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PRÍHOVOR PREDSEDU KLUBU 
 

Vážení priatelia, 
začiatok nového roka je dôvodom na obzretie sa, zamyslenie a zhodnotenie 

splnenia úloh naplánovaných na rok 2021, ale i určenie si nových úloh na rok 
2022. 

Rok 2020 bol v znamení 25. výročia vzniku klubu a súčasne 75. výročia vzni-
ku VUPP ako frontovej školy. Rada klubu aktívne pracovala na príprave dô-
stojnej spomienky, ktorú sme naplánovali na 19.3.2020. Naše úsilie však pre-
rušila vlna vírusového ochorenia covid-19, ktorá trvala až do mája. Plánovali 
sme náhradné termíny postupne, ako pokračovali opatrenia vírusového 
ochorenia (4 x) – posledný na 30.9.2021. 

Vzhľadom na prijaté opatrenia krízového štábu a vlády SR sme museli pri-
spôsobiť aj činnosť rady klubu i samotného klubu. Pretože boli obmedzené 
stretnutia, rada klubu riešila aj odovzdávanie pamätných medailí k 25. výro-
čiu vzniku klubu individuálne. Slávnostnú schôdzu uskutočníme, až keď nám 
to dovolí situácia. 

Náš klubový časopis „Spravodajca 2022“ hodnotí prácu a hlavné akcie klubu 
organizované v roku 2021 a zverejňuje orientačný plán činnosti na rok 2022. 

Pre našu klubovú činnosť bolo a je rozhodujúce, že môžeme pracovať 
a rozvíjať spoluprácu v spoločných priestoroch s OO JDS, ZO JDS, oblastným 
výborom SZPB. Naďalej pokračovala (i keď obmedzene) dobrá spolupráca 
s MSÚ Nové Mesto nad Váhom, klubom ZV SR Piešťany, klubom generálov – 
skupina sever – a oblastným klubom vojenských výsadkárov Bratislava. 

Ako každoročne sme sa v obmedzenom počte zúčastňovali na všetkých spo-
mienkových oslavách pri príležitosti významných výročí SR, regiónu i mesta.  

Zviditeľňovať náš klub v tomto období, kým to dovolila situácia a opatrenia, 
napomáhali naši strelci, ktorí sa zúčastnili na streleckých súťažiach doma 
i v zahraničí. V tomto roku sa nám po ročnej prestávke podarilo uskutočniť 
streleckú súťaž „Memoriál plk. PaedDr. Štefana Bumbála“. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí nás reprezentujú v oblasti kultúry, športu, ale i všetkým, ktorí 
sa pričinili o plnenie úloh. Poďakovanie patrí členom rady klubu za zodpoved-
ný prístup k úlohám klubu v tejto ťažkej a zložitej situácii. 

V roku 2021 sme pre opatrenia nemohli uskutočniť stretnutia s jubilantmi, 
preto sa rada klubu rozhodla doručiť pozdravné listy prostredníctvom doru-
čovateľov. Podieľali sme sa na pomoci rodinám pri zabezpečovaní dôstojnej 
rozlúčky s našimi členmi. Darilo sa nám propagovať klub na webstránke 
Zväzu vojakov SR. 

Vážení priatelia, v mene rady klubu želám všetkým členom 
a sympatizantom v roku 2022 šťastie, radosť, úspechy v živote a hlavne pevné 
zdravie. A nám všetkým – aby sme sa zbavili pandémie a mohli sme sa vrátiť 
k zmysluplnej práci. 

 
pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík 

predseda klubu 
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VÝHĽADOVÝ PLÁN ČINNOSTI KLUBU NA ROK 2022 
 

Rokovanie Rady klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom – prvý (druhý) štvrtok  
v mesiaci o 14.00 hod. Členské schôdze klubu – február, október 2022. Všetky 
rokovania v klube JDS, Ul. 1. mája, č. 12, Nové Mesto nad Váhom. 

P. č. AKCIA – OPATRENIE Termín Poznámka 

1. 

Jubilejná ČS klubu 
▪ udelenie pamätnej medaily kpt. Miloša Uhra a k 25. výročiu 
   založenia klubu 
▪ udelenie blahoprajných listov 
▪ výber členských príspevkov na rok 2022 
▪ rozdelenie Spravodajcu 2022 

24. 2. 
Pozvánky, 

Rada 
klubu 

2. 
a) Odvod peňažných prostriedkov na ÚR ZV SR – Trenčín 
b) Spracovanie dokumentácie a pokynov na odvod 2% dane fyzických 
    a právnických osôb v prospech ZV SR – klubu Nové Mesto nad Váhom 

Do 
31. marca 

Pokladník, 
Rada 
klubu 

3. 
Členská schôdza klubu, stretnutie s jubilantmi (máj – august), udelenie 
vyznamenaní, blahoprajných listov jubilantom 

26. máj 
Rada 
klubu 

4. 

Účasť na medzinárodných a domácich streleckých súťažiach 
▪ REZERVA KVV Praha, Jince 
▪ VII. ročník Memoriál plk. Mansfelda, Prostějov 
▪ Strelecká súťaž Klubu ZV SR Topoľčany 
▪ Strelecká súťaž Martin 
▪ Preteky armádnych rezervistov – Langenlebarn 
▪ Súťaž o pohár prezidenta ÚR ZV SR Levice 
▪ Memoriál PaedDr. Š. Bumbála 
▪ Súťaž záloh O pohár NGŠ AČR – Plzeň-Lobzy 

  
Členovia 

streleckého 
krúžku 

5. 

Účasť na oslavách a pietnych aktoch pri príležitosti významných výročí: 
▪ 78. výročia partizánskeho boja na Cetune 
▪ 78. výročia oslobodenia Nového Mesta nad Váhom 
▪ 78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny 
▪ 78. výročia SNP (Jankov vŕšok, Roh pri Lubine a Banská Bystrica) 

Február 
Apríl 
Máj 

August 

Členovia 
klubu podľa 

plánu 
samosprávy 

obcí 

6. 
Členská schôdza klubu + stretnutie s jubilantmi (september – decem-
ber), udelenie blahoprajných listov a vyznamenaní 

Október 
Rada klubu, 

Pozvánky 

7. 
Príprava podkladov na spracovanie a vydanie 
Spravodajcu 2021 – návrh – rozvaha 
Príprava opatrení k oslavám 25. výročia založenia klubu 

Október – 
december 

Redakčná 
rada 

8. 
Návšteva dlhodobo chorých členov klubu, umiestnených v sociálnych 
zariadeniach 

Priebežne Rada klubu 

9. 
Spolupráca rady klubu s Obl. V. SZPB a spoločenskými organizáciami pri 
organizovaní a účasti na spoločných podujatiach, pietnych aktoch pri 
príležitosti významných výročí a pamätných dní 

Priebežne 
Záujemci 

Rada klubu 

10. 
Rozvoj záujmovej činnosti v spolupráci s klubom JDS v Novom Meste 
nad Váhom 

Priebežne Záujemci 

Spracoval: pplk. v.v. J. Putirka 
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SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝRO-
ČIA ZALOŽENIA KLUBU ZV SR NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 

 
30.9.2021 sa rade klubu konečne podarilo zorganizovať slávnostnú členskú 

schôdzu pri príležitosti 25. výročia založenia Klubu ZV SR Nové Mesto nad 
Váhom. Podarilo sa to v obmedzenom režime na 5. alebo 6. pokus. Dôvod bol 
prozaický: epidémia covidu-19. Nešlo o klasickú slávnostnú členskú schôdzu, 
ale iba o naplnenie určitých bodov jej programu, najmä odovzdanie ocenení. 
„Bohužiaľ, naplnenie zostávajúcich bodov bude závisieť od vyvíjajúcej sa epi-
demiologickej situácie,“ povedal v úvodnej časti predseda klubu pplk. v.v. 
RSDr. Kamil Krištofík a zároveň privítal všetkých prítomných. Obzvlášť srdeč-

ne privítal pozvaných hostí: tajomníka ZV SR pplk. v.v. PhDr. Mariána Mjarta-
na, poradcu Rady Klubu generálov SR gen. v.v. JUDr. Tibora Gaplovského, bý-
valého prezidenta ZV SR plk. v.v. Ing. Tomáša Šveca, člena Rady Klubu Pezi-
nok plk. v.v. Ing. Stanislava Šimona, posledného náčelníka VÚPP plk. gšt. v.v. 
Ing. Emila Polakoviča, predsedníčky spriatelených klubov dôchodcov v No-
vom Meste nad Váhom panie Annu Balkovicovú a Máriu Lovásovú, najmlad-
šieho člena OblV SZPB Michala Barteka, manželku a syna zosnulého pplk. v.v. 
Horsta Hiadlovského i syna zosnulého plk. v.v. Ing. Jozefa Dvorštiaka. 

V úvodnom príhovore predseda klubu pripomenul históriu klubu i históriu 
75. výročia založenia Spojovacieho učilišťa v meste. Potom nasledovalo ude-
lenie ocenení. Za Klub generálov SR gen. v.v. JUDr. Gaplovský odovzdal 
„Záslužný kríž gen. Viesta“ I. stupňa pplk. v.v. RSDr. Kamilovi Krištofíkovi, II. 
stupňa pplk. v.v. RSDr. Josefovi Putirkovi a II. stupňa in memoriam plk. v.v. 
Ing. Jozefovi Dvorštiakovi a pplk. v.v. Horstovi Hiadlovskému. Ocenenia in 
memoriam prevzali manželka a syn pplk. v.v. Hiadlovského a syn plk. v.v. Ing. 
Dvorštiaka.  

Za Zväz vojakov SR jeho tajomník pplk. v.v. PhDr. Marián Mjartan odovzdal 
„Hviezdu ZV SR“: gen. v.v. JUDr. Gaplovskému, plk. v.v. Jiřímu Hukovi, pplk. 
v.v. Ing. Marekovi, pplk. v.v. Ing. Kadlečíkovi, pplk. v.v. Mgr. Ing. Javoríkovi a 
in memoriam mjr. v.v. Pavlovi Weinholdovi. Tajomník zväzu odovzdal i 
„Pamätný list“ k 25. výročiu založenia klubu: plk. v.v. Hukovi, pplk. v.v. Ješko-
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vi, MBA, npráp. Struhárikovi a in memoriam: plk. v.v. Ing. Dvorštiakovi, plk. 
v.v. Ing. Lovičovi, plk. v.v. Ing. Repčíkovi, pplk. v.v. Čechvalovi a mjr. v.v. 
Weinholdovi. 

Za Klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom predseda klubu a člen rady klubu 
pplk. Ješko, MBA, odovzdal „Medailu kpt. Miloša Uhra – hrdinu SNP“: II. 

stupňa plk. gšt. v.v. Ing. Polakovičovi, 
III. stupňa pplk. v.v. Begalovi, rtn. v.v. 
Mgr. Burganovi a npráp. Bujnovi. 
Klub Zväzu vojakov SR Nové Mesto 
nad Váhom udelil „Pamätnú medailu 
k 25. výročiu založenia klubu“: štatu-
tárovi ZV SR plk. v.v. Ing. J. Pavlechovi, 
tajomníkovi zväzu pplk. v.v. PhDr. M. 
Mjartanovi, 1. viceprezidentovi zväzu 
genpor. v.v. Ing. P. Vojtekovi, gen. T. 
Gaplovskému, predsedovi ZR pplk. v.v. 
Ing. M. Hlochovi, plk. Svetlíkovi, plk. 
v.v. M. Viglaskému, plk. v.v. Ing. S. Ši-
monovi, bývalému náčelníkovi VUPP 

plk. gšt. v.v. Ing. E. Polakovičovi, bývalému prezidentovi Zväzu vojakov SR plk. 
v.v. Ing. T. Švecovi, plk. v.v. Ing. J. Tučekovi, npor. v z. Ing. L. Hrehovi, staros-
tovi mesta Ing. J. Trstenskému, paniam A. Balkovicovej a M. Lovásovej, plk. 
v.v. F. Fajnorovi, genmjr. v.v. F. Blanárikovi, plk. v.v. J. Košíkovi, Mgr. D. Bub-
lavému, Ing. J. Hargašovi, PhD., MBA, ako aj Mgr. J. Pavlíčkovi a pánovi M. 
Bartekovi. 

Klub Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom udelil „Pamätný list“: 
Mestskému úradu NMnV, Klubom Zväzu vojakov SR Piešťany a Pezinok, Ob-
lastnému klubu vojen-
ských výsadkárov Brati-
slava, Klubu dôchodcov 
a MSO jednoty dôchod-
cov, Klubu generálov 
SR, pánovi M. Bartekovi 
a pani A. Fajnorovej. 

Plk. v.v. Ing. Stanislav 
Šimon odovzdal za Klub 
Zväzu vojakov SR Pezi-
nok „Pamätnú plake-
tu“: pplk. v.v. RSDr. K. 
Krištofíkovi, pplk. v.v. 
RSDr. J. Putirkovi a pplk. 
v.v. Mgr. Ing. Š. Javorí-
kovi. 

Po udelení ocenení nasledovali príhovory hostí a voľná diskusia pri skrom-
nom občerstvení. 

Štefan Javorík, foto: -šj- 
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OSOBNOSŤ KLUBU 
 

V tomto roku rada klubu vybrala za osobnosť nášho klubu zanieteného voja-
ka, pedagóga, veliteľa a športovca, ktorý súčasne patrí medzi zakladajúcich čle-
nov klubu ZV SR v Novom Meste nad Váhom, plk. v.v. Jiřího Huka. Jiří Huk sa 
narodil 26.6.1927 v Turnove, okres Semily. V rokoch 1933 až 1938 navštevoval 
obecnú školu v Turnove. Pokračoval v štúdiu na 8-ročnom reálnom gymnáziu. 

Po ukončení gymnázia do nástupu na VŠ pracoval 
ako robotník v poľnohospodárstve. V roku 1946 
nastúpil ako študent na prírodovedeckú fakultu 
Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1949 štúdium 
prerušil a pracoval ako technický úradník v Turno-
ve. 
1.10.1949 nastúpil na vojenskú službu k leteckému 
náhradnému pluku Vysoké Mýto, poddôstojnícku 
školu absolvoval v škole poveternostnej služby 
a Technického školského poveternostného ústre-
dia Praha-Kbely. Po jej ukončení pôsobil vo funkcii 
kresliča máp poveternostnej ústredne 1-Kbely, kde 

ho povýšili do hodnosti slobodníka. Absolvoval kurz pre pomocníkov náčelníka 
telesnej prípravy a vyučoval všeobecnú meteorológiu. 

V roku 1950 bola škola poveternostnej služby premiestnená do Prostějova, 
kde roku 1951 absolvoval školu dôstojníkov v zálohe, školu poveternostnej 
služby, ktorú ukončil v hodnosti čatára ašpiranta. 
Náborom bol získaný pre službu vojaka 
z povolania a 15.8.1951 bol povýšený 
do hodnosti poručíka. Služba v armáde sa stala 
jeho celoživotným povolaním. 

1.9.1951 nastúpil v Prostějove do funkcie VR 
v škole poveternostnej služby, neskôr v Klášterci 
nad Orlicí. Postupne slúžil v učilišti pozemných 
špecialistov letectva Žamberk, ako učiteľ leteckej 
taktiky a leteckého tyla a učiteľ oddielu žien, ná-
čelník všeobecnej učebnej skupiny – starší učiteľ 
vševojskovej taktiky, náčelník učebnej skupiny 
leteckej prevádzky. Absolvoval krátkodobé špe-
cializované kurzy pedagogiky a psychológie  
a intenzívny kurz pedagogiky a psychológie vo 
VAAZ Brno. 

V roku 1962 svoju profesionálnu dráhu spojil 
s pôsobením v SU a neskôr vo VUPP v Novom 
Meste nad Váhom. Nastúpil do funkcie náčelníka
-staršieho učiteľa meteorológie. V rokoch 1965 
až 1966 si svoje teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti rozšíril vo vyš-
šom zdokonaľovacom kurze obor meteorológia pri VAAZ v Brne, v kurze statiky 
vo VÚ 401 Praha a počas krátkodobej stáže u VTU vo Voroneži. 

V roku 1973 bol ustanovený do funkcie veliteľa školského práporu, ktorú vy-
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konával do 31.12.1984, keď po splnení záväzku v hodnosti plukovníka odišiel do 
dôchodku. V priebehu vojenskej služby sa venoval hlavne psychológii osobnosti 
žiaka, bol náročný na seba i podriadených, spravodlivý a citlivý k potrebám pod-
riadených. 

Plk. v.v. Jiří Huk mal podiel na prehĺbení prestíže SU a VUPP. Má výrazný po-
diel na tom, že absolventi školy prichádzali do vojsk kvalitne pripravení 
a zastávali a zastávajú významné funkcie v rámci OS SR a AČR. Aktívne sa veno-
val športu, hlavne atletike, a dlhodobo vykonával funkciu predsedu atletického 
oddielu Dukly Nové Mesto nad Váhom, člena výboru atletiky TJ Považan Nové 
Mesto nad Váhom, rozhodcu a inštruktora atletiky pre západoslovenský kraj. 
Slovenský atletický zväz mu v roku 2007 udelili „Čestné uznanie“ za dlhoročnú 
činnosť a rozvoj atletiky. 

Za svoju aktívnu a zodpovednú prácu bol viackrát ocenený. Prezident republi-
ky mu udelil vyznamenania „Za službu vlasti“ a „Za zásluhy o obranu vlasti“. MO 
mu udelil pamätnú medailu k 30. výročiu oslobodenia ČSSR a medailu „Za obe-
tavú prácu pre vlasť“. Vojenský geografický a hydrometeorologický úrad mu 
udelil „Pamätnú medailu“ a pamätný list. MO ČR udelil plk. Hukovi 24.9.2013 
pri príležitosti 95. výročia Hydrometeorologickej služby AČR a 60 rokov od zalo-
ženia Hlavného leteckého poveternostného ústredia v Prahe a od začatia výuč-
by meteorológie na vojenských školách „Záslužný kríž MO ČR III. stupňa“. 

Po ukončení vojenskej služby sa aktívne zapojil do činnosti ZV SR, kde patrí 
k zakladajúcim členom klubu. Rade klubu pomáhal hlavne pri organizácii špor-
tových akcií a pravidelne prispieval do Spravodajcu. Za jeho výsledky v práci 
a prínos pre náš klub mu boli udelené ocenenia: „Pamätná medaila kpt. Miloša 
Uhra, hrdinu SNP“, Pamätná medaila k 25. výročiu založenia klubu“ a najvyššie 
zväzové vyznamenanie medaila „Hviezda ZV SR“. 

V živote plk. v.v. Jiřího Huka dominuje česť, zodpovednosť, pracovitosť, empa-
tia a vynikajúci prístup k ľudom, kolegom i žiakom. 

 Vážení priatelia, dovoľujem si za nás všetkých plk. v. v. Jiřímu Hukovi srdečne 
poďakovať za jeho prácu vykonanú v prospech ozbrojených síl a klubu Zväzu 
vojakov SR Nové Mesto nad Váhom a popriať mu veľa zdravia, šťastia a rodin-
nej pohody v ďalšom živote.  

pplk. v.v. Dr. Kamil Krištofík 
 
 

VYNIKAJÚCE ÚSPECHY AKADÉMIE plk. PaedDr. Š. BUMBÁLA 
 

Jedna z mála akcií, ktorá tento rok prebehla presne 
podľa ročného plánu Slovenského streleckého zväzu, 
boli Majstrovstvá SR v streľbe z guľových 
(malokalibrových) zbraní na rok 2021. Majstrovstvá sa 
konali 10. – 12. septembra na strelnici v Príbelciach. 
Stalo sa už zvykom, že na zatraktívnenie súťaže pre 
divákov sa výsledky priebežne zobrazujú na veľkoploš-
nej obrazovke. Každý divák mohol sledovať okamžité 
poradie strelcov a priebeh súťaže po každom výstrele. 
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Strelci svoje zásahy sledo-
vali na malom monitore, 
kde okrem hodnoty každé-
ho výstrelu vyhodnotené-
ho na desatinu bodu mohli 
priebežne vidieť svoj výsle-
dok spočítaný po každom 
výstrele, po desaťranových 
položkách i svoj celkový 
výsledok. 
Na majstrovstvá SR (MSR) 
postúpili iba najlepší strel-
ci Slovenska v jednotlivých 
disciplínach po spočítaní 

troch najlepších výsledkov dosiahnutých v kvalifikačných pretekoch. Na zákla-
de týchto výsledkov sa zostavili rebríčky strelcov v každej disciplíne a z nich 
vždy 15 najlepších postúpilo na MSR. Kvalifikačné preteky sa strieľali po skon-
čení sezóny streľby zo vzduchových zbraní, od apríla do septembra 2021. 

Zo Streleckej akadémie PaedDr. Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom 
na tieto majstrovstvá postúpili v kategórii mužov Juraj Marcinka – 
v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka (ĽM) 60 výstrelov v ľahu, v kategórii 
juniorov František Schröpfer – v disciplíne ĽM 3×40 výstrelov (40 v kľaku, 40 
v ľahu, 40 v stoji) a v disciplíne ĽM 60, v kategórii kadetov Martin Zich – v 
disciplíne ĽM 3×40 a ĽM 60 a Guido Ginoux v kategórii dorast – v disciplíne 
ĽM 3×20 a ĽM 60. 

Najviac sa darilo nášmu juniorovi Františkovi Schröpferovi, ktorý v disciplí-
ne ĽM 60 získal zlatú medailu a v disciplíne ĽM 3×40 striebornú medailu, náš 
kadet Martin Zich získal v disciplíne 3×40 zlatú medailu a dorastenec Guido 
Ginox získal v disciplíne 3×20 striebornú medailu. Spolu strelci streleckej aka-
démie získali na MSR v streľbe z guľových dve zlaté a dve strieborné medaily, 
čo je v histórii akadémie zatiaľ najlepší výsledok, ktorý dosiahli na MSR v 
streľbe z guľových zbraní. Ďalšie preteky, ktoré v tomto roku prebehli v plá-
novanom termíne, boli Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov na rok 2021 
(muži nad 45 rokov a ženy nad 40 rokov). Majstrovstvá sa konali v dňoch 17. 
až 19. septembra zase v Príbelciach. Aj na týchto majstrovstvách, rovnako 
ako počas majstrovstiev z guľových zbraní, boli využívané elektronické zobra-
zovacie prostriedky na priebežné sledovanie a zobrazovanie výsledkov. Na 
medzinárodných majstrovstvách sa okrem strelcov zo Slovenska zúčastnili 
strelci z Česka, Slovinska, Maďarska a Rakúska. Medzinárodné majstrovstvá 
sú náročnejšie hlavne v tom, že sa na nich strieľajú disciplíny z malokalibro-
vých i zo vzduchových zbraní. 

Z našej streleckej akadémie sa na pretekoch zúčastnili za pištoľové disciplí-
ny Igor Gáll, za puškové disciplíny Ján Marek a Juraj Marcinka. Výsledky, 
ktoré naši strelci na týchto pretekoch vybojovali, možno znova zaradiť histo-
ricky za najúspešnejšie. Získali celkovo tri zlaté, jednu striebornú a tri bron-
zové medaily. Najviac sa darilo Jánovi Markovi, ktorý vybojoval celkovo dve 
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zlaté a jednu striebornú medailu, Juraj Marcinka získal jednu zlatú a dve 
bronzové medaily a Igor Gáll jednu bronzovú medailu. 

Medzinárodné majstrovstvá seniorov na rok 2021 ukončili sezónu v streľbe 
z malokalibrových zbraní. Výsledky, ktoré strelci Streleckej akadémie PaedDr. 
Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom v tohtoročnej sezóne i v uplynulých 
rokoch dosiahli, ich radia v Novom Meste nad Váhom medzi jednoznačne 
najúspešnejšie športové kluby. Musíme znova pripomenúť, že všetky disciplí-
ny, v ktorých súťažíme, sú zaradené medzi olympijské a je v nich možné získať 
celkovo až desať kompletných sád olympijských medailí. Preto i z tohto dô-
vodu znova žiadame hlavných predstaviteľov mesta, pána primátora, jeho 
zástupcov a poslancov mestského zastupiteľstva, aby nepripustili likvidáciu 
malokalibrovej strelnice. Jej zbúraním by v Novom Meste zanikla športová 
streľba, ktorá tu má viac ako šesťdesiatročnú tradíciu. Práve naopak, my žia-
dame, aby strelnicu rozšírili, zaviedli do nej kúrenie a vodu z vedľa stojacej 
telocvične. Tak ako sme už niekoľkokrát písali pánovi primátorovi, aby na-
miesto cvičiska a výbehu pre psov, dobudovali strelnicu. Sme presvedčení, že 
strelnica na mieste, kde stojí, nikomu nemôže zavadzať, ba práve by vhodne 
doplnila športovo-rekreačný projekt, ktorý sa ide budovať v tomto priestore. 
Myslíme si, že strelnica je oveľa lepším využitím tohto priestoru, ako cvičisko 
pre psov, zvlášť, keď je tu už postavená. Športová streľba sa nedá robiť niek-
de na lúke alebo v hale, respektíve v telocvični. Na športovú streľbu treba 
balistikom schválenú a OR PZ odobrenú strelnicu, ktorú máme a vďaka nej sa 
radíme medzi najlepších nielen v rámci mesta, okresu, kraja, ale aj Slovenska. 
Ak by sa podarilo strelnicu prebudovať podľa našich predstáv, Nové Mesto by 
sa mohlo stať baštou tohto krásneho olympijského športu. Na strelnicu by 
mohli chodiť strieľať žiaci základných i stredných škôl v rámci TV a v nej by sa 
robil výber do streleckej akadémie. 

Znova pripomíname, že pokiaľ budeme mať vytvorené dobré podmienky na 
prácu, vychováme strelcov, ktorí si dokážu vybojovať účasť na najvyšších 
športových podujatiach a možno i na OH. Dôkazom toho je, že jedného dvoj-
násobného účastníka olympijských hier sme už vychovali. 

      Ing. Ján Marek 
Vedúci streleckej akadémie  

 
 

ABSOLVENTI ŠKOLY SA RADI VRACAJÚ DO NOVÉHO MESTA 
NAD VÁHOM 
 

 Po 39 rokoch sa stretlo na pôde bývalé-
ho Vojenského učilišťa Podjavorinských 
partizánov v Novom Meste nad Váhom 
26 žiakov 46. roty VSOŠ z Čiech, Moravy a 
Slovenska, aby si zaspomínali na staré 
školské i vojenské časy. 

Zo 164 bývalých žiakov sa na stretnutí 
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zúčastnili: Ambož Jiří, Augustin Josef, Bartók Laco, Brázda Albert, Černák Igor, 
Čičmanec Tibor, Fabián Ivan, Hrdý Petr, Kotira Milan, Ladányi Libor, Lapák 
Miroslav, Mintěl Jarda, Mrva Ján, Olšiak Milan, Pohorelec Jozef, Pytlíček 
Zdeňek, Ranko Ivan, Rykala Roman, Sakači Bartolomej, Sukop Láďa, Surovčík 
Karol, Šišovský Drahomír, Tučka Vlastimil, Valošek Ivo, Veselý Rostislav a 
Wӧlfl Richard. Hlavnému organizátorovi stretnutia Ivovi Valošekovi sa podari-
lo pozvať aj veliteľa roty Štefana Javoríka a veliteľa čaty Igora Bednára. Stret-
nutie začalo o 10.00 hod. na nádvorí učilišťa, pokračovalo prehliadkou pries-
torov bývalej školy, obedom a priateľským posedením v areáli Zelená voda. 

 „No mládenci, všechny vás srdečně zvu na další setkání, které se uskuteční 
10.9.2022 v 10.00 hod. na nástupišti VUPP v Novom Meste nad Váhem. Oče-
kávám hojnou účast a věřím, že jsem vám dal dostatečně včas vědět a doká-
žete si to zařídit tak, abyste mohli přijít,“ povedal na záver organizátor stret-
nutia Ivo Valošek. 

  Až do nesko-
rých večer-
ných hodín sa 
spomínalo na 
bývalú vojen-
skú školu, 
priateľov, kto-
rí sa stretnu-
tia nedožili, 
učiteľov, veli-
teľov i ostat-
ných spolužia-
kov, ktorí sa z 
rôznych príčin 
nemohli zú-

častniť na stretnutí a spomínalo sa pravdaže aj na veselý vojensko-študentský 
život. Smutné a neveselé spomienky radšej zostali zapadnuté prachom minu-
losti. Bolo to zaujímavé stretnutie, konštatovali všetci. 

Štefan Javorík, foto: -šj  
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JUBILANTI ROKA 2022 
 

Len to najlepšie, čo môže život dať, 
chceme Vám pri vašom jubileu zaželať, 

nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča, 
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča, 
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota, 

sú náplňou ďalších rokov Vášho života. 
 
Ani sme sa nenazdali a rok 2021 je nenávratne za nami. Podobne ako po 

minulé roky si aj v roku 2022 pripomenie jubileá našich členov. 
 
Chceme organizovať tri stretnutia: 
1. stretnutie jubilantov narodených v mesiacoch január – apríl, 
2. stretnutie jubilantov narodených v mesiacoch máj – august, 
3. stretnutie jubilantov, ktorí sa narodili v mesiacoch 
 september – december. 
 
Na prvom stretnutí budeme gratulovať jubilantom, ktorí budú oslavovať: 
 

90 rokov npráp. v.v. Michal Struhárik 18. 1. 1932 
70 rokov pplk. v.v. Ing. Peter Stančík   5. 2. 1952 
 pplk. v.v. Ing. Jozef Kováčik 10. 2. 1952 
 pani Zdenka Lukáčová 17. 2. 1952 
 pplk. v.v. Ing. Ľubomír Fuska 12. 3. 1952 
 plk. v.v. Doc. PhDr. René Pawera, CSc. 30. 3. 1952 
 
Na druhom stretnutí zagratulujeme jubilantom, ktorí budú oslavovať: 
 

95 rokov plk. v.v. Jiří Huk 26. 6. 1927 
85 rokov pplk. v.v. Ing. Milan Wróbel 10. 5. 1937 
80 rokov  pplk. v.v. Vít Dobiš 10. 6. 1942 
75 rokov čat. v z. Jozef Dolník   5. 5. 1947 
70 rokov pplk. v.v. PhDr. Michal Dieneš, CSc. 20. 7. 1952 
 pplk. v.v. Ing. Ján Grznár 22. 7. 1952 
 plk. v.v. Ing. Jozef Vajo 22. 8. 1952 
 mjr. v.v. Ing. Ladislav Nemečkaj 30. 8. 1952 
65 rokov Ing. Vladimír Šimončič 18. 5. 1957 
 mjr. v.v. Rudolf Varga 21. 5. 1957 
 kpt. v.v. Daniela Hajnovičová 15. 6. 1957 
 kpt. v.v. Vladimír Kedro 30. 8. 1957 
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Na treťom stretnutí budeme gratulovať jubilantom: 
 

60 rokov kpt. v.v. Ing. Ján Hodermarský 20.10.1962 
 npor. v.v. Ing. Bartolomej Sakači    4.12.1962 
 
Jubilanti, ktorí sa dožívajú viac ako 80 rokov: 
 

92 rokov  pplk. v.v. Ladislav Tomášek 22. 5. 1930 
87 rokov pplk. v.v. Vladimír Ješko, MBA 13.12.1935 
 pán Emil Janovic 11. 1. 1935 
84 rokov pani Agnesa Kozáková 15. 2. 1938 
 plk. v.v. Ing. Ján Kobelovaký 21. 2. 1938 
83 rokov pán Jozef Kabát 21.12.1939 
82 rokov pplk. v.v. Ing. Milan Benák 22. 1. 1940 
 mjr. v.v. Štefan Schír 22. 9. 1940 
 kpt. v z. Ing. Vladimír Kavický   9. 12.1940 
 

Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia, šťastia 
a spokojnosti do ďalších rokov. 

 
 
 

STAV ČLENSKEJ ZÁKLADNE 
 

V priebehu roka 2021 sme v našom klube Zväzu vojakov SR neprijali žiadne-
ho člena. Stav členskej základne je ku dňu spracovanie týchto podkladov na-
sledovný: 

104 členov (z toho 6 žien), 
13 sympatizantov (8 žien). 
 
Vekové zloženie členov a sympatizantov: 

Zloženie do Členovia Sympatizanti 

40 rokov 0 1 = 7,69 % 

41 – 50 rokov 6 = 5,76 % 1 = 7,69 % 

51 – 60 rokov 13 = 12,48 % 0 

61 – 70 rokov 56 = 53,76 % 4 = 30,76 % 

71 – 80 rokov 19 = 18,24 % 5 = 38,45 % 

81 – 90 rokov 8 = 7,68 % 2 = 15,38 % 

Nad 90 rokov 2 = 1,92 % 0 



15 

SPOMÍNAME, NEZABÚDAME 
 
V priebehu roka 2021 nás navždy opustili: 
 
pplk. v.v. Ján ČECHVALA 3. januára 2021 (91 rokov) 
npráp. v.v. Ján JEŠKO 7. januára 2021 (82 rokov) 
plk. v.v. Ing. Jozef DVORŠTIAK 10. januára 2021 (88 rokov) 
plk. v.v. Ing. Ján LOVIČ 15. februára 2021 (90 rokov) 
pplk. v.v. Horst HIADLOVSKÝ 8. apríla 2021 (78 rokov) 
mjr. v.v. Pavel WEINHOLD 19. augusta 2021 (85 rokov) 
plk. v.v. Ing. Jozef KUFEL 19. októbra 2021 (89 rokov) 
 
Uctime si ich pamiatku, v tichosti sa zamyslime a venujme im trvalú spo-

mienku. 
ČESŤ ICH PAMIATKE! 

pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík 
 
 

K PAMÄTNÝM MEDAILÁM kpt. MILOŠA UHRA, HRDINU SNP  
 

Miloš Uher sa narodil 27. júla 1914 v Lubine a padol v boji v Cetune 27. feb-
ruára 1945. V medzivojnovom období sa živil ako kováč a príležitostný robot-
ník. Počas Slovenského národného povstania bol významný organizátor parti-
zánskeho hnutia na západnom Slovensku. 

Koncom roku 1939 sa pokúsil utiecť cez Maďarsko do Juhoslávie, bol však 
zatknutý a tri mesiace väznený v Budapešti. Po návrate sa zapojil do protifa-
šistického hnutia v Myjave. Udržiaval spojenie s utečencami zo zajateckých  
a koncentračných táborov. Roku 1943 založil spolu s V. Medvedevom soviet-
sko-česko-slovenskú partizánsku skupinu. Onedlho nadviazal spojenie zo že-
nijným práporom v Novom Meste nad Váhom, odkiaľ získal zbrane.  

V deň vypuknutia Slovenského národného povstania, 29. augusta 1944, tú-
to jednotku v Lubine vyzbrojil. Od septembra 1944 velil oddielu Hurban 2. 
československej partizánskej brigády J. V. Stalina. 

27. februára 1945 bola táto jednotka v Cetune napadnutá oddielom Ab-
wehrgruppe 218 „Edelweiss“ a POHG. Padlo tam 16 partizánov, medzi nimi aj 
kpt. Miloš Uher a jeho zástupca npor. Anton Jakubík. 

Na vrchu Roh neďaleko jeho rodiska, Lubiny, jemu a jeho padlým spolubo-
jovníkom po vojne bol vybudovaný pomník. Je po ňom pomenovaná ulica 
v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto, Košiciach v mestskej časti Západ 
(Terasa), Poprade v mestskej časti Juh III, Martine v mestskej časti Stráne, 
taktiež v Novom Meste nad Váhom, Myjave aj Dolnom Kubíne. Na znak úcty k 
nemu a jeho spolubojovníkom bolo premenované Spojovacie učilište v No-
vom Meste nad Váhom na Vojenské učilište podjavorinských partizánov, kto-
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ré sa stalo nositeľom tradícií partizánskeho odboja Podjavorinského kraja. In 
memoriam bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy a Radom červenej hviezdy. 

Jedným z posledných zo žijúcich príslušníkov oddielu Hurban bol plk. Franti-
šek Bím, ktorý na začiatku roka 2017 zomrel. Druhým, ešte žijúcim 
v Bratislave, je pplk. JUDr. Samuel Baran, ktorý je nositeľom Pamätnej medai-
ly kpt. Miloša Uhra, hrdinu SNP I. stupňa. Cestou verejnej tlače podal svedec-
tvo aj o smrti pplk. Iľju Danieloviča Dibrovu. 

 
Pamätné medaily kpt. Miloša Uhra, hrdinu SNP 

 

  K 30.9.2021 bolo spolu odovzdaných 259 Pamätných 
medailí kpt. Miloša Uhra, hrdinu SNP, z počtu 300 ku-
sov, takto: 
38 medailí I. stupňa (zostáva 12), 41 medailí II. stupňa 
(zostáva 9) a 184 medailí III. stupňa , zostáva 16 kusov. 
 
 

  Medzi ocenenými bolo 12 generálov, z nich: 
sedem generálov medailou II. stupňa (jeden zahranič-
ný), päť generálov medailou I. stupňa (dvaja zahraniční: 
Placák a Gablech), medaila I. stupňa bola udelená vte-

dajšiemu premiérovi Robertovi Ficovi. 
 

Ocenených bolo 23  priamych  účastníkov  národnooslobodzovacieho  boja,  
z toho: šiesti Pamätnou medailou kpt. Miloša Uhra III. stupňa, traja medailou 
II. stupňa a 12 účastníkov dostalo medaily I. stupňa. 

V roku 2018 bola odhalená brigádnemu generálovi Imrichovi Gablechovi, za 
účasti členov nášho klubu, pamätná tabuľa, ktorá je upevnená na priečelí 
obecného úradu v jeho rodnej obci Hrachovište. 

Prijaté opatrenia k hygienicko-epidemiologickej situácii nám zabránili orga-
nizovať slávnostné výročné rokovanie, venované k 25. výročiu založenia náš-
ho klubu, kde mali byť odovzdávané Pamätné medaily, na ktoré finančne pri-
spievali i jednotliví členovia. Týchto bolo vyrobených 200 kusov. Na konci ro-
ka 2021 sa odovzdávali členom klubu. 

pplk. v. v. Vladimír Ješko, MBA 

Stupeň Vyrobených Udelených Z toho Zostatok 

Členovia 
klubu 

Iní 

I. 50 38 15 23 12 

II. 50 41 18 23 9 

III. 200 184 100 84 16 

Spolu 300 263 133 130 37 
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MEMORIÁL plk. PaedDr. ŠTEFANA BUMBÁLA 
 

Prvú tohtoročnú septembrovú sobotu Klub Zväzu vojakov SR Nové Mesto 
nad Váhom v spolupráci s Medianetworks s.r.o. Bratislava zorganizovali stre-
leckú súťaž – Memoriál plk. PaedDr. Štefana Bumbála. 

Zavčasu ráno sa nad Beckovským hradom vyhuplo slnko, aby na strelnici 
obce Beckov pozdravilo 60 strelcov z Moravy a Slovenska, začlenených do 20 
súťažných družstiev. „Je to v suchu, počasie nám vyšlo, už iba dobrá nálada 
nám chýba,“ poznamenal riaditeľ streleckej súťaže z veľkokalibrových pištolí 
pplk. v.v. RSDr. Josef Putirka a ponáhľal sa ešte skontrolovať, či je všetko do-
konale pripravené. Riadiaci streľby nrtm. v.v. Petr Paška, hlavný rozhodca plk. 
v.v. Ing. Pavol Kvasňovský i obsluha PC plk. v.v. Ing. Peter Franko a Mgr. Ing. 
Karla Havalcová mu hlásili pripravenosť. Pani Vierka Kadlečíková a Ing. Evka 
Nemčeková s úsmevom na tvári hlásili pripravenosť bufetu, guláša i celého 
logistického zabezpečenia. „Výdajňa streliva, zbrane i terče sú pripravené, 
môžeme začať,“ spokojne konštatoval riaditeľ súťaže. Nasledovala registrácia 
súťažiacich strelcov, ich nástup, privítanie, oboznámenie s pravidlami a orga-
nizačnou štruktúrou súťaže, ako aj poučenie o bezpečnostných opatreniach. 
V úvodnej časti predseda klubu Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom 
pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík nezabudol pripomenúť pamiatku na zosnulého 
nestora športovej streľby plk. v.v. PaedDr. Štefana Bumbála, na počesť ktoré-
ho je súťaž organizovaná, a zaželal súťažiacim veľa streleckých úspechov. 

Prvá zmena začala streľbu z pištolí na 25 m o 9.00 hod. na terč 50/20. Strie-
ľala 3 + 10 nábojov v čase 3 minúty a následne 7 nábojov na terč č. 4a – ne-
kryte ležiaca figúra v čase 20 sekúnd. Po dostrieľaní zmeny nastala výmena 
strelcov a tak sa to opakovalo až do 12.00 hod., kým sa všetci nevystriedali. 

Neprekážalo im azda ani drobné zdržanie pri zverejnení výsledkových listín 
a celkové vyhodnotenia súťaže. „PC niekedy nerozkážeš,“ ospravedlňovali sa 
počítačoví experti, zodpovední za zverejnenie výsledkov. 

 
VÝSLEDKY 

 
Kategória žien: 

 
1. Mgr. Ing. Karla Havalcová, počet bodov 133, klub Nové Mesto nad Váhom, 
2. Eva Dolníková, počet bodov 131, KVV Banská Bystrica, 
3. rtn. v z. Viera Miháliková, počet bodov 120, klub Topoľčany. 

 
Kategória mužov: 
 

1. Ing. Vladimír Kavický, počet bodov 150, KVV Banská Bystrica, 
2. rtn. v z. Róbert Kráľ, počet bodov 144, klub Topoľčany, 
3. pplk. v.v. Ing. Jozef Dorotčín, 138 bodov, klub Nad Mesto nad Váhom. 
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Kategória družstiev: 
 
1. Klub Nové Mesto nad Váhom, počet bodov 396 (pplk. v.v. Ing. Peter Fran-
ko, nrtm. v z. Petr Paška, pplk. v.v. RSDr. Josef Putirka), 
 
2. KVV Banská Bystrica, počet bodov 395 (Eva Dolníková, Ing. Eva Dolníková, 
Ing. Vladimír Kavický), 
 
3. klub Topoľčany, počet bodov 385 (rtn. v z. Viera Miháliková, kpt. v z. Fran-
tišek Paštrnák, rtm. v z. Róbert Kráľ). 
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