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Úvodník 

 

 

Vážení vojaci a zamestnanci 21. 

zmpr,   

práve sa Vám dostalo do rúk 

prvé číslo nášho občasníka 

venovaného životu na našom 

malom útvare v Trebišove.  Aj 

keď sa tu skoro všetci poznáme, 

často zisťujeme, že nevieme 

o mnohých udalostiach, ktoré 

sa na útvare udiali. Aj 

prostredníctvom tohto časopisu 

by sme chceli oboznamovať 

všetkých Vás s udalosťami 

a skutočnosťami, ktoré vo  

väčšej či menšej miere  zasiahli 

do života nášho útvaru. 

Zároveň by sme chceli niekoľko 

článkov venovať aj histórii 

a výcviku. No najmä by sme boli 

radi, ak by ste nám Vy sami 

pomohli s budovaním štruktúry 

a obsahu časopisu. Radi by sme 

sa na týchto stránkach venovali 

aj problémom, ktoré trápia Vás 

všetkých. Preto budeme radi, ak 

sa na nás obrátite s nápadmi a 

podnetmi  na prípadné 

vylepšenie a doplnenie 

časopisu.    

 

por. Mgr. Erik Vozár 

Právny poradca veliteľa 
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 Pochod_úcty  
Bol mrazivý deň 19. januára 2010, .... teda deň podobný ako pred štyrmi rokmi, kedy 42 

profesionálnych vojakov tragicky zahynulo pri návrate z operácie KFOR v Kosove po splnení úloh. 

Uplynuli štyri roky od tejto smutnej udalosti,  ale ak by sme očakávali, že čas zahojí hlboké rany 

v srdciach pozostalých, priateľov a ich kolegov, určite by sme sa mýlili. Čas vie byť len milosrdný 

a svojím plynutím v nekonečnom priestore nás iba viac dokáže spojiť s tými, ktorí tu už nie sú. 

Pamätníky – je ich mnoho a sú rôzne, ... avšak práve tie s odkazom večnej spomienky nás nútia 

zamyslieť sa nad životnými hodnotami, ... nad hodnotou lásky, pokoja, mieru a vlasti.  

Určite tomu nebolo inak ani 19. januára 2010, keď sa v maďarskej obci Hejce stretli pri pamätníku 
venovanom spomienke na  tragicky zosnulých 42  profesionálnych vojakov Minister obrany SR Jaroslav BAŠKA, zástupcovia kancelárie prezidenta 
SR a generálneho štábu SR, spolu so zástupcami GŠ Maďarskej republiky, pozostalými a profesionálnymi vojakmi 21. zmiešaného 
mechanizovaného práporu Trebišov. Stretnutie, poukazujúce na to, že ani plynúci čas nemôže nič zmeniť na podstate toho, že je pre nás cťou 
vzdať im takto úctu za to, že položili život za svoju vlasť, ... za nás. Po pietnom položení kytíc a vencov  pri pamätníku v obci viedol Veliteľ 2. 
mechanizovanej brigády brigádny  generál Ondřej NOVOSAD pochod úcty na miesto tragédie, kde pred štyrmi rokmi vyhaslo 42 ľudských 
životov. Po strmých cestách v kopcoch k miestu tragédie pochodovalo 42 profesionálnych vojakov a každý so sviečkou za každého padlého. 
V zostave  pochodového prúdu bol aj npor. Ing. Martin FARKAŠ, ktorý ako jediný túto tragédiu prežil a spolu so svojou manželkou v sprievode 
vojakov prevažne z 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov mieril k vrcholu kopca, aby si ich zapálením sviečky a krátkou modlitbou 
mohli uctiť. Cestou hore som premýšľal aké spomienky ho s týmto miestom spájajú, čo si pamätá, čo sa mu v predstavách vynorí vždy, keď sa blíži 
k miestu vôkol ktorého ešte stále dolámané stromy predznamenávajú hrôzu vtedajšieho dňa. Nemal som však odvahu niečo sa ho pýtať, ... 

vlastne na čo? Je tu, žije a pamätá si. 

Až  neskôr doma, keď som sedel pred počítačom a prezeral si fotky, 
ktoré som z dnešného dňa mal ešte stále uložené vo fotoaparáte, sa 
mi vynorili v pamäti nasledujúce slová: „... kde je ten môj 
logista?“ Tieto slová som zachytil nechtiac, bol som len po blízku 
jedného z miest, kde jeden vojak zapálením sviečky a v spomienkach 
snáď aj s modlitbou v srdci týmto vzdával úctu vojakovi inému 
vojakovi, .... jednému z mnohých - kpt. Ing. Mariánovi FÁBRYMU.   

 

 

„Tieto slová, okamžik, miesto a čas si budem pamätať snáď navždy.“ Vyslovil ich Veliteľ 21. zmpr Trebišov pplk. 

Ing. Ján STAVROVSKÝ. 

Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ   Foto: slob .Ľuboš GERGELY 

Pietny akt kladenia vencov 

Dňa 18. januára 2010 o 10.00 hod sa pred pamätníkom venovanom desiatim padlým profesionálnym vojakom,, 

ktorí tragicky zahynuli 19. januára 2006 pri návrate z plnenia úloh mimo územia Slovenskej republiky, konal pietny 

akt kladenia vencov ako prejav úcty a spomienky na ich životy položené za  našu vlasť..  

Túto pietnu spomienku už po štvrtý krát zorganizoval veliteľ 21. zmiešaného mechanizovaného práporu pplk. Ing. 

Ján STAVROVSKÝ za prítomnosti veliteľstva, štábu, príslušníkov a zamestnancov práporu. Uvedenej spomienky sa 

zúčastnil aj primátor mesta Trebišov MVDr. Vladimír ANĎAL CSc., ale aj zástupcovia Klubu vojenských dôchodcov a 

Zväzu protifašistických bojovníkov.  V závere aktu sa všetci zúčastnení presunuli do spomienkovej miestnosti, kde 

zapálili sviečku a minútou ticha si uctili padlých.  V ušiach prítomných ešte dlho budú zaznievať tieto slová: „ ..... 

preto si dodnes uchovávam v pamäti každý spoločne prežitý okamžik, ktorý som mohol s nimi stráviť. Bolo mi 

cťou, byť ich veliteľom čaty. Ale taktiež kolegom.“ Tieto citlivé slová zneli z úst por. Ing. Ivana NAGYA, ktorý 

vystúpil na tomto akte ako jeden z mnohých, ktorí mali to šťastie a prežili. Prežili, nakoľko leteli druhým letom 

vracajúcim sa z misie v Kosove. 

 
                                                                                                                                                             Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ  Foto: slob. Ľuboš GERGELY 

 



     Štvrté výročie leteckej tragédie v obci Hejce 
Pri Memoriáli obetiam leteckej katastrofy slovenských príslušníkov mierovej misie KFOR v maďarskej obci Hejce sa 19. 
januára 2010 konala pietna spomienka na znak úcty slovenským vojakom, ktorí zahynuli počas návratu zo zahraničnej 
misie. Štvrté výročie najväčšej tragédie v novodobej histórii Slovenska si pripomenuli pozostalí, kolegovia a priatelia obetí 
leteckého nešťastia za účasti ministra obrany SR Jaroslava Bašku, štátnej tajomníčky Ministerstva obrany Maďarskej 
republiky Ágnes Vadaiovej, veľvyslanca SR v Maďarskej republike Petra Weissa, generality OS SR na čele s náčelníkom GŠ 
OS SR generálom Ľubomírom Bulíkom, náčelníka GŠ maďarských obranných síl László Tőmbőa, predstaviteľov 
profesionálnych záchranných zložiek zo Slovenska a Maďarska a starostu obce Hejce Gejza 
Rohályho. Na znak úcty položili hostia k pamätníku vence a zapálili sviečky. 
 
Pietnym aktom si prítomní pripomenuli smutnú udalosť z 19. januára 2006, keď na vrchu 
Borsó neďaleko maďarskej obce Hejce havarovalo lietadlo An-24 slovenských ozbrojených 

síl s príslušníkmi slovenského kontingentu operácie KFOR, ktorí sa vracali z Kosova s členmi metodickej pomoci 
generálneho štábu a Ministerstva obrany na palube. Haváriu prežil iba nadporučík Martin Farkaš. 
 

Minister Baška vyjadril všetkým, ktorí stratili na hore 
Borsó svojich blízkych úctu, spolupatričnosť a úprimnú 
sústrasť. „Odišli spomedzi nás neočakávane a nechali 
svojich najbližších bez slova rozlúčky. Vracali sa po 
úspešnom splnení svojej mierovej misie v Kosove v 
plnej sile, s plánmi a predsavzatiami do života. Iste im 
ani na um nezišla skutočnosť, že by sa viac nemali vrátiť živí domov, medzi svojich 
drahých,“ povedal minister obrany. Občanom obce Hejce, jej starostovi a okolitým 
obciam poďakoval za všetko, čo v januári v roku 2006 pre slovenských vojakov 
vykonali, ako aj za ich celoročnú starostlivosť o pamätník vybudovaný v Hejciach. 
 
Štátna tajomníčka MO MR Ágnes Vadaiová v príhovore povedala, že „maďarská 
armáda, maďarská spoločnosť aj vtedy aj dnes zdieľa smútok slovenskej armády a 
zdieľa smútok všetkých 

dotknutých rodín“. Vyzvala na úctu a večnú pamiatku vojakom, ktorí zahynuli a 
pripomenula aj vynikajúcu spoluprácu slovenských a maďarských vojakov v zahraničných 
misiách. 

Napokon výstupom na vrch Borsó, priamo na miesto nešťastia, 42 príslušníkov 2. 
mechanizovanej brigády v Prešove a 21. zmiešaného práporu v Trebišove spolu s npor. 
Martinom Farkašom a jeho manželkou vzdali úctu svojim padlým kolegom. „To, že tu dnes 
sme znamená, že na našich kolegov myslíme a vzdávame im hold. Každý z nás si sem 
doniesol vlastné spomienky na našich priateľov. Česť Vašej pamiatke,“ povedal vojakom pri 
pamätnej tabuli označujúcej miesto tragédie brigádny generál Ondřej Novosad, veliteľ 2. 
mechanizovanej brigády v Prešove. Podplukovník Ján Stavrovský, veliteľ 21. zmiešaného 
práporu v Trebišove povedal: „chceli by sme z tohto výstupu urobiť tradíciu, aby sme si každým rokom pripomenuli pamiatku našich kolegov.“ 
Najviac mŕtvych bolo práve z trebišovskej posádky. Na vrchole kopca vojaci taktiež položili veniec a zapálili sviečky pri hlavnom aj menších 
pamätníkoch. 

Autor: www.MO SR.sk, Foto: slob. Ľuboš GERGELY 

 

 Slávnostný nástup pri príležitosti 17. výročia vzniku SR 
Začiatok januára je pre občanov SR vždy neodmysliteľne spojený s oslavami vzniku 
Slovenskej republiky. Nebolo to inak ani pre príslušníkov 21. zmiešaného 
mechanizovaného práporu Trebišov, keď aj slávnostný nástup dňa 4. januára 2010 bol 
uskutočnený práve pri príležitosti tejto udalosti. 

Náčelník štábu práporu kpt. Ing. Marián MAKAY vyhlásil rozkaz Prezidenta SR k 17. 
výročiu vzniku SR a následne na to aj rozkaz MO SR a rozkaz NGŠ SR k udeleniu vojenských 
medailí a odznakov pre príslušníkov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov. 

Všetkým odmeneným zablahoželal aj veliteľ práporu pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ, ktorý 
následne pokračoval v objasnení hlavných úloh výcvikového roka 2010. V závere 
slávnostného nástupu bol veliteľom práporu predstavený novoustanovený veliteľ 2. 
mechanizovanej roty 21. zmpr kpt. Ing. Peter PAVLÍK. 

Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ, Foto: čat. Miloš HUĽVA 

 



História útvaru 
Zrod mechanizovaného práporu sa začal písať dňa 12. 6. 1945, keď v zmysle zákona Košického Vládneho 
programu bol v rámci 10. pešej divízie v Košiciach zriadený 14. peší pluk dislokovaný v posádkach Levoča, Nitra a 
Spišská Nová Ves. Základný káder pluku tvorili príslušníci 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a bývalí príslušníci 
partizánskych oddielov. 

Významný v histórii útvaru sa stal 17. november 1945, keď na návrh vtedajšieho ministra obrany arm. gen. 
Ludvíka Svobodu, prezident republiky Dr. Edvarda Beneša svojím dekrétom č.. 3258/45 udelil pluku čestný názov 
"Pluk Hrdinu ZSSR partizána kpt. Jána Nálepku". 

Vo svojich začiatkoch sa pluk významne podieľal na 
pomoci obyvateľstvu východného Slovenska. Hrdinskou 
etapou v histórii pluku bola účasť na odmínovacích 
prácach, ale aj boj proti ozbrojeným skupinám tzv. 
„banderovcom“. 

Okrem úloh výcviku sa príslušníci podieľali na výpomociach národnému hospodárstvu. V 
roku 1969 bola vybudovaná rozsiahla výcviková základňa. V útvare pôsobila 
poddôstojnícka škola zameraná na výchovu vodičov a veliteľov strážnych družstiev. 

Spoločenské zmeny v roku 1989 vplývali aj na zmeny v armáde i u samotného pluku. V súvislosti s reorganizáciou sa 
v roku 1990 zmenil názov na 55. mechanizovaný pluk. V rokoch 1991 až 1993 došlo vplyvom prebiehajúcich zmien v 
spoločnosti k ďalším reorganizačným zmenám, na základe ktorých došlo k odčleneniu časti jednotiek pluku a ich 
redislokácii do posádky Rimavská Sobota. 

Nová kapitola sa začala písať vznikom Slovenskej republiky 1. januára 1993. Z rámcového útvaru sa stáva najsilnejší 
útvar na Slovensku. 

1. októbra 1995 došlo k premenovaniu útvaru na 21. mechanizovanú 
brigádu kpt. Jána Nálepku s jednotkami dislokovanými v posádkach Trebišov, 
Michalovce a Rimavská Sobota. Príslušníci brigády sa zúčastňovali 

medzinárodných cvičení v rámci „Partnerstva za mier“ v Poľskej republike, Taliansku a Nemeckej spolkovej 
republike. 

Dňa 1. apríla 2000 sa v rámci reorganizácie v posádke Prešov zriadilo nadriadené veliteľstvo 1. 
mechanizovanej brigády a nadväzne na to v posádke Trebišov dňa 1.októbra 2000 vznikol mechanizovaný 
prápor Trebišov ako podriadená jednotka 1. mechanizovanej brigády. 

Vznik mechanizovaného práporu Trebišov súvisí s integráciou SR do medzinárodných a transatlantických štruktúr a s toho vyplývajúcimi a 
prebiehajúcimi reorganizačnými zmenami v Ozbrojených silách SR. Na základe reorganizačných zmien v roku 2006 došlo 1.októbra 2006 k úprave 
názvu na 21.mechanizovaný prápor. 

1.júla 2009 prebehlo ďalšie vnútroorganizačné členenie, pri ktorom došlo k zmene štruktúry práporu ako aj samotného názvu na  21. zmiešaný 
mechanizovaný prápor 

Návšteva pridelenca USA 
Dňa 12. januára 2010 vykonal v súlade s diplomatickým protokolom pridelenec lieutenant colonel (pplk.) 
Terry Anderson pracovnú návštevu u 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov. Po spoločnom 
pracovnom obede poskytol veliteľ práporu pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ brífing o histórii, úlohách 
a prioritách práporu. Značná pozornosť sa počas spomínaného brífingu venovala zahraničným cvičeniam 
ktorých sa zúčastnili príslušníci práporu, ako aj ich pôsobení v operáciách mimo územia SR. Pán lieutenant 
colonel Terry Anderson si počas ukážky priestorov práporu mohol osobne vyskúšať okrem iného aj trenažér 
T-72 a trenažér SISTR. V závere návštevy odovzdal veliteľ práporu pridelencovi obrany USA prezentačné 
predmety. Pán Terry Anderson v závere poďakoval za uvítanie a zmysluplnú návštevu práporu a vyjadril 
presvedčenie o ďalšej  úspešnej spolupráci. 

         
Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ, Foto: čat. Miloš HUĽVA 



Digitálne maskáče 
 

Viac než 10-tisíc príslušníkov ozbrojených 
síl SR bolo v roku 2009 vystrojených 
novou poľnou rovnošatou, ktorá má tzv. 
digitálne maskovanie (prispôsobuje sa 
okoliu štruktúrou zloženou z malých 
štvorčekov, pozn. SITA). Okrem toho 
vojaci dostali nové balistické prilby a 
nosný modulárny systém. Nový poľný 
odev s digitalizovaným maskovaním je 
vyrábaný v dvoch farebných verziách – 
„LES“ a „PÚŠŤ“. Ako jedni z prvých 
využívajú nový púštny poľný odev 
príslušníci operácie ISAF v Afganistane, 
ktorí boli vyslaní na plnenie úloh v 
decembri minulého roku. 

Prioritne boli novým výstrojom vybavení 
príslušníci plniaci úlohy v zahraničných 
misiách. Podľa plánu by mali byť po 
novom vystrojení príslušníci všetkých 
útvarov slovenskej armády do roku 2011. 

Nová poľná rovnošata s doplnkami v 
modernej digitalizovanej potlači 
zabezpečuje vojakom lepšie maskovanie a 
ochranu pred nepriaznivými klimatickými 
vplyvmi. Spolu s novým nosným 
modulárnym systémom v rovnakej potlači 
predstavuje novozavedený výstroj lepšiu 
možnosť pohybu pri maximálnom 
možnom pohodlí. Ochranu hlavy  

 

zabezpečuje nová aramidová ochranná 
balistická prilba. 

Poľná rovnošata do extrémnych 
podmienok chráni telo vojaka pred 
povrchovými odreninami, zraneniami pri 
jeho pohybe v lesnom, hornatom a 
púštnom teréne a priamym prienikom 
črepín a častí munície najmä pri ich nízkej 
rýchlosti. V teréne vojaka chráni pred 
pozorovaním protivníka, nepriaznivými  

 

 

klimatickými vplyvmi pri zabezpečení 
ochranných a fyziologických požiadaviek 
vojaka. 

Nosný modulárny systém pozostáva z 
vesty, batohov, opaskov a rôznych 
sumiek, ktoré umožňujú efektívne 
rozloženie osobného výstroja po tele 
vojaka, čím sa zabezpečuje lepšia 
možnosť pohybu pri maximálnom 
možnom pohodlí. Systém je určený na 
nosenie na poľnej rovnošate, resp. na 
súčiastkach s balistickou ochranou. 
Súčiastky modulárneho systému sa 
používajú variabilne podľa výberu vojaka 
v nadväznosti na bojovú situáciu alebo 
jednotlivé úlohy plnené v rámci výcviku. 

Balistická prilba je vyrobená z termo 
plastického nehorľavého balistického 
materiálu Aramid, ktorý zabezpečuje 
maximálne pohodlie nosenia s 
možnosťou úpravy popruhov na tvar 
hlavy a zabezpečením vetrania. Prilba 
umožňuje inštaláciu a používanie 
prístrojov nočného videnia, prostriedkov 
protichemickej výbavy a zabudovanie a 
nosenie komunikačného zariadenia bez 
toho, aby musela byť inak upravovaná. 

Autor:  SITA 

7. posádkový ples 
Tak ako už zvyklo byť tradíciou u profesionálnych vojakov 
v Trebišove, aj tento rok v čase plesovej sezóny usporiadal veliteľ 
posádky pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ dňa 23. januára 2010 
v priestoroch hotela Zemplín v Trebišove v poradí už 7. posádkový 
ples.  

Veliteľ posádky osobne vítal tradičným a milým spôsobom, 
všetkých prichádzajúcich hostí hneď pri vstupe do tanečnej 
sály.  V znaku spoločenskej noblesy bol ples zahájený tancom 
veliteľa posádky s jeho pani manželkou,  ku ktorým sa postupne 

začali pridávať aj ostatné páry. O skvelú hudobnú produkciu sa 
postaral DJ Marcel HAVRILČÁK, ktorý svojou profesionalitou 
a hudobnou produkciou určite potešil mnohých prítomných.  Večer 
spestrilo aj vystúpenie folklórneho súbor ĽEĽIJA z Trebišova. Krátko 
po polnoci začalo losovanie dlho očakávanej tomboly, ktorej ceny 
boli potešením pre výhercov z okruhu pánov, tak aj pre dámy. 
V príjemnej a uvoľnenej atmosfére sa zábava ďalej niesla až do 
ranných nedeľných hodín.   

        Autor a foto: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 

Darovanie krvi 

 
Dňa 3.2.2010 sa v priestoroch Klubu útvaru 21 zmiešaného mechanizovaného 
práporu Trebišov uskutočnilo darovanie krvi príslušníkov 21.zmpr v spolupráci 
s Národnou transfúznou stanicou Košice ( NTS KE ). Tejto akcie sa zúčastnilo  
42 príslušníkov 21.zmpr. Po úvodnom vyplnení dotazníkov, vyšetrení 
hemoglobínu a následnom registrovaní do databázy NTS sa pristúpilo 
k samotnému odberu. Cely odber sa niesol vo výbornej a uvoľnenej nálade, 
k čomu prispel aj samostatný personál NTS KE. Touto cestou sa chceme 
personálu NTS KE poďakovať za ich skvele odvedenú pracú a už dnes sa 
tešíme na ich ďalší príchod k nášmu útvaru. Taktiež musíme poďakovať príslušníkom 21.zmpr, ktorí sa v hojnom počte 
zúčastnili tohto odberu a dúfame že, o ďalšie 3 mesiace vás bude ešte viac ako dnes. 

                                                                                                                                                                    Autor: slob. Ľuboš GERGELY, Foto: slob. Ľuboš Gergely 



Informačný servis 
 

Právny poradca veliteľa informuje: 

 
Extrémizmus 
V poslednom období sa v zahraničných armádach vyskytli mnohé 
problémy s extrémizmom a jeho rozličnými prejavmi. V tejto časti 
by som preto chcel informovať o tom, čo to extrémizmus je, v akých 
formách sa vyskytuje a ako je zakotvené jeho trestanie 
v slovenskom právnom poriadku.  

Extrémizmus je vo všeobecnej rovine spoločenský fenomén, ktorý 
sprevádza vývoj ľudskej spoločnosti od nepamäti. V každom štádiu 
vývoja ľudskej spoločnosti boli jednotlivci a skupiny ľudí, ktorých 
predstavy a názory predstavovali extrém v rámci spektra názorov 
na určitú tému či problém.  

Pojem extrémizmus a extrémista 

Extrémizmus (lat.) – je záľuba v extrémoch, prepiato radikálne 
konanie, počínanie, názory a pod., výstrednosť, krajnosť, 
výnimočnosť. Rozumieme ním verbálne, grafické, fyzické alebo iné 
aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým alebo iným 
kontextom, zväčša s  absenciou  hmotnej  pohnútky, ktoré vyvíjajú 
jednotlivci alebo  skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo 
všeobecne uznávaných  spoločenských noriem so zreteľnými 
prvkami intolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej 
alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti 
demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, životu, 
zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku.  
 
Extrémistami sú  osoby alebo skupiny osôb, ktoré sa vyznačujú 
najmä  
a)    odmietaním platných všeobecne záväzných právnych predpisov 
a vysokou  mierou názorovej,  rasovej alebo etnickej 
neznášanlivosti,  
b)    absenciou hmotných pohnútok,  
c)    vnútornou motiváciou protiprávneho konania s prvkami 
agresivity a brutality,  
d)    agresívnym správaním prejavujúcim sa fyzickými aktivitami v 
súvislosti s konaním   spoločenských podujatí, ktoré smerujú k 
spôsobeniu fyzickej ujmy osobám, škode na majetku, alebo ktoré  
sú spôsobilé narušiť verejný poriadok. 

Každý človek je individualita a má svoj vlastný názor. Existuje preto 
aj mnoho ľudí, ktorý zastávajú veľmi vyhranený názor na tú ktorú 
problematiku. Extrémne názory však môžu častokrát viesť 
k porušovaniu iných ľudských práv. Právo na slobodný názor je v 
každom demokratickom štáte zakotvené ústavou. Rovnako je 
v ústavách zakotvený aj zákaz diskriminácie. V prípade extrémizmu 
sa preto dostávajú do vzájomného stretu dva základné ľudské 
práva. A potom nastáva otázka, ktoré z týchto práv má prednosť.   
Spoločnosť musí prejavy extrémizmu pozorne monitorovať, aby 
tieto prejavy nepresiahli mieru tolerovateľnú väčšinovou časťou 
obyvateľstva, resp. mieru, ktorá znamená ohrozenie verejného 
poriadku a bezpečnosti osôb a majetku, prípadne aj ohrozenie 
mravnej výchovy mládeže. 

Druhy extrémizmu 

V súčasností sa na Slovensku sledujú tri základne orientácie 
extrémizmu: 
pravicovo orientovaný - prezentovaný presadzovaním ideí rasizmu, 
fašizmu, nacizmu, neonacizmu – fungujúcich na princípe a ideológii 
národného socializmu, 
ľavicovo orientovaný – prezentovaný prevažne anarchistickými, 
antiglobalistickými a antikorporativistickými ideami, radikálnymi 

ekológmi, 
nábožensky orientovaný - prezentovaný náboženskými 
zoskupeniami, ktoré svojou ideológiou, názormi a z nich následne 
vyvíjanými aktivitami a činnosťami môžu ohrozovať život, zdravie 
alebo majetok osôb a porušovať všeobecne záväzné právne 
predpisy. 

Protiprávne konania pravicových extrémistov možno v zásade 
subsumovať pod nasledujúce skutkové podstaty trestných činov 
uvedených v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“):  

§ 359 -  násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi, 
§ 421 a § 422  - podpora a propagácia hnutí smerujúcich 
k potlačeniu práv a slobôd občanov, 
§ 423 - hanobenie národa, rasy a presvedčenia, 
§ 424 - podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, 
§ 364 – výtržníctvo, 
§ 245 a § 246 - poškodzovanie cudzej veci, 
§ 144 - úkladná vražda, 
§ 145 – vražda 
§ 147 a § 148 – zabitie 
§ 155 až § 158  - ublíženie na zdraví,  
§ 418 – genocídium, 

Protiprávne konanie ľavicových extrémistov  

Ako už bolo uvedené, akcie ľavicovo orientovaných extrémistických 

skupín  v drvivej väčšine bývajú vopred oznamované a ich 

organizácia je zameraná na získanie podpory verejnosti 

a dosiahnutie pozitívneho ohlasu v médiách. Pri ich akciách 

dochádza k narušovaniu verejného poriadku a niekedy aj 

k poškodzovaniu majetku. Podľa získaných informácií pri týchto 

akciách dochádza aj ku konzumácii omamných a psychotropných 

látok,  najmä marihuany.   

Pri svojich aktivitách sa najčastejšie dopúšťajú priestupkov proti 

verejnému poriadku podľa § 47  zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zriedkavejšie 

dochádza  k  naplneniu skutkových podstát nasledovných trestných 

činov uvedených v  Trestnom zákone:   

§ 364 – výtržníctvo, 
§ 245 a § 246 - poškodzovanie cudzej veci, 
§ 171 až 173 - nedovolená výroba a držba omamnej látky, 
psychotropnej látky,  jedu a prekurzora a obchodovanie s nimi, 
§ 174  -  šírenie toxikománie. 

Počas akcií radikálnych skupín by v krajnom prípade ľavicoví 

extrémisti mohli spáchať niektorý z trestných činov proti základom 

republiky obsiahnutých v prvom dieli siedmej hlavy osobitnej časti 

Trestného zákona (napr. trestný čin, Vlastizrady  § 311, Úklady proti 

Slovenskej republike podľa § 312, teroru podľa § 313, záškodníctva 

podľa § 315, alebo sabotáže podľa § 317 Trestného zákona). 

Protiprávne konanie príslušníkov siekt 

Ústava Slovenskej republiky, rešpektujúc Listinu základných 

ľudských práv a slobôd, deklaruje náš štát ako štát ideologicky 

a nábožensky neutrálny. 



Zásadné otázky vzťahu štátu a cirkví sú upravené zákonom NR SR č. 

394/2000 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví 

a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Tento 

zákon jednotne upravuje slobodu svedomia a náboženskej viery 

a poskytuje garancie pre dodržiavanie základných ľudských práv 

a slobôd. Upravuje aj niektoré podmienky registrácie cirkví. 

Zároveň je i výrazom záväzného prijatia a rešpektovania 

medzinárodných záväzkov.  

V Trestnom zákone nie je definovaný pojem sekta. Keďže 

páchateľom trestného činu môže byť podľa súčasnej právnej úpravy 

len fyzická osoba, nikdy však nie právnická osoba, trestného činu sa 

teda nemôže dopustiť sekta ako taká. To, že sa určitého trestného 

činu dopustil člen niektorej sekty, má v konečnom dôsledku 

väčšinou iba informatívny charakter.  

 Z trestných činov, ktoré je možné aplikovať na kriminálne 

správanie členov sekty, možno uviesť najmä: 

§ 251 - neoprávnené podnikanie, 
§ 364 – výtržníctvo, 
§ 378 - týranie zvierat, 
§ 211 - ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, 

§ 144 - úkladná vražda, 
§ 145 – vražda 
§ 147 a § 148 – zabitie 
§ 155 až § 158  - ublíženie na zdraví,  
§ 154 - účasť na samovražde, 
§ 183 - obmedzovanie osobnej slobody, 
§ 189 – vydieranie, 
§ 193 - obmedzovanie slobody vyznania, 
§ 190 – hrubý nátlak, 
§ 199 - znásilnenie, 
§ 221 – podvod, 
§ 201 a § 202 - sexuálne zneužívanie. 

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že posunom v boji proti 

prejavom násilia, intolerancie a extrémizmu bolo prijatie  

rekodifikovaného  Trestného zákon č. 300/2005 Z. z., ktorý 

nadobudol účinnosť od 1. januára 2006. Rekodifikovaný Trestný 

zákon bližšie špecifikuje ustanovenia o podpore a propagácii skupín 

smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd občanov (§ 421 

a § 422 Trestného zákona), zavádza tiež zakotvenie osobitného 

motívu (spáchanie trestného činu z národnostnej, etnickej alebo 

rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti) do 

kvalifikovaných skutkových podstát niektorých trestných činov. 

                                                                                                                                                                                                  Autor: por. Mgr. Erik Vozár 

 
Vel.pod.21.zmpr informuje: 

V minulom roku v mesiaci november som sa zúčastnil odborného 

zhromaždenia poddôstojníkov s medzinárodnou účasťou. Hlavným cieľom 

bolo poukázať na dôležitosť plnenia úloh v misii International Security 

Assistance Force  ( ISAF ). Veliaci poddôstojník misie ISAF Michael HALL 

priniesol informácie o aktuálnej situácii v Afganistane, o boji spojeneckých vojsk proti 

povstalcom  hnutia Taliban a o výcviku národnej afganskej armády. Prioritným cieľom NATO 

v Afganistane je vytvorenie podmienok pre zostavenie Afganskej vlády. Aby sa tento prioritný cieľ naplnil, je jednou z našich povinností aj pomoc 

obyčajnému afganskému ľudu. 

Hlavným zdrojom obživy v Afganistane je poľnohospodárstvo (pestovanie pšenice, jačmeňa, kukurice, ryže, bavlny, zemiakov, ovocia a orechov), 

ktoré tvorí až 85% celkovej ekonomiky krajiny. Nie menej dôležitý je pre Afganistan tiež chov domácich zvierat. Najčastejšie sa 

chovajú kozy, osly a špeciálne plemeno oviec 

– tzv. karakulské ovce. Ovce sú chované 

pre vlnu, mäso a mliečne výrobky. Osly sa 

chovajú ako ťažné a nosné zvieratá.  Chov 

týchto zvierat je neoddeliteľnou súčasťou 

života obyčajného afganského ľudu, čo pre 

nás znamená, že je veľmi dôležité pri plnení 

úloh misie ISAF dávať pozor na tieto zdroje 

obživy, aby nedošlo k opačnému efektu, 

o ktorý sa usilujú spojenecké vojská NATO. 

Hlavný finančný zdrojom Talibanu je predaj 

drog, ktoré sa vyrábajú z opíja pestovaného 

na území Afganistan. 

Afganistan je rozdelený do 5 regiónov ( Západ , sever, vychoď, juh , Kandahár ).  



V severnej časti (North ) miestni obyvatelia bojujú proti Talibanu, ale nemajú väzby na vládu (nevedia kto im velí a kto ich riadi). Juh (SOUTH) je 

domovom Talibanu a je v tejto oblasti veľmi silný, a vyvíja hlavný odpor proti koaličným jednotkám. V tejto oblastí sa nachádza veľké množstvo 

nástražných systémov a sú tam časté nastrely a útoky na koaličné jednotky. Najnebezpečnejšou časťou južnej oblasti je okolie Kandaháru a údolie 

rieky Kabul. Východ (East) je  pôsobiskom ďalších povstaleckých skupín (Sirajuddin Haqqani a Hezbi Islami ), ktoré nie sú napojené na 

Taliban, ale bojujú proti koaličným jednotkám. Snaha NATO je vytvoriť bezpečné zóny v okolí Kandaháru a v údolí rieky Kabul, ktorá zásobuje 

vodou mesto Kábul práve tak ako aj mestá  Džalalabad  a Pešawar. 

Najlepším spôsobom ako sa pripraviť na misiu ISAF je venovať sa základnému drilu jednotlivca. 

     Autor: šbnrtm. Martin RUŠČIN Foto: internet 

 

Dôstojník spravodajskej skupiny informuje: 

English for the military – príprava na skúšku STANAG 6001 

Učebnica vojenskej angličtiny CAMPAIGN je určená pre vojakov zapojených do všetkých typov 
operácií – mierových a humanitárnych misií a vojenských cvičení. Učebnica bola vytvorená 
v spolupráci s Univerzitou obrany v Brne. 

Učebnica CAMPAIGN kombinuje dôsledný a presný prístup dobrej učebnice odbornej angličtiny 
s užívateľskou prívetivosťou dobrej učebnice všeobecnej angličtiny. Učebnica obsahuje realistické 
aktivity, vzťahujúce sa k príslušníkom armády. V učebnici sa vyskytujú rôzne témy od vojenskej 
techniky cez šport a zdravie až po mierové jednotky. Témy aj texty čerpajú z najrozmanitejších 
medzinárodných vojenských tém vrátane Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, NATO a OSN. Celá 
učebnica prepája výučbu základnej odbornej terminológie s rozvojom všeobecných jazykových 
schopnosti pomocou ich systematického precvičovania a dôkladne štruktúrovanej výučby gramatiky. 

Organizácia_učebnice 
CAMPAIGN 1 poskytuje študijný materiál v rozsahu 200 hodín, z toho 120 hodín tvorí práca v triede 
s knihou pre študenta ( Students Book ) a 80 hodín opakovanie v pracovnom zošite ( Workbook ). 
Každá zo 14 lekcií v Students Book sa skladá z troch základných častí: 

- Alpha, Bravo a Charlie oboznamuje študentov s témou a základnou slovnou zásobou každej lekcie. 
- Delta je zameraná na každodennú angličtinu – situácie nesúvisiace s armádou, v ktorých sa vojak ocitne v zahraničnej misii, napr. nakupovanie. 
- Echo a Foxtrot oboznamujú študentov so základnou vojenskou slovnou zásobou. 
- Golf opakuje novu latku z lekcie a precvičuje všetky 4 základne jazykové schopnosti. 

    Autor: por. Ing. Ivan NAGY 

Jubilea  

Nie len veľa slniečka v srdiečku k narodeninám vám prajeme, ale tak isto veľa 
šťastia, zdravia, lásky, aby ste nemali na čele smutne vrásky. Na svete nech 
prežívate samé radosti a nemáte nikdy žiadne starosti. 

 
Všetko najlepšie praje pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ ( Veliteľ 21.zmpr )  

 

Január 

1.1. čat. Zuzana FENNDRICHOVÁ 30r. 
3.1. des. Ján CAKOCI ( 1.mr ) 30r 
19.1. slob. Emil JAKUBČO ( 2.mr ) 30r.. 
25.1. rtm.Ing. Michal JENČA ( 2.mr ) 30r. 
26.1. voj. Ľubomír LOVAS ( 2.mr ) 40r. 

Február 

1.2.  des. Jozef BORZA ( 1.mr ) 30r. 
5.2. slob. František KOLESÁR (RBZ) 40r. 
20.2. slob. Miroslav KOVALČIK (1.m ) 30r. 
 

Marec 

6. 3. des. Jozef HAVRILČAK ( RBP ) 30r. 
19.3. čat. Marek JINA ( 2.mr ) 30r. 
21.3. des. Kristián MACHO  30r. 
31.3. rtn. Ján CHÁLKA ( 2.mr ) 30r. 

 



Hlavní predstavitelia OS SR a pozemných síl OS SR 
 

                                                                                                       
 Ing. Jaroslav Baška            gen. Ing. Ľubomír Bulík, CSc.         šbnrtm. Richard Fabricius           gen.mjr. Ing. Jaroslav Vývlek       brig. gen. Ing. Pavel MACKO, CSc. 
 Minister Obrany SR                                  NGŠ                                    Hlavný poddôst. OS SR                             Veliteľ PS OS SR                                        ZV PS OS SR 

                                                                                                                      
šbnrtm. Miloš ŠTEFANČÍK     plk. gšt. Ing. Karol NAVRÁTIL        plk. Ing. Ján Dreveňák              brig. gen. Ing. Ondřej NOVOSAD      plk. gšt. Ing. Jaroslav KOŠUDA                       
       VePoD PS OS SR                           NŠ PS OS SR                                   ZNŠ PS OS SR                                           Veliteľ 2.mb                                            ZV.  2.mb 

                                                         
pplk. Ing. Martin MICHALKO         šbnrtm. Miroslav FERENC 
                 NŠ 2.mb                                        VePoD. 2.mb 

Autor: slob. Ľuboš Gergely, Zdroj: MO SR, Pozemné sily SR, 2.mb Foto: MO SR 

Zbrane útvaru 
 

RPG – 7 
Pancierovka RPG-7 je zbraň, určená k ničeniu tankov, samohybných diel a 
iných nepriateľských obrnených prostriedkov. Okrem toho sa môže 
pancierovka používať k umlčovaniu a ničeniu nepriateľskej živej sily ukrytej v 
úkrytoch ľahkého typu aj v stenových stavbách. K streľbe z pancierovky sa 
používa nad kalibrové protitankové strely s kumulatívnym účinkom. 
Najúčinnejšia streľba z pancierovky na tanky, samohybné delá a iné ciele 
vysoké 2m a vyššie, je v medziach metnej diaľky, ktorá je 330m. Účinná 
mierená diaľka streľby je 500m. Bojová rýchlosť streľby je 4 až 6 rán za 
minútu. Pancierovka s optickým zameriavačom váži 6,3kg. Obsluhu 
pancierovky tvoria dvaja vojaci: pancierovník a pomocník pancierovníka. 

Pohyblivá zásoba streliva je 5 nábojov, ktorú prenáša obsluha v brašniach na náboje. Jednu brašnu s dvoma nábojmi nesie pancierovník, druhú s 
troma nábojmi pomocník pancierovníka.  
 
Základné technické údaje o AGS-17 

� Kaliber...................................................... 40 mm  
� Kaliber strely............................................ (PG-7V) 85 mm  
� Kaliber strely............................................ (PG-7VM) 72 mm  
� Metná diaľka na cieľ vysoký 2m................ 330 m  
� Maximálny účinný dostrel......................... 500 m  
� Rýchlosť streľby......................................... 4-6 rán/minútu  
� Dĺžka pancierovky...................................... 925 mm 

 

 



AGS-17 
AGS-17 „PLAMJA“ je automatický granátomet, ktorý bol zavedený do výzbroje 
sovietskej armády v polovičke 70.rokov 20. storočia. Zbraň má menšiu ráž ako 
americký MK-19 a nemá takú vysokú kadenciu. Funguje na princípe využitia 
spätného razu. Zásobovanie prebieha prostredníctvom pásu. Náboje pásu sú 
obvykle v bubnoch po 29 nábojoch, ktoré sa nasadzujú na blok záveru sprava. 
Používajú sa granáty trieštivo trhavé ( HE ) alebo trieštivé. Prázdne nábojnice 
vypadávajú na spodnú cystu zbrane. Vďaka veľkému dostrelu má AGS-17  
omnoho väčšiu palebnú účinnosť ako mínomet a vďaka streľbe dávkami nie je 
pomerne malá veľkosť 30mm granátov nijako obmedzená. 

Jeho použitie je univerzálne. Môže byť umiestnený na trojnožke, inštalovaný v bojových vrtuľníkoch alebo na 
obrnených transportéroch. Vo veľkom počte bol použitý v Afganistane, kde vzhľadom k možnosti využitia veľkého 
zámeru mohol byť uplatnený pri boji v horskom teréne. Granátomet AGS-17 ráže 30mm je účinná zbraň určená 
prevažne proti živej sile protivníka, ničenie guľometov, protitankových kompletov a ľahko opancierovaných vozidiel 
nepriateľa. Obsluhu granátometu AGS-17 tvorí  strelec a dvaja pomocníci.  

Základné technické údaje o AGS-17 

� Hmotnosť granátometu (bez podstavca)................... 18 kg 

� Hmotnosť podstavca SAG-17..................................... 12 kg 

� Hmotnosť schránky s nábojmi................................... 14,5 kg 

� Hmotnosť zameriavača PAG-17................................. 1 kg 

� Ráž............................................................................. 30mm 

� Počiatočná rýchlosť granátu...................................... 185 m/s 

� Maximálny dostrel..................................................... 1700 m 

� Smrtiaci účinok črepín granátu.................................. 7 m 

� Minimálna rýchlosť streľby........................................ 50 až 100 rán/min 

� Maximálna rýchlosť streľby....................................... 350 až 400 rán/min 

 

Stranu pripravil: slob. Ľuboš Gergely, Zdroj: Internet a wikipedia, Foto: Internet 

 

Zasmejte sa ... 
 

Mladý vojak príde na základňu v púšti. 
Pýta sa kapitána: 

Šéfe, ako to tu môžete vydržať bez 
žien? 

Dá sa, ale keď ti budú už veľmi chýbať, 
v maštali máš ťavu a tú použi. 

Najprv sa mu to protiví, ale po dlhom 
čase predsa len príde k ťave. 

Keď sa už vracia celý špinavý a spotený, 
spýta sa kapitána: 

Šéfe, ako to robíte? 
Normálne, sadneme na ťavu a ideme do 

mesta. 

Ráno na vojne. 
 

Veliteľ sa pýta. 
Vojak čo ste robil včera? 

Bol som na pive. 

A vy vojak ste kde bol? 
Onanoval som. 

A vy, čo sa tak usmievate, ste kde bol? 
Sexoval som s bandaskou. 

A vy vedľa, čo sa tiež usmievate, ste kde 
bol?  

Ja som vojak Bandaska. 

Dedko ty si sa kedy prvýkrát bozkával? 
Oj to bolo dávno, vnúčik môj. Ešte na 

vojne. 
A s kým? 

S kým, s kým? Na vojne si vojak 
nevyberá! 

Po roku tvrdého výcviku si dá 
veliteľ nastúpiť vojakov a  

zavelí: 
"Výmena ponožiek!" 

"Hurá...hurá...hurá..." 
"ticho! Diktujem: Zelinka s Urbanom, 

Králiček s Juríkom,..." 

A načo chcete dovolenku?- pýta sa 
veliteľ vojaka. 

Budeme doma zakáľať. 
No, keď niečo donesiete, žmurkol veliteľ 

na vojaka, tak to 
napíšeme ako úmrtie príbuzného. 

O vojne. Do plynovej komory dali udusiť 
ľudí. Všetci boli hotoví za pár sekúnd. 
Dali tam aj Záhoráka, a ten nie a nie 
zomrieť, a tak búchal na dvere. Vojak 

otvorí dvere a pýta sa ho: čo je? 
On na to:,, Ta še duším Ne? 

 

 



Linky viažuce sa bezprostredne k rezortu MO SR 
 

Pozemné sily OS SR http://veps.mil.sk/ 

Vzdušné sily OS SR http://vvzs.mil.sk/ 

Sily výcviku a podpory OS SR http://vsvap.mil.sk/ 

Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD https://eod.mosr.sk/ 

Vojenská polícia http://mp.mil.sk 

Vojenská kancelária prezidenta SR http://www.prezident.sk/ 

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika http://www.aos.sk/ 

Úrad vojenského predstaviteľa SD SR pri NATO, Brusel http://uvpsdsrnato.mil.sk 

Čestná stráž prezidenta SR http://www.cspsr.sk/ 

Úrad vojenského letectva http://maa.mil.sk/ 

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie http://www.vtsu.sk/ 

Elektronická podateľňa Ministerstva obrany SR http://www.e-podatelna.mil.sk/ 

Spoločná zdravotná poisťovňa http://www.szp.sk/ 

Vojenský kartografický ústav Harmanec http://www.vku.sk/ 

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín http://www.uosksok.sk 

Národný kodifikačný úrad http://ncb.mil.sk/ 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia http://www.vusz.sk/ 

Nemocnica ministerstva obrany v Bratislave http://www.nmo.sk/ 

Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku http://www.uvn.sk/ 

Letecká vojenská nemocnica v Košiciach http://www.lvn.sk/ 

Medzinárodná organizácia vojenských zdravotníkov http://www.cimm-icmm.org/ 

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť http://uszv.mil.sk/ 

Posádkový klub armády v Martine http://www.pka.sk/ 

Kultúrne a metodické centrum OS SR Trenčín http://www.domarmady.sk/ 

Ivan Bella http://www.global.sk/kozmonaut.sk 

Vojenský technický ústav Liptovský Mikuláš http://www.vtu.sk/ 
http://www.mti.sk/ 

Slovenský letecký inštitút, a.s. Košice http://www.sli.sk/ 

Vojenský historický ústav http://www.vhu.sk/ 

Základňa stacionárnych KIS Trenčín http://www.zaskis.mil.sk/ 

Opravovňa špeciálnej techniky Liptovský Mikuláš http://ost.imafex.sk 

Vojenské klimatické kúpele Tatranské Matliare http://www.kupeletatry.sk 

Topografický ústav Banská Bystrica http://topu.army.sk 

Zväz vojakov Slovenskej republiky http://www.zvsr.sk 

 

 

21.zmpr  - http://www.21zmpr.mil.sk 
 


