviedol pre nefunkčné manželstvo 

 
- roku 1993 som sa presťahoval do rodičovského domu 

v Slatinských Lazoch 
 

- V roku 1993 som sa zoznámil s Miroslavou Paučovou, rodenou 
Kuzmovou narodenou 26.9.1972 v Krupine s ktorou som sa 
oženil až po 13 rokoch priateľstva  

-                                                                                           
-           Záľuby: Zdokonalovanie strojov, lietadlá , autá, 

majstrovanie z dreva i zo železa,  príroda a samozrejme šport – 
atletika, odbehol 10 mezinárodných maratónov a ale aj iné.  

Vyznamenania: „Za Službu  

                             Pamätná medaila MO SR III. Stupňa 1998. 

 Dosiahnuté hodnosti : podporučík 1973, poručík 1976, nadporučík 
1979,kapitán 1982, major 1985, podplukovník 1989.                        vlasti 1981“ , 

                             „Za zásluhy o obranu vlasti“ 1987, 

 

-                                                                                



 

 

 


