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Vážené kolegyne, kolegovia, členovia Klubu Brezno ZV SR a sympatizanti 
 

Každoročne podávame cez „Brezniansku poľnicu“ zdokumentovaný prehľad 

našej činnosti za uplynulý rok. 

Aj začiatok roka 2022 bol poznamenaný opatreniami v boji s COVID 19. 

Spoločné akcie sme začali až v mesiaci apríl kedy sa podarilo uskutočniť Výročnú 

členskú schôdzu. 

Podarilo sa reprezentovať náš klub na verejnosti – účasťou na akciách pri 

výročiach a udalostiach mesta Brezno. K informáciám o tejto našej činnosti sme 

využili aj webovú stránku www.zvazvojakov.sk. 

Vo vlaňajšom čísle „Breznianskej poľnice“ som Vás vyzval na darovanie 

prípadne zapožičanie „exponátov“ pre pripravovanú expozíciu „Vojenská posádka 

Brezno 1938 - 2003“ všetkým ktorí prispeli ďakujem. 

V pláne bolo príprava priestorov pre expozíciu „Vojenská posádka Brezno 

1938 - 2003“ vzhľadom k tomu, že Ministerstvo obrany SR nepridelilo mestu Brezno 

finančne prostriedky z „Výzvy na poskytnutie dotácie v roku 2022 za účelom ochrany 

a rozvoja historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny“ budú 

sa priestory upravovať v réžií mesta. Tak sa otvorenie expozície „Vojenská posádka 

Brezno 1938 - 2003“ odkladá. 

Verím, že v budúcom roku budeme mať podmienky na spoločné akcie na 

ktorých sa konečne všetci ktorí o to majú záujem aj stretneme, aby naša „Breznianska 

poľnica 2023“ bola ešte plnšia a bohatšia. 

 

Predseda klubu ZV SR gen. Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva 

pplk. v.v. Ing. Vladimír NEUPAUER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok číslo 1: 
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Rok 2022 pre Klub ZV SR 

generála Goliana Brezno 

a Breznianskych rytierov delostrelectva 

Samuela Sekurisa začal 15. januára 2022 

rozposlaním „Pozdravného listu“ pri 

príležitosti dňa RVD našim členom a 

sympatizantom. Taktiež na požiadanie 

prezidenta Českej a Slovenskej obce 

delostreleckej plk. v.v. Ing. Kavecký 

Jozefa sme jeho list s blahoželaním 

preposlali elektronickou poštou 

a v papierovej podobe do bytových 

schránok. 

Obrázok číslo 2: 122 mm RM 70/85 MODULAR 

 

Galéria raketového vojska a delostrelectva 
Na konci predchádzajúceho roku 2021 nás prezident Českej a Slovenskej obce 

delostreleckej (ďalej len ČaSOD) plk. v.v. Ing. Kavecký Jozef požiadal o spoluprácu pri 

tvorbe „Galérie raketového vojska a delostrelectva“ ktorú potreboval doplniť o fotografie 

veliteľov delostreleckých útvarov. Dobré podklady nám dala riaditeľka Horehronského 

múzea v Brezne pani Krištofovičová Ivica za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Taktiež mala 

podklady od nášho predchádzajúceho predsedu klubu zosnulého pplk. Schulz Jozefa ktorý sa 

históriou posádky Brezno zaoberal. 

 
Obrázok číslo 3: Táto fotografia je asi z augusta 1974 pri príležitosti 30. výročia SNP. Na 

fotografii z ľava plk. Ing. Ljach Michal, plk. Ing. Žurek Ignác, plk. Ing. Lajčák Michal a plk. 

Stolár Rudolf. 
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Táto tabuľa bola 

v sieni bojových 

a revolučných tradícií 

v posádkovom klube budova 

číslo 19. Bohužiaľ sa tieto 

tabule a ostatné dokumenty 

nezachovali a boli asi 

zlikvidované pri rušení 

posádky v roku 2003. 

Posledná stopa zanikla v roku 

2015 zbúraním kasární. 

V dobe písania tohto 

článku je galéria už graficky 

spracovaná na plastovej 

tabuli o rozmeroch 2000 mm 

x 1200 mm, Nachádza sa 

v Brezne v bývalých 

kasárňach a pracuje sa na 

výrobe rámu aby ju bolo 

možné inštalovať. 

 
 

 

Obrázok číslo 4: Sken fotografie z kroniky ZV SR klub Brezno. 
 

 

28. 1. 2022 - Oslobodenie Brezna 
 

 
Obrázok číslo 5: 
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Obrázok číslo 6: 

Pietny akt sa konal stále za vysokých protipandemických opatrení ktoré sme 

museli dodržiavať. Organizátorom bolo mesto Brezno a naše rady doplnili príslušníci 

Základne neupotrebiteľného materiálu Nemecká (ďalej len ZNM Nemecká) 

a predseda Klubu vojenskej histórie Československej ľudovej armády Anthropoid 

Mýto pod Ďumbierom (ďalej len KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom) pán 

Budaj Michal. 
 

 

5.- 2. 2022 – Rozlúčka s pplk. PhDr. Oravkin Jozefom 
 

 
Obrázok číslo 7: 

Dňa 2. februára 2022 nás vo veku 68 rokov navždy opustil náš priateľ, kolega. 

Posledná rozlúčka bola 5. 2. 2022 o 11:00 hod. v Dome smútku v Heľpe. 
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6. 2. 2022 - Inventarizácia exponátov 
V priestoroch Dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezno (ďalej len DHZ) 

sa rozložili a zdokumentovali exponáty ktoré pôjdu do budúcej expozície. Dostali sme 

sa k číslu 96 kusov a najväčšia časť patrí KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod 

Ďumbierom. 

 
Obrázok číslo 8: 

Taktiež sme urobili inventarizáciu kníh ktorú venoval v troch etapách pplk. v.v. 

Chvostek Jiří s ktorým sme sa naposledy rozlúčili 2. 6. 2022. Tento náš člen venoval 

pre Miestny odbor Matice Slovenskej v Brezne 146 kníh beletristickej povahy a pre 

vojenskú expozíciu venoval 83 kníh. Jeho hlboký a rozsiahly záujem o vojenskú 

históriu mal vplyv na kvalitu literatúry z ktorej sa my a ďalšie generácie môžu poučiť. 

 

9. 2. 2022 – Breznianska poľnica 

Vydali sme „Brezniansku poľnicu“ o činnosti klubu za rok 2021. Zároveň sme 

distribuovali dokumenty k výročnej členskej schôdzi elektronicky do emailových 

schránok a papierovo do poštových schránok. Za vytlačenie papierových farebných 

výtlačkov patrí poďakovanie pracovníkom ZNM Nemecká. 

Pandemická situácia nedovoľovala zorganizovať spoločenské posedenie ani 

výročnú členskú schôdzu ako bolo zvykom. Takto sme si pripravili pôdu na 

usporiadanie Výročnej členskej schôdze „keď sa bude dať“. 
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8. 3. 2022 - Výročie MDŽ 

Stretnutie sa nedalo zorganizovať pre pandemickú 

situáciu a tak sme rozposielali iba „Blahoželanie k MDŽ“. 
 

 

 

17. 3. 2022 - 85. narodeniny pani Gubová Terézia 

 

 
Obrázok číslo 9: 

Ako susedia z vojenského paneláka a užší kruh Rady klubu vybavený 

respirátormi sme jej boli zablahoželať k jej peknému výročiu. 

 
Obrázok číslo 10: 

Krátke posedenie sa nezaobišlo bez spomínania na jej zosnulého manžela mjr. 

Gubov Františka ktorý vo svojom voľnom čase sa venoval rezbárstvu. 

Bol zakladajúcim členom Klubu vojenských dôchodcov (ďalej len KVD) 

predchodcu súčasného nášho Klubu ZV SR Brezno. Jedno jeho dielo nám dovolila 

vyfotografovať. 
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18. 3. 2022 - Predstavebná prehliadka budúcich priestorov expozície 

 
Obrázok číslo 11: 

Ministerstvo obrany SR vypísalo výzvu na poskytnutie finančných prostriedkov na 

obnovu pamätníkov a podobné aktivity. Mesto Brezno sa zapojilo do „Výzvy na poskytnutie 

dotácie v roku 2022 za účelom ochrany a rozvoja historického a kultúrneho dedičstva so 

zameraním na vojenské dejiny“ a tak zástupcovia mesta si prišli pozrieť priestory a spresniť 

zámer ako by sa dali finančné prostriedky využiť. Limit bol 50 000,-€ na jednu akciu. 

Vysvetlili sme im naše zámery aby to mohli zapracovať do projektu. Pre nás to bola nádej že 

sa začne už niečo konečne diať. 

 
Obrázok číslo 12: 

25. 3. 2022 v priestoroch DHZ Brezno sa stretli s primátorom mesta Brezno pánom 

Tomášom Abelom zástupcovia ZV SR klub Brezno, ZNM Nemecká, KVH ČSĽA 

Anthropoid Mýto pod Ďumbierom a zástupcovia DHZ Brezno a rozvíjali myšlienku 

vybudovania expozície „Vojenská posádka Brezno 1938 – 2003“ ktorá by bola doplnená 

komunálnou technikou Technických služieb a technikou DHZ Brezno. 
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5. 4. 2022 - Výročná členská schôdza 

Konečne sa podarila výročná členská schôdza. Výročnou členskou schôdzou 

sme nie len zhodnotili uplynulé obdobie rok 2021, spomenuli tých, ktorí nás navždy 

opustili a vytýčili východiská na obdobie roku 2022. Pripomenieme si aspoň niektoré 

udalosti, ktoré nás v uplynulom roku prezentovali – ako na verejnosti tak aj vo vnútri 

nášho klubu. 

 
Obrázok číslo 13: 

Predseda klubu pplk. v.v. Ing. Neupauer Vladimír pri príchode našich krajších 

polovičiek obdaroval kvietkom za neuskutočnenú spoločenskú akciu MDŽ. 

 
Obrázok číslo 14: 

Pri vstupe pokladník klubu pplk. v.z. Ing. Pančík Peter vyberal „konzumné“ 

a členské príspevky. 
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Obrázok číslo 15: 

Predseda Rady Klubu ZV SR pplk. Ing. v.v. Neupauer Vladimír hodnotí 

obdobie roku 2021 a zoznamuje so zameraním činnosti na rok 2022. 

 

 

 

 
Obrázok číslo 16: 

Nasledovalo čítanie mien našich spolubojovníkov ktorí nás v uplynulom 

období opustili. Minútou ticha sme si ich uctili. 
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Obrázok číslo 17: 

Prikročilo sa odstraňovaniu podlžnosti kvôli pandémii. Dodržali sme postup 

chronologicky podľa dátumov. Pamätný list k 65. narodeninám mjr. v.v. Bc. Šulej 

Jánovi bol odovzdaný, ale narodeniny mal vo februári. Skôr to nešlo. 

 

 

 

 
Obrázok číslo18: 

Pamätný list k 60. narodeninám mjr. v.v. Ing. Nikel Norbertovi bol odovzdaný, 

narodeniny mal v marci. 
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Obrázok číslo 19: 

Pamätný list k 75. narodeninám pplk. v.v. Ing. Hehejík Milanovi bol 

odovzdaný s 8 dňovým predstihom vzhľadom k jeho bydlisku za kopcom na Liptove. 

 
Obrázok číslo 20: 

Posledným s najvyšším ocenením bol náš bývalý veliteľ 49. delostreleckého 

pluku plk. v.v. Ing. Csontos Štefan. Výnosom Prezídia Českej a Slovenskej obce 

delostreleckej č. 1 z 15. januára 2021 pri príležitosti Dňa raketového vojska 

a delostrelectva mu bol udelený „RAD RYTIEROV DELOSTRELECTVA“. 

Obrázok číslo 21: Rad rytierov delostrelectva 
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Obrázok číslo 22: 

Jednanie pokračovalo Správou revíznej komisie ktorú prečítal predseda 

Revíznej komisie kpt. v.v. Medveď Michal. 

 

 

 
Obrázok číslo 23: 

Zvyšok jednania prebehol bez problémov. Po oficiálnej časti nasledovalo malé 

posilnenie do ďalších družných rozhovorov a nasledovala voľná zábava hlavne 

v spomínaní na mladé časy o priebehu služby v ČSĽA, ASR a OSSR v našej posádke 

Brezno. 
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7. 4. 2022 - 77. výročie úmrtia plk. i.m. Samuela Sekurisa 

 

 
Obrázok číslo 24: 

Členovia klubu ZV SR generála Jána Goliana a Breznianski rytieri 

delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa si dňa 7. 4. 2022 pripomenuli položením 

kytice kvetov k pamätníku veliteľa posádky Brezno a veliteľa delostrelectva II. 

taktickej skupiny SNP plk. i.m. Samuela Sekurisa jeho úmrtie v Mauthausene. Tohto 

krátkeho spomienkového aktu sa zúčastnil aj predseda KVH ČSĽA Anthropoid Mýto 

pod Ďumbierom pán Budaj Michal a príslušníci ZNM Nemecká pod vedením pplk. 

Ing. Štulrajtera Radoslava. 

pplk. v.v. Ing. Ryšánek Robert prítomným účastníkom krátko priblížil život 

plk. i.m. Samuela Sekurisa počas SNP v Brezne a aj jeho poslednú cestu ktorá 

skončila v koncentračnom tábore Mauthausen (Rakúsko) pravdepodobne dňa 7. apríla 

1945. 
 

Veľkonočné sviatky 

13. 4. 2022 sme rozposielali „Veľkonočné prianie“ hoci tento rok sa polievať a šibať 

dalo. 
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27. 4. 2022 - 65. výročie narodenín pani Haviarovej Evy 

 

Obrázok číslo 25: 

Pri tejto príležitosti sme jej ako dlhoročnej našej členke udelili „Čestné 

vojenské uznanie zaslúžilej vojenskej delostreleckej a spojárskej partnerke“. Kyticu 

a uznanie odovzdal predseda Rady klubu v domácom prostredí. Vzhľadom 

k dohovorenému termínu nás čakalo príjemné občerstvenie a pohostenie za čo 

hostiteľke ešte raz pekne ďakujeme. 

 

4. 5. 2022 - 103. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika 

 

 
Obrázok číslo 26: 
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Spomienkové oslavy zorganizovalo mesto Brezno dňa 4. 5. 2022 o 14:00 hod. 

Pri pomníku padlých vojakov ako prvej zastávke sa zišli predstavitelia štátnej správy, 

samosprávy, zástupcovia mesta, členovia Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov, členovia spolkov a združení a v malej miere kvôli nepriazni počasia aj 

poskromne občania. 

Druhá zastávka bola pri soche generála Milana Rastislava Štefánika kde sme 

položili kyticu za Zväz vojakov Slovenskej republiky - Klub generála Goliana Brezno 

a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. im. Samuela Sekurisa, ZNM Nemecká 

a KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom. 
 

9. 5. 2022 – 65. výročie narodenín mjr. v.v. Mgr. Pavlove Branislav 
 

 
Obrázok číslo 27: 

Ako susedia z vojenského paneláka a spolu slúžiaci kolegovia sme boli 

zablahoželať k peknému výročiu. V tomto prípade sme to zvládli bez toho aby sme 

opustili jeden vchod vo vojenskom paneláku. 
 

20. 5. 2022 – Otvorenie hasičskej zbrojnice DHZ mesta Brezno 

 
Obrázok číslo 28: 
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Z vojenskej posádky a z kasární ostala mestu iba východná časť. Mesto sa to 

snaží rozumne využiť a tak to bolo aj v tomto prípade. V „našom“ bývalom novom 

autoparku v ktorom za 2. delostreleckej brigády 2. armádneho zboru do polovice roku 

2001 boli garážované 152 mm ShKH vz. 77 Dana. 

V hale Jesenník boli stavebnými úpravami vytvorené podmienky pre uloženie 

hasičskej techniky a materiálu. V ďalších priestoroch a pod ESO prístreškami je 

možné skladovať kolesovú techniku. 

 
Obrázok číslo 29: 

Dobrovoľní hasiči predviedli svoju techniku, urobili ukážkové zásahy hasenia. 

To malo odozvu v záujme prihliadajúcej sa širšej verejnosti a obdivu detí. 
 

 
Obrázok číslo 30: 

KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom vystavil len časť vojenskej 

techniky pretože hasiči mali prednosť. Množstvo detí si mohlo vybrať čo bude 

obzerať a či budú hasičmi alebo vojakmi. 
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Obrázok číslo 31: 

Tejto akcie sa využilo na pozvanie zástupcu Ministerstva obrany SR pplk. v.v. 

Ing. Andrášík Igora (riaditeľa odboru správy hnuteľného majetku, agentúry správy 

majetku Ministerstva obrany SR) s cieľom dohovoriť spresnenie podmienok ponuky 

výzbrojne technického materiálu ktorý je k dispozícii v Správe agentúry MO SR. 

 

23. 5. 2022 – 60. výročie narodenín kpt. v.v. Šmída Miroslav 

 
Obrázok číslo 32: 

Nášho kolegu sme navštívili v mieste jeho trvalého pobytu kde sme mu 

zablahoželali a odovzdali „Pamätný list“. Začiatkom mesiaca pochoval svoju 

manželku ktorá pomáhala zachraňovať druhých a sebe nedokázala. Tak sme ho aspoň 

trocha potešili a povzbudili. 
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2. 6. 2022 – Rozlúčka s pplk. Chvostek Jiřím 

 
Obrázok číslo 33: 

Jeho celoživotná vojenská púť bola spojená s posádkou Brezno od roku 1953 

až do roku 1990. Po odchode do výsluhového dôchodku bol zakladajúcim členom 

nášho Klubu a dlhoročným členom jeho výboru. 

Bol našou veľkou oporou pri budovaní expozície „Vojenská posádka Brezno 1938 – 

2003“ ktorej sa otvorenia nedožil. 

Posledná rozlúčka s vojenskými poctami bola 2. 6. 2022 o 14:00 hod. v Dome 

smútku Iris v Brezne. 

 

18. 6. 2022 – Vojenský guľáš 

 
Obrázok číslo 34: 
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V rámci dní mesta Brezno a kráľovských dní horehronia v spolupráci s KVH ČSĽA 

Anthropoid Mýto pod Ďumbierom ako jedno zo siedmich družstiev dňa 18. 6. 2022 zúčastnil 

tradičného varenia guľášov v parku pri kostole na námestí gen. M. R. Štefánika. 

 
Obrázok číslo 35: 

Predseda klubu, členovia rady klubu sa stretli s veľkou väčšinou našich členov 

a sympatizantov a ich rodinnými príslušníkmi, a ďalšími návštevníkmi dní mesta Brezno. 

 
Obrázok číslo 36: 

Záverečné fotografovanie dobrej partie po ešte lepšej akcii. 
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27. 7. 2022 – Ocenenie jubilantov za 1. polrok 

 

 
Obrázok číslo 37: 

Dňa 27. 7. 2022 sa nám na tretí pokus podarilo zorganizovať stretnutie 

jubilantov za 1. polrok 2022. Naša reštaurácia „Koliba pod orechom“ nám pomohla 

vytvoriť príjemnú atmosféru za čo tomuto dobrému kolektívu veľmi pekne ďakujeme. 
 

 

26. 8. 2022 – 78. výročie SNP 

 

 
Obrázok číslo 38: 
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Dňa 26. 8. 2022 o 14:
00

 hod. oslavy 78. výročia SNP si spoločne so zástupcami 

štátnej správy, samosprávy, politických strán a hnutí členovia klubu ZV SR generála 

Jána Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa 

s príslušníkmi ZNM Nemecká na čele s riaditeľom pplk. v.v. Ing Črepp Jurajom 

pripomenuli položením kvetov k pamätníku veliteľa posádky Brezno a veliteľa 

delostrelectva II. taktickej skupiny SNP plk. i.m. Samuela Sekurisa. 

 
Obrázok číslo 39: 

Pietny akt o 14:
30

 hod. pokračoval položením „kvetov vďaky“ pri pomníku 

partizána na námestí gen. M. R. Štefánika. Nasledovala štátna hymna v podaní 

mestskej dychovej hudby a báseň. 
 

27. 8. 2022 - Francúzskej partizánke udelili Medailu generála Milana Rastislava 

Štefánika I. stupňa – in memoriam. 
 

 
Obrázok číslo 40: 
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V Brezne dňa 27. 8. 2022 o 11:
00

 hod. v priestoroch nového cintorína 

viceprimátor Ján Králik privítal zástupcov Veľvyslanectva Francúzskej republiky na 

Slovensku, samospráv, poslancov mestského zastupiteľstva, členov Oblastného 

výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), Klubu ZV SR 

generála Jána Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela 

Sekurisa Brezno, Klubu vojenskej histórie Československej ľudovej armády 

Anthropoid, Klubu M. R. Štefánika a predovšetkým vzácnych hostí, členov rodiny 

Blaho. 

Postupne každý zo zúčastnených položil bielu ružu na posledné miesto jej 

odpočinku na novom cintoríne, ktoré bolo zriadené v roku 1972 po exhumácii z doliny 

Zubrá. 

 

 

 
Obrázok číslo 41: 

V obradnej sieni mestského úradu osobitne vzdali úctu a vďaku mladučkej, len 

18-ročnej Elisabeth Blaho za to, že bojovala a zahynula v boji za našu slobodu. Po 

vojne navrhol veliteľ brigády Jánošík partizánku na ocenenie. 

V sobotu 27. augusta pribudlo k tomuto oceneniu ďalšie – najvyššie ocenenie 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Medaila Milana Rastislava Štefánika 

I. stupňa – in memoriam, ktorú rodine odovzdal predseda Oblastnej organizácie SZPB 

v Brezne Jaroslav Demian. 
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Obrázok číslo 42: 

Rodina Blahovcov sa po obede s doprovodom presunula terénnymi vozidlami 

do doliny Zubrá na miesto jej pravdepodobného posledného skonu. 
 

19. 10. 2022 – Pohronský Bukovec – po stopách generálov Goliana a Viesta 

 

 
Obrázok číslo 43: 

Dňa 19. októbra 2022 členovia Rady klubu ZV SR generála Goliana Brezno 

pplk. v.v. Ing. Ryšánek Robert, mjr. v.v. Ing. Martančík Miroslav spoločne 

s predsedom KVH ČSĽA Anthropid Mýto pod Ďumbierom pánom Michalom 

Budajom vybrali po posledných stopách našich generálov Goliana a Viesta z čias 

SNP. 
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Obrázok číslo 44: 

Preskúmali sme celý areál od dolného konca obce až po bunkre Matúšová a je 

fakt že to tu majú pekné a je veľký dôvod sa sem vracať. Určite musíme „historickú 

destináciu“ využiť a spoločne s členmi a sympatizantmi klubu sa sem vrátiť pretože sa 

blíži okrúhle 80 výročie SNP ktorého obete si treba stále uctievať a pripomínať. 

Z priestoru tohto areálu až k bunkrom je potrebné prekonať 280 výškových 

metrov a pohodlne za rozhovoru pri chôdzi sa to dá do pol hodiny stihnúť. 

 

20. 10. 2022 – Tvorba encyklopédie o ČSĽA 

Na základe oznamu a žiadosti Vojenského historického ústavu Ministerstva 

obrany Slovenskej republiky (VHÚ MO SR) o zapojenie sa do tvorby encyklopédie 

sme posunuli túto informáciu aj medzi Vás a Vašich priateľom a známych, bývalých 

príslušníkov ČSĽA aby ste mohli prispieť k vytvoreniu tejto encyklopédie. Projekt je 

vedený pod názvom "V prvom slede Varšavskej aliancie. Encyklopédia Čs. armády v 

rokoch 1955 - 1991". 

Heslá by mali mať obrazovú prílohu a v tejto súvislosti by sme uvítali pomoc 

pri zbere fotiek, ktoré by vhodne ilustrovali nielen konkrétny útvar, či posádku, ale aj 

dianie v armáde celkovo: kasárne a výcvikové priestory (celkové pohľady), nástupy 

útvarov (najlepšie s bojovou zástavou), útvarové cvičenia (s jasne 

rozpoznateľnou bojovou technikou, nie fotky stojacích vojakov pri technike), útvaru, 

odovzdávanie funkcie veliteľov, menovanie a povyšovanie funkcionárov (s 

identifikovanými osobami a rokom), či ďalšie momentky zo života tak konkrétnych 

vojenských jednotiek a vojenských škôl ako aj rôznych civilných zariadení v 

pôsobností MNO a zložiek centrálnych orgánov (hlavných správ, správ, odborov, 

oddelení, skupín). 

Hodili by sa aj schémy o vojnovom predurčení jednotlivých zväzkov a útvarov, 

vojenské kroniky, či akékoľvek reálie dokresľujúce ich charakter (neoficiálne znaky 

jednotiek a útvarov, "mottá", zaujímavosti, špecifiká), ktoré sú vo vojenských 

archívoch tak v Čechách ako aj na Slovensku vzácnosťou. 
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28. 10. 2022 – 104. výročie vzniku Československej republiky 

 
Obrázok číslo 45: 

Pietnym aktom dňa 28. 10. 2022 o 14:00 hod. spoločne so zástupcami 

samosprávy, príslušníkmi ZNM Nemecká a členmi Spoločnosti M. R. Štefánika miestneho 

klubu Brezno položením kvetov k pamätníku generála Milana Rastislava Štefánika na 

námestí sme si pripomenuli významnú udalosť našej histórie. 
 

2. 11. 2022 – Pamiatka zosnulých 
 

 
Obrázok číslo 46: 

Pietnym aktom o 17:00 hod. sme si pripomenuli Pamiatku zosnulých zapálením 

sviečok k pamätníku veliteľa posádky Brezno a veliteľa delostrelectva II. taktickej skupiny 

SNP plk. i.m. Samuela Sekurisa. 

Obišli sme hroby našich kolegov na oboch breznianskych cintorínoch a zapálili im 

sviečky. 



27 

 

11. 11. 2022 – Deň vojnových veteránov – deň červených makov 
 

 
Obrázok číslo 47: 

Pripojili sme sa k zástupcom orgánov štátnej správy, samosprávy, politických 

strán a organizácií, občanom mesta Brezno a Horehronia. Čestnú stráž a nosičov 

vencov a kytíc jednotlivých delegácií tvorili príslušníci ZNM Nemecká pod vedením 

jej riaditeľa pplk. v.v. Ing. Črepp Juraj. Položením venca s červenými makmi vzdali 

hold obetiam všetkých vojen a vojnových konfliktov. 

 

5. 12. 2022 Spoločenské stretnutie členov a sympatizantov klubu pri príležitosti 

sviatku svätej Barbory patrónky delostrelcov. 
 

 
Obrázok číslo 48: 

Takúto akciu sme mali naposledy dňa 26. 11. 2019. Takže po troch rokoch sa 

zúčastnilo 23 členov a sympatizantov nášho klubu. Chorobnosť šarapatila a postihlo to 

50 % Rady klubu vrátane nášho predsedu. 
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Obrázok číslo 49: 

Atmosféra tradične priateľská niesla sa v duchu spomienok na spoločne prežité 

roky v Armáde. 

 

 
Obrázok číslo 50: 

Na fotografii sú členovia ktorí na oslavu svojich 70. narodenín už zabudli ale aj 

tí ktorí to majú blízko. 
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15. 12. 2022 – 70. výročie narodenín mjr. v.v. Kršjak Rudolf 
 

 
Obrázok číslo 51: 

Ako susedia z vojenského paneláka a spolu slúžiaci kolegovia sme boli 

zablahoželať k okrúhlemu výročiu. Aj v tomto prípade sme to znovu zvládli bez toho 

aby sme opustili jeden vchod v paneláku. Museli sme trocha dlhšie zvoniť a počkali 

sme až vypne vysávač pri predvianočnom upratovaní. 

 

Nová webová stránka www.zvazvojakov.sk 

 

Táto problematika sa ťahá v priebehu celého roka a tak ju zaraďujeme na záver. 

Začiatkom roka 2022 sa naša web stránka stala nefunkčnou. Malo to viacero dôvodov, 

pričom pravdepodobný hekerský útok je tou hlavnou príčinou. Už v závere minulého 

roka začal byť problém s vkladaním príspevkov, raz to išlo inokedy nie, keď sa dva 

počítače s rôznou konfiguráciou dali vedľa seba tak príspevok z akcie išiel zverejniť 

z ľavého a pri pokuse zverejniť ďalší príspevok to bolo naopak alebo to nešlo vôbec. 

Jednoducho stará verzia padla a nejde obnoviť. Takto sme prišli o tieto príspevky: 

o  za rok 2019 12 príspevkov 

o  za rok 2020 10 príspevkov 

o  za rok 2021 10 príspevkov 

o  za rok 2022 2 príspevky 

K 1. 6. 2022 bola vytvorená redakčná rada na zväzovej úrovni s oprávnením 

nakladať so všetkými zverejňovanými informáciami, teda aj s takými informáciami, 

ktoré kluby zverejnia. To pre prípad, že nedopatrením by bola klubmi zverejnená 

informácia, ktorá by po obsahovej alebo formálnej stránke nezodpovedala schváleným 

princípom Zväzu vojakov SR.  
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Bola spracovaná po technickej a grafickej stránke nová web stránka, ktorá má inú 

vnútornú architektúru, na ktorú ste boli v minulosti zvyknutí. Menili sa autorizované 

osoby klubov, menili sa prihlasovacie údaje pre každú autorizovanú osobu. 

V mesiacoch jún a júl bežala skúšobná prevádzka kde kluby dávali podnety na 

vylepšovanie a prípadné úpravy stránky. Počas skúšobnej doby sme na stránke 

zverejnili príspevky od začiatku roku a zároveň sme sa učili postupy. Zatiaľ to funguje 

bez problémov. 

V septembri prišlo rozhodnutie o zavádzaní „korporátnej identity v skratke 

povedané aby kluby a predsedovia nemuseli so zväzovou radou komunikovať na 

súkromných emailových adresách. Táto zmena platí od 1. 12. 2022. 

Ak sa dočítate až sem a pôjdete sa pozrieť na stránku www.zvazvojakov.sk tak 

úvodná stránka je rozdelená zhruba na tri časti. Horná časť patrí informáciám 

o aktivitách na úrovni zväzu, stredná časť patrí informáciám o aktivitách klubov 

a spodná časť obsahuje dôležité odkazy. V tejto časti nájdete informácie 

o EUROMILE, HOREZZA informuje o rekreáciách vo svojich zariadeniach 

a podobne. 

Na hornej lište vpravo nájdete KLUBY ZV SR ak na to kliknete zobrazí sa mapa 

s klubmi a pod ňou nájdete kluby vodorovne zobrazené v abecednom poradí. 

Kliknutím na patričný klub sa dostanete k príspevkom ktoré zverejňujú kluby. Čerstvo 

zverejnené príspevky sa zobrazujú aj na hlavnej stránke v strednej časti. 

Pri príspevkoch nášho klubu nájdete bohatšie informácie a fotogalériu než sa vošla 

do tejto poľnice. Nová architektúra stránky pri príspevku je postavená na úvodnej 

fotografii v ktorej je názov príspevku a nasleduje súvislý text. Po skončení textu je 

galéria fotografií. Nedá sa to už robiť ako to bolo na starej verzii stránky alebo 

napríklad v učebnici že je fotografia alebo obrázok a pod ním je text s popisom. 

Dátum ktorý sa objavuje pri článku je dátum zverejnenia článku nie dátum 

uskutočnenej akcie. Nová stránka umožňuje aj zverejňovať dokumenty vo formáte pdf 

a tak tam raz nájdete aj túto poľnicu. 

 

V roku 2022 oslávili výročie títo naši členovia a sympatizanti: 
Životné jubileum Hodnosť Titul Priezvisko Meno 

85 pani  Gubová Terézia 
75 mjr.  Pavlík Vladimír 
 pplk. Ing. Hehejík Milan 

70 pplk. Ing. Slepička Jozef 
 pani  Murgašová Mária 
 pplk. Ing. Neupauer Vladimír 
 mjr.  Kršjak Rudolf 

65 mjr. Bc. Šulej Ján 
 pani  Haviarová Eva 
 mjr. Mgr. Pavlove Branislav 

60 mjr. Ing. Nikel Norbert 
 kpt.  Šmída Miroslav 

55 nrtm.  Dandulová Daniela 
50 por. Mgr. Brveníková Adriana 
 nrtm.  Dubinský Ján 
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Opustili nás v roku 2022: 

 

pani Šedivková Mária    12. 1. 2022  84 rokov 

pplk. PhDr. Oravkin Jozef   2. 2. 2022  69 rokov 

o.z. Šmídova Monika    2. 5. 2022  54 rokov 

pplk. Chvostek Jiří    30. 5. 2022  89 rokov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVeerríímmee,,  žžee  nnáášš  pplláánn  nnaa  ssppoollooččnnéé  ssttrreettnnuuttiiaa  aa  aakkcciiee  vv  rrookkuu  22002233  

nneesskkoonnččiiaa  lleenn  vvoo  ffáázzee  pprríípprraavv,,  aallee  bbuuddeemmee  ssaa  mmôôccťť  aajj  nnaaoozzaajj  

ssttrreettnnúúťť. 


