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Jazyková úprava:

Vážení
profesionálni
vojačky a zamestnanci.

vojaci,

Blížia sa Vianoce, čas otvárania
ľudských sŕdc. Čas radosti,
veselosti, lásky, pokoja a mieru.
Čas, keď sa môžeme na chvíľu
pristaviť, zaspomínať si, zamyslieť
sa nad čarom a atmosférou
vianočných sviatkov.

Nezabudnime však na svojich
blízkych, priateľov, kolegov a
známych, aby v tomto čase nebol
nikto sám.

Veliteľská príprava veliteľstva a štábu
Prezentácia trenažéra TANKU T-72M1
Slávnostný akt odovzdania funkcie
veliteľa 21.zmp TV
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Návšteva Ministra Obrany SR
v posádke Trebišov
Slávnostný nástup k 21 výročiu boja
za demokraciu

Prajeme Vám všetkým, vážení
profesionálni vojaci , vojačky a
zamestnanci, krásne a veselé
Vianoce. Nech sú sviatkami plné
lásky, pokoja a oddychu. Nech je
vaše srdce obklopené láskou
všetkých blízkych a žiari šťastím
jasne ako Betlehemská hviezda.
Nájdite si pod stromčekom veľa
darčekov, ktoré vás i vaše deti
zohrejú pri srdci a zažijete chvíle,
na ktoré budete vždy s úsmevom
spomínať.

Komplexný nácvik pohotovosti
a bojovej pohotovosti
Tím občasníka VLK
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Úvodník

Mikuláš v 21.zmpr Trebišov
Oznámenie o konaní posádkového
plesu

Neprešlo
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Fotogaléria – Nástup ISAF

Taktické cvičenie s bojovou streľbou jednotky ISAF
V rámci náročnej prípravy strážnej jednotky do operácie ISAF v Afganistane sa v priestore
Posádkového cvičiska Veľké Ozorovce dna 27.9.2010 konalo taktické cvičenie jednotky ISAF,
ktoré trvalo až do 8. októbra 2010. Uvedeného cvičenia a vlastne aj celej prípravy sa zúčastnili
profesionálni vojaci strážnej jednotky KAF a príslušníci veliteľstva SLOVCON, ktorí by mali byť
nasadení v operácii ISAF v Afganistane už v mesiaci november 2010. V uvedenom výcvikovom
priestore sú samozrejme cvičiace jednotky aj ubytované spolu s riaditeľstvom cvičenia.
Riadiacim cvičenia je zástupca veliteľa 21. zmpr Trebišov – mjr. Ing. Milan ŠÍMA. Celé
taktické cvičenie je rozdelené do troch základných fáz a to takto: 1. v čase od 27.9 – 28.9.2010
výcvik v priestore operácie, 2. v čase od 28.09. – 02.10.2010 plnenie rutinných úloh, 3. v čase
od 02.10. – 08.10.2010 eskalácia napätia a eliminácia zistených rizík. Práve posledná fáza cvičenia je zvlášť dôležitá, pretože bude svojou
náročnosťou čo najreálnejšie zachytávať možné druhy napadnutia tábora v operácii počas kontroly osôb a vozidiel vstupujúcich či
vystupujúcich z priestoru prísne stráženého tábora spojeneckých jednotiek umiestnených v tak nebezpečnom prostredí Afganistanu.
Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ

Rozlúčka s príslušníkmi OS SR odchádzajúcich do operácie ISAF
V piatok 26. novembra 2010 sa v priestoroch trebišovských kasární konala slávnostná rozlúčka s
príslušníkmi ozbrojených síl SR pred vyslaním do operácie ISAF v Afganistane. Slávnostného aktu,
ktorý sa uskutočnil v priestoroch 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove, sa
zúčastnil veliteľ Pozemných síl ozbrojených síl SR generálmajor Ján Salaganič a ďalší zástupcovia
ozbrojených síl SR, rodinní príslušníci odchádzajúcich vojakov a tiež zástupcovia miestnej
samosprávy.
Počas ceremoniálu bola jednotka odovzdaná do podriadenosti Generálneho štábu OS SR. Náročná
príprava jednotiek pred vyslaním do Afganistanu sa skončila 25. novembra 2010 záverečným
udržiavacím výcvikom. Jednotky nastúpili pod velením nového veliteľa slovenského kontingentu podplukovníka Petra Švrla. S
požehnaním dekana PS OS SR majora Mgr. Juraja Sitaša nakoniec v dvoch plánovaných letoch 29. novembra
a 4. decembra 2010 budú letecky dopravení do miesta pôsobenia v Afganistane.
Z podriadenosti 21. zmpr Trebišov sa so svojimi príbuznými v tento deň slávnostne lúčilo 118 profesionálnych
vojakov, ktorí o pár dní začnú plniť operačné úlohy v rámci ochrany síl na základni KAF v Kandaháre,
vykonávaním ženijných prác, pôsobením vo výcvikových tímoch v provincii Uruzgan, ale taktiež plnením úloh
v
štruktúrach
veliteľstva
operácie
ISAF.
Aktuálne v operácii ISAF pôsobí celkovo 299 príslušníkov OS SR (56 multifunkčná ženijná rota (mžr), 53
strážna jednotka v Tarin Kowt (SJ TK), 165 strážna jednotka v Kandaháre (SJ KAF), 2 provinčný
rekonštrukčný tím (PRT), 5 operačný výcvikový a styčný tím (OMLT), 6 veliteľstvá ISAF (HQ), a 12 národný
podporný
prvok
(NSE).
Celkovo po skončení rotácie sa zvýši počet slovenských vojakov v Afganistane o štrnásť. Štyri funkcie pribudnú v národnom podpornom
prvku, jedna funkcia v regionálnom veliteľstve Juh (RC-S) a štyri pozície na veliteľstve leteckej základne Kandahár (HQ KAF).
Slováci budú mať zastúpenie aj v Účelovom zoskupení síl (Task Force) Paladin s pôsobnosťou v operačnom priestore RC-S a to jednou
funkciou vo veliteľstve TF Paladin South a štvorčlenným tímom na likvidáciu výbušnín (EOD) s miestom pôsobenia v Kandaháre. Okrem
počtov sa v Afganistane zmenili aj miesta pôsobenia slovenských vojakov. Po novom sú iba pri meste Tarin Kowt a v hlavnom kempe v
Kandaháre. Do septembra bola aj jedna strážna jednotka pri meste Deh Rawood, ktorá však
stráženie kempu odovzdala Asian Security Group a Ozbrojené sily USA. Nový mandát umožní v
misii ISAF pôsobiť 314 vojakov (57 mžr, 53 SJ TK, 165 SJ KAF, 2 PRT, 5 OMLT, 12 veliteľstvá ISAF, 4
EOD
a
16
NSE).
V operácii ISAF do súčasnej doby pôsobilo celkovo 1365 príslušníkov OS SR. Vo vojenskej operácii v
súčasnej dobe neplní úlohy žiadna žena. Doposiaľ slúžili v operácii 4 ženy v rámci zdravotníckeho
tímu.
Po návrate 189 vojakov z Afganistanu ich 17. decembra v Prešove slávnostne ocení medailami minister obrany Ľubomír Galko.
Autor: OS SR - mjr. Milan Vanga. Foto: slob.Ľuboš Gergely

Ste pripravení, vráťte sa zdraví
„Do Afganistanu odchádzate profesionálne pripravení a som hrdý, že odchádzate
pomáhať ľuďom, ktorí si inak pomôcť nemôžu,“ uviedol minister obrany Ľubomír Galko
krátko pred odletom 88 vojakov do Kandaháru. Ďalších 117 vojakov sa k nim pripojí v
priebehu týždňa. Po dvoch týždňoch rotácie sa na Slovensko vráti 189 vojakov. Slovenská
účasť v misii ISAF sa teda zvýši.
„Lúčenie bolo ťažké. V očiach manželky aj detí som videl slzičky. Trochu ich upokojilo, keď
som sľúbil, že si dám pozor a vrátim sa v poriadku,“ povedal o posledných okamihoch s
rodinou rotný Maroš Vitko. Predtým už raz slúžil na Cypre a dvakrát bol v Iraku. „Príprava
bola skutočne dobrá, chlapi sú vycvičení, motivovaní a v pohode. Veríme si,“ vyhlásil
veliteľ kontingentu podplukovník Peter Švrlo.
„Chcem vás poprosiť, aby ste čo najviac komunikovali so svojimi blízkymi. Aby ste s nimi, pokiaľ sa dá, udržiavali čo najčastejší kontakt,
pretože aj oni to budú mať ťažké,“ povedal nastúpeným vojakom minister obrany Ľubomír Galko. Zaspomínal, ako aj on bol jeden rok
preč od rodiny a vie, že pre tých doma to nie je jednoduché. O to viac, že vojaci odlietajú do nebezpečnej krajiny.
Autor: MO SR - Pavol Vitko, Foto: MO SR - Pavol Vitko

Strážna čata pôsobiaca v Tarin Kowte - Afganistan
Strážna čata pôsobiaca v Tarin Kowte - Afganistan pod velením por. Ing. Ľubomíra Mizeráka
prebrala operačnú úlohu v mesiaci september 2010. Príslušníci 21. zmiešaného práporu
Trebišov, ktorí pôsobia v provincii Uruzgan sa mohli presvedčiť o náročnosti tejto misie.
Nestabilná situácia v oblasti nasadenia vyžaduje neustálu koncentráciu a vysokú mieru
pripravenosti. I keď, hlavná úloha strážnej čaty v Tarin Kowte spočíva v obrane a ochrane
kempu Holland, QRT je neodmysliteľnou časťou operačnej úlohy. K dokonalejšej pripravenosti
QRT prispieva výcvik v spolupráci s členmi AMK9, ASG a SeC POL. QRT sa nasadzuje podľa
potreby k plneniu úloh potrebných na zabezpečenie ochrany a eliminovanie bezpečnostných rizík týkajúcich sa MNB-TK. Túto úlohu
zatiaľ príslušníci čaty podľa zhodnotenia austrálskeho BG plnia nadštandardným spôsobom .
Autor: nrtm. Ing. Michal TAMÁŠ , Foto: nrtm. Ing. Michal TAMÁŠ

Spomienka na tragicky zosnulých profesionálnych vojakov u 21.
zmpr Trebišov
V nadväznosti na blížiacu sa Pamiatku zosnulých i na včera zorganizovanú návštevu
posledného odpočinku tragicky zosnulých príslušníkov práporu, sa dnes, 28. októbra 2010
v poobedňajších hodinách konala pietna spomienka na týchto vojakov aj pri pamätníku
v priestore 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove. Tento pamätník je
venovaný desiatim profesionálnym vojakom niekdajšieho 21. mechanizovaného práporu, ktorí
tragicky zahynuli počas leteckého nešťastia 19. januára 2006 pri návrate z operácie KFOR
v Kosove. Ako je už tradíciou, dôstojným spôsobom túto pietnu spomienku zahájil starší
kaplán práporu - npor. Mgr. Ján SZAKALA, ktorý okrem iného v závere vyzval prítomných
profesionálnych vojakov k zapáleniu sviečky, ktorých plameň v prenesenom význame
symbolizuje nezhasínajúcu prítomnosť zosnulých vojakov v našich spomienkach a srdciach. Bolo dojímavé pri pálení sviečok a položení
venca sledovať tváre vojakov, ktorí medzi tragickí zosnulými mali svojich kamarátov.
Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ

Biskupská vizitácia u 21. zmpr Trebišov
Dňa 16. novembra sa v priestoroch 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov
uskutočnila „biskupská vizitácia“ vojenského ordinára J. E. Mons. Františka RÁBEKA, ktorý
neskôr v kaplnke práporu pre zúčastnených dobrovoľníkov celebroval aj svätú omšu taktiež za
pomoci staršieho kaplána npor. Mgr. Jána SZAKALU. Tejto svätej omše sa okrem neveľkého
počtu prítomných (vzhľadom na plnenie iných úloh) zúčastnil aj zástupca veliteľa práporu
mjr. Ing. Milan ŠÍMA a náčelník štábu práporu mjr. Ing. Marián MAKAY.
Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ

Veliteľská príprava veliteľstva a štábu 21. zmpr Trebišov
Dňa 9. novembra 2010 v súlade s plánom prípravy na mesiac november 2010 sa uskutočnila
veliteľská príprava veliteľstva a štábu 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov.
Veliteľskú prípravu svojou prednáškou k „ Doktríne OS SR“ zahájil zastupujúci NŠ kpt. Ing.
Jozef DUDURIČ. V prednáške a prezentácii pokračoval k tematike „ Pochopenia miesta a úlohy
špecialistov a jednotiek CIMIC“ starší dôstojník veliteľstva npor. PhDr. Rastislav
KENTOŠ. Novozavedenú spojovaciu techniku vo svojej prednáške objasňoval náčelník S-6
npor. Ing. Ľubomír TÓTH. Ústavný zákon č 227/2002 o bezpečnosti štátu a 319/2002
o ochrane SR prezentoval vo svojej prednáške starší dôstojník operačného oddelenia npor. Ing. Rastislav BÍLY.
Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ

Prezentácia trenažéru tanku T-72M1 predstaviteľom
ozbrojených síl Vietnamskej socialistickej republiky
Dňa 19. októbra 2010 sa prevažne v učebno-výcvikových priestoroch 21. zmiešaného
mechanizovaného práporu v Trebišove uskutočnila prezentácia trenažérového systému tanku
T-72M1 pre vojenských predstaviteľov ozbrojených síl Vietnamskej socialistickej
republiky. Uvádzaný trenažér sa v podmienkach práporu používa na výcvik obslúh tanku T-72
M1 tankovej roty. Delegáciu v priestoroch útvaru privítal zástupca veliteľa trebišovského
práporu mjr. Ing. Milan ŠÍMA a po krátkom brífingu o poslaní a úlohách práporu sa zahraničná
návšteva presunula do priestorov učebného bloku, kde ich už očakával správca učebnovýcvikových zariadený rtn. Martin KUŠNIRÍK, ktorý ich sprevádzal pri popise činnosti
trenažéra. Následne na to, dve pripravené osádky tanku predviedli výcvik na tomto trenažéry.
Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: čat. Miloš HUĽVA

Slávnostný akt odovzdávania funkcie veliteľa 21. zmpr Trebišov
Slávnostným spôsobom sa dnes, 29. septembra 2010 uskutočnilo odovzdávanie funkcie Veliteľa 21.
zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov. Funkciu prostredníctvom symbolu odovzdania
štátnej zástavy do rúk Veliteľa 2. mechanizovanej brigády brigádneho generála Ing. Ondřeja
NOVOSADA, odovzdal pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ, ktorý je dňom 1. októbra ustanovený do funkcie
Náčelníka štábu 2. mechanizovanej brigády PS OS SR. Funkciu Veliteľa 21. zmiešaného
mechanizovaného práporu Trebišov odovzdal Veliteľ 2. mb brigádny generál Ing. Ondřeja NOVOSADA
súčasnému zástupcovi 21. zmpr Trebišov - mjr. Ing. Milanovi ŠÍMOVI. Pri tejto príležitosti Veliteľ 2.
mb poďakoval za prácu pplk. Ing. Jánovi STAVROVSKÉMU a vyjadril taktiež presvedčenie, že 21. zmpr
Trebišov bude pokračovať v nastolenom trende výborného plnenia si bojových, výcvikových, ale aj
zabezpečovacích úloh. V súvislosti s touto významnou personálnou zmenou a v rámci poďakovania za
kvalitné plnenie výcvikových úloh, udelil v závere ceremoniálu Veliteľ 2. mb Prešov- brigádny generál
Ing. Ondřej NOVOSAD disciplinárne odmeny - pamätné medaily.
Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: rtm. Ing. Marek ZÁVODSKÝ

Návšteva Ministra obrany SR v posádke Trebišov
Dňa 9. októbra 2010 navštívil posádku Trebišov Minister obrany SR Mgr. Ľubomír GALKO
v sprievode Veliteľa pozemných síl SR generálmajora Ing. Jána SALAGANIČA a Veliteľa 2.
mechanizovanej brigády Prešov plk. gšt. Ing. Karola NAVRÁTILA. V posádke Trebišov sa pán
minister zaujímal hlavne o spoluprácu ozbrojených síl SR pri pomoci obyvateľstvu záplavami
postihnutých oblastí, preto aj jeho cieľom bolo stretnúť sa so zástupcami obecného
zastupiteľstva a starostkou obce Hraň, ktorú po pretrhnutí hrádze na rieke Ondave snáď
najviac materiálne i emocionálne zasiahlo jej obyvateľstvo. Starostka obce Hraň, Ing. Helena
ZUZKÁČOVÁ, privítala v priestorov kultúrneho domu obce pána ministra, ktorému Veliteľ 2.
mechanizovanej brigády Prešov plk. gšt. Ing. Karol NAVRÁTIL poskytol informatívny brífing
o priebehu tohtoročných májových a júnových záplav s cieľom poskytnúť čo v najpresnejšom
rozsahu informácie o pomoci príslušníkom OS SR obyvateľstvu týchto oblastí. Po ukončení
brífingu pán minister vyzdvihol spoluprácu príslušníkov ozbrojených síl SR a ostatných ozbrojených zložiek pri nevyhnutných zásahoch
vyžadujúcich nasadenie nemalého počtu osôb, materiálu ako aj rôzneho druhu techniky. Taktiež vyjadril presvedčenie, že sa obdobná
situácia záplav v budúcnosti nebude opakovať a že sa bude možné stretnúť so zástupcami obce a obecnej samosprávy nie len pri
takýchto návštevách. Minister obrany SR Mgr. Ľubomír GALKO potom osobne poďakoval vybraným profesionálnym vojakom, ktorí sa
osobne zúčastňovali na eliminácii záplav a pomoci obyvateľstvu. Minister obrany ďalej osobne navštívil priestor hrádze rieky Ondava,
kde aj v čase návštevy Ministra obrany SR prebiehali práce na spevňovaní vodou roztrhnutej časti hrádze. S priebehom situácie
v najkritickejšie okamžiky záplav pána ministra osobne informoval i niekdajší Veliteľ 21. zmiešaného mechanizovaného práporu pplk. Ing.
Ján STAVROVSKÝ, ktorý tu v čase záplav mnohokrát aj osobne koordinoval činnosť zasahujúcich jednotiek pri spevňovaní hrádze.

Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ

Slávnostný nástup k 21. výročiu boja za demokraciu
Celá spoločnosť a nevynímajúc príslušníkov ozbrojených síl si zajtra, 17. novembra pripomenie
21. výročie boja za demokraciu. Dnes už spomienkové oslavy však boli vtedy v novembri 1989
dňami neistoty, strachu, .. rozporuplných emócii, no prevažne nádeje v spoločenské zmeny
s vidinou konca totalitného režimu. Mnohí si vtedy neuvedomovali, aký zásadný medzník to
bude v novodobej histórii slovenského národa. Pri tejto príležitostí a v súvislosti so zajtrajším
štátnym sviatkom „Dňa boja za slobodu a demokraciu“ si aj príslušníci 21. zmiešaného
mechanizovaného práporu Trebišov tento sviatok pripomenuli dnes, 16. novembra 2010 slávnostným nástupom, na ktorom bol
prečítaný Rozkaz Prezidenta SR č. 8 z 9. novembra 2010. Na tomto slávnostnom nástupe boli zástupcom veliteľa práporu - mjr. Ing.
Milanom ŠÍMOM dodatočne odovzdané odznaky NGŠ OS SR III. Triedy rtn. Jaroslavovi HRABOVSKÉMU (pri príležitosti Dňa ozbrojených
síl SR) a des. Branislavovi BALOGOVI (pri príležitostí Dňa obetí Dukly).
Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: čat. Jaroslav MICKO

Komplexný nácvik pohotovosti, bojovej pohotovosti a na ochranu síl
V súlade s plánom prípravy na mesiac november a december 2010, prebieha aj u 21.
zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov, ako u podriadenej súčasti 2.
mechanizovanej brigády Prešov v podriadenosti Pozemných síl OS SR v dňoch 30. novembra
až 2. decembra 2010 komplexný nácvik uvádzania PS OS SR do pohotovosti, bojovej
pohotovosti a na ochranu síl. Uvedený nácvik v podmienkach práporu v zastúpení veliteľa
práporu riadi mjr. Ing. Marián MAKAY v spolupráci so starším dôstojníkom operačného
oddelenia npor. Ing. Ľubošom FEDORKOM a určeným náčelníkom skupiny velenia. Úlohy
nácviku sú plnené v súlade s plánmi pre uvádzanie do jednotlivých stupňov s dôrazom na to,
aby čo najreálnejšie odrážali reálnu činnosť.
Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ

"Mikuláš" v 21. zmiešanom mechanizovanom prápore Trebišov
Sofia, Emka, Dávid, Peter, Zojka, ... títo a ešte ďalší sa tešili netradičnému vystúpeniu tanečnej
skupiny „Sweet devils“ z Centra voľného času v Trebišove, ktorí prišli pod vedením ich vedúcej
Mgr. Renáty HOROŠKOVEJ potešiť a spestriť pripravený program pri príležitosti „Mikuláša“
organizovaný starším dôstojníkom veliteľstva npor. PhDr. Rastislavom KENTOŠOM a starším
kaplánom práporu npor. Mgr. Jánom SZAKALOM v nedeľu 5. decembra 2010. Do chvíle,
pokiaľ do miestnosti nevstúpil „Mikuláš“ bolo v detských očiach badať obavy z pobehujúceho
a skákajúceho čerta, ... až pekné a milé slová anjela a prívetivý hlas „Mikuláša“ všetky detičky
upokojil a nasledovala očakávaná chvíľa odovzdávania darčekov, ktoré dobrým deťom
pomáhal odovzdávať vždy usmievavý anjelik.
Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ

Oznámenie o konaní posádkového plesu
Zastupujúci veliteľ 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove oznamuje a zároveň pozýva všetkých
záujemcov na POSÁDKOVÝ PLES konaný v piatok 28. januára 2011 v kultúrnom dome vo Veľkých Ozorovciach.
Čas začiatku je o 19.00 hod. Cena vstupenky je 33 eur pre pár. Cena tombolového líska je 50 centov. Záujem
hlásiť telefonicky u referentky veliteľstva 21. zmpr Trebišov z. Veroniky HRABOVSKEJ (0960 550 401) do 07.
januára 2011.
Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ , Foto: internet

Fotogaléria ( nástup ISAF ) - foto: slob.Ľuboš Gergely

