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1. ÚVODNÉ SLOVO  

 
Vážení kolegovia, kolegyne,  

dostáva sa vám do rúk prvé číslo nášho SPRAVODAJA. Doteraz sme podávali dielčie 

informácie k aktuálnym otázkam cestou e-mailovej pošty. V tom budeme aj naďalej pokračovať. 

Spravodajcu berte ako pokus o súhrnnú informáciu za rok. 

V úvode by som chcel pripomenúť, že i keď VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA 

začal svoju činnosť v júni minulého roku, ale nakoľko nadväzujeme  na našu 6 ročnú činnosť 

ako ZVSR - Klub Bratislava nie sme žiadnymi začiatočníkmi. Názov ZV SR-Klub Bratislava 

nemôžme ďalej používať vzhľadom na ukončenie činnosti klubu v ZV SR.  Od júna 2015, kedy 

sme sa zaregistrovali na MV SR ako o.z. sme získali právnu subjektivitu. 

Historické a hodnotové súvislosti vzniku združenia sme zahrnuli do Programového 

zamerania. Hodnotami združenia sú najmä vzájomná pomoc a podpora, úcta k vojakom 

a vojenskému povolaniu. Sme združením s pôsobnosťou v hlavnom meste Slovenskej republiky 

a ďalších častiach Slovenska. 

V úvode pripomeniem že naša snaha stať sa samostatným právnym subjektom nebola 

žiadnym tajomstvom. Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdze klubu 26.1.2015 rada 

klubu začala ráznejšie podnikať kroky na vytvorenie organizácie s vlastnou právnou 

subjektivitou, toto naše rozhodnutie sa vývojom v zväze stále viac upevňovalo. Nespokojnosť 

členov  Klubu Bratislava rástla prístupom a konaním prezidenta ZV SR a ÚR  po 8. sneme 

k riešeniu sociálno-právnych otázok VD a zavádzanie autokratických metód do riadenia zväzu.  

Za 6 rokov ako ZVSR-Klub Bratislava sme neboli nečinný, náš podiel na fungovaní ZV 

SR vidím v tom, že sa nám podarilo rozhýbať nefunkčné formy riadenia zväzu a vzbudiť záujem 

členov aj nečlenov poberateľov VD a SD o dianie v sociálno-právnej oblasti, mimo iného napr. 

aj zavedením internetových stránok keď sme umožnili členom verejne prejavovať svoj názor 

a získavať informácie o stave.   Vedenie klubu Bratislava sa s vysokým úsilím podieľalo na 

príprave zmien Programového zamerania a Stanov ZV SR,  ktoré sa nakoniec na mimoriadnom 

sneme zväzu podarilo schváliť a tým aj urobiť radikálnejší krok k vytvoreniu demokratického 

charakteru ZV SR.    

Vytvorením nášho združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA nám v žiadnom 

prípade nejde o vytvorenie protiváhy ZV SR, ako sa to neprajníci snažia medializovať, naopak 

ako združenie s právnou subjektivitou sme pripravení na riešení otázok spoločného záujmu 

spolupracovať s každým subjektom ktorý má zameranie v súlade s naším programom. 

 

 

 

Predseda Rady združenia 

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA 

plk.v.v. Ing Pavol BADA 
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2. Prečo názov VOJENSKÝ VETERÁN ? 
 

Prvý slovenský vojenský veterán-kapitán Francisci 
Autor: plk.v.v. Dr. Jaroslav Junek 

V roku, keď si pripomíname významné jubileum Ľ. Štúra a udalosti spojené s národno-

oslobodzovacím zápasom Slovákov za svoju svojbytnosť v rokoch 1848-49, je vhodné si pripomínať 

aj vojenské tradície a vojenské osobnosti, ktoré sú spájané s touto revolučnou dobou. V tejto 

revolučnej dobe sa zrodila prvá slovenská armáda a jej dôstojnícky zbor. 

—–Stalo sa priam kultom uvádzať si k názvom spolkom a občianskych združení názov generál 

M.R.Štefánik, po roku 1989 sa však objavujú mená pilotov a výsadkárov, ktorí nikdy neboli 

generálmi a maršalmi a dovtedy o nich nikto takmer nič nevedel a napriek tomu sa k nim hlásime 

(napr. Gabčík). Namiesto toho, aby sme si pripomínali aj ďalšie vojenské osobnosti bojíme sa hlásiť 

k nejakým kapitánom slovenského dobrovoľníckeho zboru, aj keď boli ich kvality vysoko 

oceňované samotným cisárom a vojsko pod ich velením patrilo k najlepším jednotkám cisárskej 

armády, a ich mená sa hlboko vryli no histórie boja Slovákov za svojprávnosť a národnú slobodu. 

—–K najlepším patril aj kapitán Ján Francisci, rodák z Hnúšte, vynikajúci veliteľ a národovec. 

Jeho kariéra od kapitána národnej gardy končila vo funkcii veliteľa práporu slávnostne rozpusteného 

slovenského dobrovoľníckeho zboru pred dnešným Úradom vlády Slovenskej republiky 21. 

novembra 1849, kde je umiestnená aj pamätná tabuľa. Jeho podobizeň poznáme z obrazu maliara 

Bohúňa. Sme presvedčení, že pokiaľ sa chceme hlásiť a rozvíjať vojenské tradície slovenského 

národa, je nutné sa hlásiť aj k našim slovenským kapitánom a najmä Franciscimu, ktorí boli 

nielen veliteľmi prvej armády Slovákov, ale po rozpustení (spôsob ako boli prepustení zo služby) aj 

prvými slovenskými vojenskými veteránmi či vyslúžilcami. 

 

Koniec prvej slovenskej národnej armády  
Anton Hrnko 
Prvú dobrovoľnícku výpravu do Uhorska v septembri 1848 zorganizovali Slovenskí vlastenci v 

spolupráci s ostatnými slovanskými hnutiami v Uhorsku, najmä s Čechami, Srbmi a Chorvátmi.   

Druhú dobrovoľnícku výpravu zorganizovala SNR začiatkom decembra 1848 (tzv. zimná).  

Slovenský dobrovoľnícky zbor sa sformoval v jarných mesiacoch roku 1849 v Skalici, pod 

politickým vedením Slovenskej národnej rady na čele s J. M. Hurbanom, Ľ. Štúrom a M. M. Hodžom 
a v lete toho istého roku sa vydal na pochod cez Záhorie do Stupavy a odtiaľ cez Svätý Jur 
smerom na Pohronie a do oblasti banských miest po boku cisárskej armády. 

Dňa 21. novembra 1849 na bratislavskom Firšnáli (Fürstenalle, dnešné námestie Slobody) zneli 

bubny, pochodovali vojaci, viali zástavy. Na svoj posledný nástup sa zhromažďoval slovenský 

dobrovoľnícky zbor, v počte asi 1200 mužov, pod velením baróna H. Lewartowského.  

Napriek nedosiahnutiu politických cieľov slovenského národa v revolúcii 1848-1849 malo 

organizovanie slovenského dobrovoľníckeho zboru nesmierny význam. Slováci ukázali, že sú 

schopní bojovať za svoje národné práva, že sa vedia chopiť zbrane, keď treba bojovať za slobodu, 

demokraciu a ľudské práva. Medzi dobrovoľníkmi sa výrazne uplatnili aj veliteľské schopnosti 

dôstojníkov slovenskej národnosti. Mená ako J. Francisci, M. M. Daxner, J. Bakuliny, M. 

Dohňany a ďalší navždy zostanú zapísaní v dejinách slovenského vojenstva... 

---   .   --- 
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3. Chronológia vytvorenia o.z. VOJENSKÝ VETERÁN 

BRATISLAVA 

Máj 2015 

Na príprave dokumentov (Stanovy, Plán postupu, Smernice, Prihláška, Preukaz, Symboly) začal pracovať  

prípravný výbor v zložení: plk.v.v. Ing. Bada Pavol, plk.v.v.Dr. Junek Jaroslav, plk.v.v.Ing. Sobek Milan. 

 

8. jún 2015 

Ustanovujúce (1.)Valné zhromaždenie (VZ) ktoré zvolal prípravný výbor Občianskeho združenia.  Boli 

prítomní všetci pozvaní záujemcovia o členstvo (9) ktorí podali prihlášku a uhradili členský príspevok: 

pp.Bada, Junek, Sobek, Kayser, Halapin, Dorociak, Macoun, Bošanský, Jánoško. Ustanovujúce Valné 

zhromaždenie bolo uznášaniaschopné (100% účasť).  

Ustanovujúce Valné zhromaždenie riadil Ing. Bada, bol prijatý plán postupu.  

Ustanovujúce (1.VZ) 8.6.2015 schválilo: 

- Voľby členov Prípravného výboru: Ing. Bada, Ing. Sobek, Dr. Junek; 

- Stanovy o.z. VVB, ktoré pripravili prípravári / aktivisti: Bada, Junek, Sobek; 

- Plán činnosti do konca roka 2015;  

- Názov o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA (VVBA) 

- Postup pri registrácii na MV SR; 

- Postup pri zabezpečovaní priestorových, materiálnych a finančných podmienok; 

- Uznesenie z ustanovujúceho VZ. 

 

13. júl 2015 

Rokovanie Prípravného výboru, rozšírené o členov VVBA (9), na ktorom bolo vyhodnotené Uznesenie 

z 8.6.2015 a postup o.z. pri rokovaní s členmi Klubu Bratislava na členskej schôdzi 16.9.2015 a príprava 2. 

Valného zhromaždenia  VVBA. 

Vzalo na vedomie informáciu o : 

- zaregistrovaní VVB na MV SR, pridelení IČO: 42448093; reg. MV SR: VVS/1-900/90-463 84; 

- zavedenie členskej a účtovnej evidencie,  - zavedený je "Zoznam členov" ; 

- podaní prihlášky ďalších záujemcov;  

- stave a čerpaní finančných prostriedkov;// Celkom príjmy z ČP 135,- EUR a výdaje 148,15 EUR. 

Výdaje boli použité na správne poplatky spojené s registráciou a pridelením IČO, grafické návrhy 

a pečiatky.  

Bolo schválené uznesenie: 

- pripraviť informácie pre členov Klubu Ba na ČS 16.septembra /Bada, Junek, Sobek/; 

- vyhotoviť grafický znak združenia a pečiatky -plní Junek, 

- návrh na členské - 15 Euro na rok a člena - bol prípr. výborom navrhnutý, predložiť na schválenie na 

2. VZ (7.9.).; 

- doterajšie výdaje budú predložené na VZ s odporučením na ich  schválenie; 

- návrh Programu na 1. Valné zhromaždenie ktoré bude 7.9.2015. 

 

7. september 2015  
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2. Valné zhromaždenie o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA  sa konalo v Posádkovom 

klube Bratislava za 100% účasti členov (11). 

2.VZ v Uznesení  schválilo : 

- Smernice pre finančnú a hospodársku činnosť o. z. VVB 

- Zvolenie  5 člennej Rady veteránov  VVBA: 

plk.v.v. Ing. BADA Pavol;   

plk.v.v. Dr. JUNEK Jaroslav;  

plk.v.v. Ing. DOROCIAK Štefan;  

plk. v.v. Ing. SOBEK Milan;  

plk.v.v. Ing. HALAPIN Jozef;  

- Zvolenie revízora o. z.:   plk.v.v. Ing. KAYSER Juraj;   

- Zvolenie predsedu/ štatutára  o. z.: plk.v.v. Ing. BADA Pavol ;  

- Zvolenie podpredsedu, zástupcu štatutára o. z :  plk.v.v. Dr. JUNEK Jaroslav;  

- Zvolenie pokladníka o.z.: plk.v.v. Ing. DOROCIAK Štefan, 

- Registráciu o.z. na MV SR, pridelenie IČO a založenie účtu vo Fio banka; 

- Výšku členského príspevku a nákladov na čl. preukaz – 15,- EUR na rok a člena; 

- Smernicu Symboly VVBA a spôsob ich používania; Plán činnosti na rok 2015;  

Valné zhromaždenie mimo organizačných otázok uložilo: 

- Informovať veliteľa posádky Bratislava, vojakov vo výslužbe v posádke Bratislava a členov ZV SR 

Klub Bratislava o vzniku o. z. VOJENSKÝ VETERÁN ; 

- Pripraviť a uskutočniť 3.VZ na začiatku roka 2016; 

- Spracovať Smernicu  pre udeľovanie ocenení; 

- Spracovať Programové zameranie VVBA v súlade so Stanovami; 

- Spracovať návrh Plán činnosti a rozpočtu na rok 2016. 

Za prijatie uznesenia hlasovalo 100% členov. 

 

 

17. marec 2016 

3. Valné zhromaždenie o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA sa uskutočnilo 17. 

marca 2016 v Posádkovom klube Bratislava. 

Závery zo Správy o činnosti 

……Združenie na svojom rokovaní potvrdilo programové ciele a kontinuitu s takými 

hodnotami  ako je solidarita, podpora a pomoc vojenským vyslúžilcom a ich rodinám, udržiavať 

pamiatku a úctu vojakom za ich prínos pre vlasť a obetavosť pri výkone služby. Aj naďalej 

bude  pokračovať v činnosti pri ochrane sociálnych práv vojenských vyslúžilcov tak, ako tomu bolo 

v predchádzajúcich rokoch pod názvom ZV SR–Klub Bratislava, budeme pokračovať v tradícií 

organizovania spomienkových podujatí v spolupráci s MO SR, hlavným mestom SR Bratislavou, 

SZPB a ďalšími partnermi. 

…..Združenie je s pôsobnosťou v hlavnom meste Bratislava, bratislavskom regióne ale i ďalších 

častiach Slovenska. Hoci združenie má názov VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA za členov 

prijíma vyslúžilcov z celého Slovenska. Toho času má členov mimo Bratislavy z miest a obcí 

Lipová, Malacky, Košice, Žilina, Dubnica, Veľký Meder, Fiľakovo, Lipníky, Ľubietová, Pezinok, 

Poprad. 

…..Ako symboly si združenie určilo znak, zástavu a rovnošatu,  v rámci zhromaždenia boli 

prítomným členom odovzdané členské preukazy a znak združenia. 

…..Pre vyjadrenie vďaky za dosiahnuté výsledky pri plnení cieľov združenia, ako aj potrebe 

popularizácie sa na verejnosti obsahujú naše stanovy udeľovanie ocenenia a vyznamenania: titul 
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„Čestný člen“, Pamätný odznak združenia,  Čestné uznanie „Ochranca práv vojenských  veteránov“ 

a „Ďakovný list“. Pripravuje vyznamenania, ktoré bude udeľovať združenie:  medaila „Za zásluhy“ 

o združenie;  plaketa „Ochranca práv vojenských  veteránov“;  medaila  „Kríž vojenského 

veterána“. 

…..Pri plánovaní činnosti na najbližšie obdobie hodlá združenie  prioritne zabezpečiť akcie, ktorých 

by sa mali zúčastniť  všetci členovia, sú to slávnostné spomienkové akty oslobodenia plánované 

v súčinnosti s OblV SZPB, takto sa vytvorí možnosť cestovania naším členom   spoločným 

armádnym prepravným prostriedkom napr. na ukážky bojov II. svetovej vojny na Hrone, oslavy 

SNP a pod. 

…..Časovo najbližšie sú  oslavy 71. výročia oslobodenia hl.m. Slovenska /v súčinnosti so SZPB/ 

už 4.apríla o 15.00 hod pri Redute. Za svoju turistickú akciu považuje združenie pochod Slavín-

Malý Slavín-Rača, plánovanú na 14. mája 2016. V novembri to bude Pietna spomienka na obete 

I. a II. svetovej vojny „Červené maky“, na príprave a organizovaní ktorej by sme sa spolu s MOSR 

chceli naďalej podieľať. V súčinnosti s GŠ chceme vytvoriť aj postup pre priznanie statusu 

vojenského veterána a z neho vyplývajúce benefity. 

……V sociálnej oblasti pre členov budú Rada a členovia vykonávať osobné návštevy ťažko 

nemocných členov (t.č. má troch), zúčastňovať sa na poslednej rozlúčke so zosnulým  členom, 

pomáhať pozostalým s obradom, poskytovať nutnú právnu pomoc pri riešení SD a VD svojim 

členom, pripravovať stretnutia s členmi k životnému jubileu. 

……V sociálno-právnej ochrane VD a poberateľov výsluhových dôchodkov sa bude združenie 

podieľať na činnosti komisií zapojením svojich členov-odborníkov v sociálnej oblasti pri 

rokovaniach so Sociálnou poisťovňou a rezortnými inštitúciami, predovšetkým na odstraňovaní 

diskriminačných opatrení voči VD vyplývajúcich z rôzneho vysvetľovania ustanovení zákona 

461/2003 Z.z., najmä zosúladenie termínu valorizácie výsluhových dôchodkov s termínom 

starobných dôchodkov.  Tak ako to vyplýva z uznesenia 3. Valného zhromaždenia priebežne bude 

združenie prijímať jasné stanoviská k prípadným  mimoriadnym situáciám ktoré by mohli mať 

negatívny dopad na veteránov. Združenie v právnej úprave sociálneho zabezpečenia bude 

nadväzovať spoluprácu s ostatnými dotknutými subjektmi s cieľom dosiahnutia spravodlivého 

ocenenia zásluh poberateľov VD. 

Prioritne plánujeme v roku 2016 uzavrieť zmluvy a dohody so subjektmi: Oblastný výbor 

SZPB Bratislavský kraj; MO Jednoty dôchodcov Slovenska;  Oddelenie starostlivosti o veteránov 

a dôchodcov MOSR; Vojenská podporná nadácia;   Únia vojnových veteránov; Vojenský veterán 

Viedeň, Budapešť, Praha  a Ministerstvom obrany SR. 

Aktualizovať chceme dohody s partnerskými subjektmi s ktorými sme udržiavali ešte ako 

Klub BA:  Česká a slovenská obec delostrelecká; Magistrát hl. mesta SR Bratislava; Posádkové 

veliteľstvo Bratislava; Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Bratislava; APVV - Mestská 

organizácia Bratislava; Klub vojenskej histórie 2. Jazdecký pluk SIBÍRSKY; Klub Vojenskej 

histórie  GABRIŠ; Klub vojenských důchodců při Univerzitě obrany Brno, p. s./. niektoré dohody 

sme už realizovali. 

Činnosť združenia od 2. VZ ktoré sa konalo 7.9.2015, viedla 5 členná Rada združenia 

plk.v.v. Ing. BADA Pavol (predseda); plk.v.v. Dr. JUNEK Jaroslav (podpredseda); plk. v.v. Ing. 

SOBEK Milan (člen); plk.v.v. Ing. HALAPIN Jozef (člen); plk.v.v. Ing. DOROCIAK Štefan 

(pokladník) a revízor o. z.   plk.v.v. Ing. KAYSER Juraj. 

Na rokovaniach rady sa pravidelne zúčastňovali a podieľali svojimi návrhmi bývalí členovia 

11 člennej rady klubu ZVSR kolegovia: plk.v.v..Ing.Ján Macoun, pplk.v.v.Ing.Emil Bošanský, 

pplk.v.v.Ing.Jaroslav Jánoško, plk.v.v.Ing.Jozef Podmanický ako aj ďalší členovia klubu a následne 
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členovia združenia plk. v.v. JUDr. Ľudovít Letošťák, plk.v.v.Ing. Ivan Kvačkaj, mjr.v.v. Štefan 

Pomsahár, mjr.v.v. Štefan Chňapek, pplk.v.v. Ľubomír Dubeň.  

Všetkým patrí poďakovanie zato, že venovali svoj čas, prácu, schopnosti a obetavosť. 

Máme radosť z toho, že sa nám v tak krátkom čase podarilo pripraviť združenie na svoje 3.VZ. Je 

to kolektívne dielo a preto nemusíme mať obavy že neprežijeme aj ťažšie časy. 

Z jednotlivcov Rada zvlášť vyzdvihuje činnosť podpredsedu plk.v.v. Dr. Jaroslava Juneka, 

ktorý patril k iniciátorom vytvorenia združenia a významnou mierov sa podieľal na rozhýbaní 

združenia. Vážime si jeho kreativitu, nápaditosť, progresívne návrhy, tvorivosť, kvôli týmto 

pozitívnym vlastnostiam sa v združení presadil. Vzhľadom k jeho písomnému oznámeniu 

a rozhodnutiu nezotrvať ďalej vo funkcii člena Rady, sme s pochopením prijali jeho rozhodnutie 

a na dnešnom VZ navrhujeme na uvoľnené miesto voľbu nového člena Rady. Veríme že náš kolega, 

aj keď nebude členom rady, bude vynakladať maximum svojich schopností k prosperite združenia. 

Vzhľadom k rozsahu úloh ktoré sme si stanovili sa vytvorila nutnosť zvýšiť počet členov rady 

tak ako je navrhnuté v stanovách z 5 členov na 7. Pre prácu v Rade sme limitovaní ochotou 

jednotlivca obetovať sa a pracovať v prospech kolektívu, združeniu by prospelo ak by sme omladili 

vedenie združenia, členov nato máme /kolegovia Balla 1954, Dubeň 1952, Lachkovič 1952, Laml 

1962, Mičián 1957, Pech 1955, Šramka 1950, Zlatuška 1953, Richtarech 1952/. 

Na základe výberu a ochoty člena pracovať vo vedení, rada navrhla kandidátov za členov Rady 

mjr.v.v. Štefana Chňapeka, plk.v.v. Ing. Ivana Kvačkaja a na uvoľnené miesto podpredsedu plk.v.v. 

Ing.Juraja Kaysera, doterajšieho revízora združenia. Za revízora navrhujeme plk.v.v. Ing. Františka 

Mejzlíka.  

…..Združenie v ďalšom období povedie 7 členná Rada v zložení:  

plk.v.v. Ing. BADA Pavol (predseda),  

plk.v.v. Juraj Kayser (podpredseda),  

plk. v.v. Ing. SOBEK Milan (člen),  

plk.v.v. Ing. HALAPIN Jozef (člen),  

plk.v.v. Ing. DOROCIAK Štefan (hospodár),  

plk.v.v. KVAČKAJ Ivan (hovorca),  

mjr.v.v. Štefan Chňapek (administrátor),  

plk.v.v. Ing. MEJZLÍK František revízor. 

…… 

Na 3. Valnom zhromaždení združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA z rozhodnutia 

Rady udelilo   Čestné uznanie „Ochranca práv vojenských  veteránov“   neúnavným 

bojovníkom za sociálne práva VD: 

pplk. v.v. Dr. Milanovi KOLENOVI  

nprap. v.v. JUDr. Mariánovi ĎURINOVI 

za významný podiel a zásluhy na riešení právnych a sociálnych problémov 

a nárokov  výsluhových dôchodcov a ich pozostalých. 

Bratislava 17. marca 2016 
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4.    

UZNESENIE   

Valného zhromaždenia konaného 17. marca 2016 

 

Valné zhromaždenie 

A. Schvaľuje: 

1. Programové zameranie združenia.  

2. Zmeny a doplnky v Stanovách združenia.  

3. Voľby do rady združenia.  

4. Voľbu revízora združenia. 

5. Plán činnosti a rozpočet na rok 2016. 

 

B. Berie na vedomie: 

1.  Správu o činnosti a  ďalších úlohách združenia. 

2.  Správu o hospodárení za rok 2015.       

 

C. Ukladá Rade združenia: 

1. Vyhodnotiť a riešiť podnety z diskusie na 3. VZ, doplniť zmeny v Stanovách, priebežne 

v súlade s požiadavkami členov dopĺňať Plán činnosti o nové aktivity.  

Termín: apríl - december 

2. V súlade s Programovým zameraním sledovať vývoj na politickej scéne, aby nedošlo k 

ohrozeniu sociálnych  práv a istôt vojenských veteránov. V spolupráci so 

zmluvnými partnerskými subjektmi prijímať v tejto oblasti relevantné opatrenia a informovať 

o nich členov združenia. 

Termín: priebežne 

3. Sústrediť pozornosť na zosúladenie termínu valorizácie výsluhových dôchodkov s termínom 

starobných dôchodkov.  

Termín: priebežne 

 

17.marca 2016 
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5.            

SPRÁVA 

o hospodárení v roku 2015 

predložená na 3. Valnom zhromaždení 

konanom 17. marca 2016 

 

Hmotný majetok: 

- Pokladnička kovová prenosná, 1 ks, - dedičstvo po Klube Bratislava 

- Zástava zo žrďou – dedičstvo po Klube Bratislava 

 

Vyúčtovanie financií za rok 2015 

       

P.č. Položka Príjmy € Výdaje € 

1 Výber členských poplatkov 765,00  

2 Poštovné, kancelárske potreby  76,81 

3 Správne poplatky  69,00 

4 Nákup odznakov  200,00 

5 Príspevok na Web 200,00  

6 Dary 140,00  

7 Podpora Voj. podpornej .nadácie  400,00  

 súčet 1505,00 345,00 

Rozdiel príjmy mínus výdaje =  1160 € 

Zostatok k  31.12.2015 je v pokladni 438,28 a banke  724,00    (∑   1162,28 €)    

 

Spracoval: 

                                                                                                                  Ing. Štefan Dorociak    

Kontroloval:                                  

Ing. Pavol Bada 
 

Poznámka:Bežný účet v banke a komunikáciu s bankou /Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. 

SNP 21, 811 01 Bratislava/ k 31.12.2016 spravuje predseda združenia, ktorý je oprávnenou osobou pre disponovanie s 

účtom.  Výpis o pohybe na bežnom účte predkladá mesačne rokovaniu Rady. Účtovné písomnosti sa archivujú podľa 

Registratúrneho plánu. 

Osobou hmotne zodpovednou za nakladanie s peňažnými prostriedkami v hotovosti (ďalej len „pokladník“) s Ing. 

Štefanom Dorociakom  je uzatvorená „Dohoda o hmotnej zodpovednosti“ v zmysle ustanovenia § 182 Zákonníka práce. 

Povinnosti pokladníka sú jasne stanovené a tieto sú zodpovedne dodržiavané, príjmy a výdaje v hotovosti sú na základe 

peňažných dokladov podpisované štatutárom.  

Fyzická inventúra zistila pokladničné prebytky 2,68 E, tie boli ihneď po ich zistení zapísané do pokladničnej knihy ako 

príjem. 

Doporučenie: 

1. vzhľadom k  tomu že sa nepredpokladá v najbližších rokoch zvýšený nárast a pohyb FP na účte združenia, 

pokračovať v jednoduchom účtovníctve;  

2. prehodnotiť ustanovenie účtovateľky z členiek združenia. 

 

---   .   --- 
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6. 

Rokovania Rady združenia 

Rokovania rady združenia sa konali v Posádkovom klube Bratislava v dňoch 7.9.2015; 12.10.2015, 9.11.2015, 

7.12.2015, 11.1.2016, 8.2.2016, 14.3.2016 od 16.30 hod. 

Niektoré aktivity rady: 

- prostredníctvom Oddelenia pre vojnových veteránov a vojenských vyslúžilcov sme skúsili preveriť 

našu pozíciu predložením návrhu na 4 medaile od MO SR, ktoré by sa prevzali v Kopčanoch (v dvoch 

prípadoch nám  bolo vyhovené – p. Junek, Dubeň); 

- propagovali sme naše združenie pred verejnosťou zorganizovaním spomienky na padlých vojakov 

„Červené maky“, akcia bola úspešná; 

- prispeli sme objasňovaním pojmu Vojenský veterán v komentároch na webe bezpzlozky.eu; 

- zavesili sme články na web: „Vojenský veterán Bratislava“, „Ako sa stať členom VVBA“ a ďalšie 

komentáre a výzvy pre vyslúžilcov ako aj informácie v soc-právnej oblasti;  

- podpredseda  Junek spracoval projekty na dotáciu od Vojenskej podpornej nadácie na Kopčany 

a Vianočné posedenie s veteránmi, projekty boli úspešné; 

- dokončili sme znenie základných dokumentov; 

- pripravili sme 3. valné zhromaždenie združenia; 

Ako informácie na zabezpečenie našich budúcich aktivít a nadviazanie súčinností sme odoslali listy: 

- Kancelárii ministra obrany SR, 

- Štátnemu tajomníkovi MO SR,   

- Primátorovi Bratislavy, 

- Riaditeľovi Marianum pre súčinnosť pri starostlivosti o Vojenský cintorín Kopčany, 

Naša prvá väčšia aktivita od založenia združenia v sociálno-právnej oblasti: 

Rada odoslala 10.9.2015 dopis predsedovi NR SR, predsedovi výboru NR SR pre sociálne veci a predsedovi 

výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť k návrhu zmien a doplnkov zákona č.400/2009 Z.z. o štátnej službe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým chce NR SR zaviesť nový 

výpovedný dôvod zo zamestnania vo verejnej správe z dôvodu veku, celé znenie nájdete na:  

http://www.bezpzlozky.eu/2015/09/dopis-nr-sr-k-navrhovanym-zmenam-zakazu-prace/  

Odpoveď  predsedu NR SR sme obdržali 7. októbra 2015: 

Vážený pán predseda, 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa veľmi podrobne oboznámil s obsahom Vašej správy, 

ktorú obdŕžal z webového formulára. V nej prezentujete ako predseda občianskeho združenia Vojenský 

veterán Bratislava stanovisko k návrhu poslanca Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Z poverenia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky si Vám dovoľujem oznámiť, že predmetný 

návrh zákona bol prerokovaný ako bod 133 na 54. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 

1639) v prvom čítaní. Hlasovaním č. 334, návrh, aby bol prerokovaný v druhom čítaní, neprešiel, a to 

pri účasti 131 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. 

Napriek tejto legislatívnej skutočnosti predseda Národnej rady Slovenskej republiky využije vecne a 

právne akceptovateľné časti Vášho podania využije pri výkone poslaneckého mandátu a pri riadení 

zákonodarného orgánu Slovenskej republiky. 

Dovoľte mi vysloviť vďaku za aktivitu a pochopenie obsahu tejto správy. 

 

S pozdravom, Mgr. Eva Baranová, štátny radca 

Kancelária predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 
---  .  --- 

 

http://www.bezpzlozky.eu/2015/09/vojensky-veteran-bratislava/
http://www.bezpzlozky.eu/2015/09/dopis-nr-sr-k-navrhovanym-zmenam-zakazu-prace/
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7. 

PROGRAMOVÉ ZAMERANIE ZDRUŽENIA 

Pojem vojenský veterán má svoje hlboké historické korene spojené s činnosťou             

pravidelných armád a ukončením vojenskej služby v týchto armádach. VOJENSKÝ VETERÁN 

BRATISLAVA (ďalej len „združenie“) pokladá za vojenského veterána každého vojaka 

z povolania alebo profesionálneho vojaka, ktorý vykonával vojenskú službu v armáde resp. 

ozbrojených silách Československa a Slovenskej republiky najmenej po dobu desiatich rokov. 

Uvedená dĺžka služby sa nevzťahuje na vojnových veteránov z II. svetovej vojny a invalidných 

dôchodcov.  

Do štruktúry pojmu vojenský veterán zaraďujeme po splnení podmienky dĺžky služby 

vojakov, ktorí vykonávali vojenskú službu na území Československa a Slovenskej republiky, 

ďalej vojaci, ktorí v priebehu vojenskej služby plnili úlohy mimo územia Československa 

a Slovenskej republiky a sú pokladaní za vojnových veteránov,  a poberatelia dávok 

výsluhového zabezpečenia podľa § 30 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 

policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Našou ambíciou je, aby sa uvedený pojem ustálil vo vojenskej terminológii, právnych 

predpisoch a vo vojenskej praxi. 

 

Spolková činnosť vojenských veteránov má v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave (ďalej len hlavné mesto Bratislava) a bratislavskom regióne 140 ročnú tradíciu.  Ich 

činnosť sa spája  so starostlivosťou o vojenských veteránov a ich rodiny, udržiavaním 

vojenských tradícií a obohacovaním kultúrneho a spoločenského života mesta.  Starostlivosť 

o vojenských veteránov v Bratislave siaha do obdobia činnosti spolkov vojenských veteránov 

v Bratislave po rakúsko-pruskej vojne a spolkov nadväzujúcich na tradíciu československých 

legionárov v medzivojnovom období, spájaných najmä s osobnosťou generála M.R.  Štefánika. 

Za najstaršiu tradíciu slovenských vojenských veteránov pokladáme zbor slovenských 

dobrovoľníkov z rokov 1848-49, ktorý v treťom letnom ťažení ako pravidelná, dobre vycvičená 

a vyzbrojená jednotka cisárskych vojsk so slovenskými dôstojníkmi (napr.J. Francisci a Š. M. 

Daxner), bol slávnostne rozpustený na mieste súčasného Námestia slobody pred Úradom vlády 

Slovenskej republiky s príslušnými výsluhovými náležitosťami.  

  

  Hodnotové základy združenia vyjadruje text na jeho zástave – „vždy verní vlasti“ a „česť 

a svornosť“. Ďalšími hodnotami združenia sú najmä: vzájomná pomoc a podpora, úcta 

k vojakom a vojenskému povolaniu.      

 

  Sme združením s pôsobnosťou v hlavnom meste Bratislava, bratislavskom regióne 

a ďalších častiach Slovenska spojených s vojenskými historickými tradíciami, najmä dislokáciou 

vojenských posádok a miest s najvýznamnejšími vojenskými pamätihodnosťami. Združujeme 

vojenských veteránov, vrátane vojnových veteránov a poberateľov výsluhových dávok, vdovy 

a manželky vojenských veteránov, a sympatizantov združenia. Deklarujeme pripravenosť 

otvoriť priestor aj pre členstvo záujemcov zo zahraničia na báze individuálneho členstva. 

 

     Cieľom združenia je v súlade s historickými tradíciami, aktuálnymi požiadavkami 

a predpokladanými tendenciami v oblasti sociálnej ochrany vojenských veteránov:  

-zabezpečiť sociálno-právnu ochranu, sociálnu starostlivosť a pomoc vojenským veteránom a 

ich pozostalým;  

-prehlbovať úctu k vojakom, ktorí službou pre vlasť obetovali významnú časť svojho aktívneho 

života, svoje zdravie a životy;  

-udržiavať a rozvíjať vojenské tradície;  
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-poskytovať pomoc Ozbrojeným silám Slovenskej republiky (ďalej len ozbrojené sily)  

a Ministerstvu obrany Slovenskej republiky v oblasti ľudských zdrojov a marketingu, s hlavným 

zameraním na legislatívny proces, tvorbu rezortných právnych predpisov a koncepčnú činnosť. 

     Opierajúc sa o skúsenosti a dosiahnuté úspechy v oblasti sociálnoprávnej ochrany 

a uplatňovania nového prístupu k rozvíjaniu vojenských tradícií  bez straníckych, ideologických 

a mainstreamových interpretácií, chceme aktívne využívať náš integračný potenciál pri 

presadzovaní cieľov združenia a záujmov vojenských veteránov.  

V oblasti sociálno-právnej ochrany, starostlivosti a pomoci vojenským veteránom budeme 

usilovať najmä o: 

 priznanie statusu vojenského veterána a z neho vyplývajúcich benefitov, 

 zosúladenie termínu valorizácie výsluhových dôchodkov s termínom starobných dôchodkov, 

 vytvorenie systému sociálnej starostlivosti a pomoci pre vojenských veteránov - členov 

združenia, ich manželky, vdovy a siroty.  

Strategickými partnermi združenia sú ministerstvo, ozbrojené sily, Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, Jednota dôchodcov na Slovensku, Asociácia policajtov vo 

výslužbe, výbory Národnej rady  Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a sociálne veci, 

poslanci zastupiteľských zborov, ktorí zastupujú záujmy vojenských veteránov, hlavné mesto 

Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj. Ďalšími partnermi sú  ústredné orgány štátnej 

správy, regionálne a miestne samosprávy, organizácie a združenia profesijne zamerané na oblasti 

obrany, sociálnej ochrany a vojenskej histórie. Máme záujem na rozširovaní spolupráce so 

zahraničnými partnermi združujúcimi vojenských veteránov, v spolupráci s partnermi budeme 

presadzovať nestrannosť, nezávislosť, vzájomnú výhodnosť a solidaritu.  

 

  V strednodobom horizonte činnosti združenia chceme dosiahnuť jeho spoločenskú 

akceptáciu a podporu relevantných subjektov v sociálnej sfére, v oblasti obrany a vojenskej 

histórie. 

Pri dotváraní a rozvíjaní činnosti združenia budeme uplatňovať princípy demokratického 

riadenia s dôrazom na dôsledné uplatňovanie práv a povinnosti členov a ich aktívne zapájanie sa 

do činnosti združenia v duchu hodnôt uvedených v tomto programe. Organizačnú štruktúru 

budeme dotvárať vznikom sekcií zameraných na odbornú a záujmovú problematiku, miestnu 

príslušnosť, ako aj udržiavanie tradícií druhov vojsk, vojenských útvarov, posádok, úradov  

a škôl.  

     Základným spôsobom práce s členmi a verejnosťou je kvalifikovaná a transparentná  

komunikácia pri dodržiavaní jej právnych a etických pravidiel. Budeme ďalej skvalitňovať 

priestor pre slobodnú výmenu názorov a zapájať do informovania a diskusie odborníkov. K tomu 

budeme využívať najmä elektronické prostriedky a diskusné fóra za účasti členov, 

sympatizantov, verejnosti a pozvaných odborníkov.  V komunikácii s členmi bude uplatňovaná 

zásada vzájomnej interakcie pri rešpektovaní práva na odpoveď v požadovanom obsahu, rozsahu 

a stanovenom čase. Členom, verejnosti a zástupcom médií bude vytváraný priestor pre účasť na 

rokovaniach orgánov združenia a na jeho podujatiach.  

     Pre ekonomické zabezpečenie plnenia programu zavedieme efektívny systém získavania 

finančných zdrojov z dotačných schém rezortov, regionálnej a miestnej samosprávy, nadácií 

a fondov, vytvoríme sieť darcov, reklamných partnerov a klientov.       

       

---   .  --- 
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8. 

Červené maky v Bratislave 
11. november  

—–Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súčinnosti s občianskym združením VOJENSKÝ 

VETERÁN BRATISLAVA zorganizovali dňa 11.11.2015 slávnostný akt spomienky na padlých v 1. 

svetovej vojne na cintoríne v Petržalke – Kopčanoch. 

     Za účasti predsedu Národnej rady Petra Pelegriniho, predstaviteľov Ozbrojených síl, 

diplomatických misií na Slovensku, odbojárov, ale aj novodobých vojenských veteránov a 

bratislavskej školskej mládeže, položili vence k centrálnemu krížu na cintoríne. 

       Pred 97 rokmi si ľudstvo vydýchlo a rozozneli sa zvony, ktoré zvestovali ukončenie prvej Veľkej 

vojny na bojiskách ktorej zomierali tisíce ľudí. Vojny, ktorá priniesla nesmiernu bolesť a utrpenie 

do nejednej rodiny. Na vojenskom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch leží 331 mŕtvych vojakov 

trinástich národností (z toho viac ako tretina Čechov a Slovákov), ktorí zomreli v Posádkovej 

nemocnici Bratislava a divíznej nemocnici v Kopčanoch. Ich hroby sú pamätníkom pripomínajúcim 

tragické osudy jednotlivcov, ale aj celých národov.  
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9. 

Prijatie veliteľom posádky Bratislava 
 

.       “V Bratislave sa organizuje a realizuje veľa akcií, na ktorých je posádka priamo, ale nepriamo 

zainteresovaná ako organizátor, alebo spoluorganizátor, preto budeme radi, keď sa ich od 

budúceho roka 2016 bude zúčastňovať aj VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA,” uviedol plk.Ing. Marek, 

ktorému plk.v.v. Ing. Sobek odovzdal návrh „Dohody“ pre prípadné vlastné návrhy v jednotlivých 

oblastiach spolupráce.  

   

        Podpis dohody bol potvrdený  v januári 2016 predsedom o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA 

plk.v.v. Ing. Pavlom BADOM a veliteľom Veliteľstva posádky plk.Ing. Jánom MAREKOM. 

 

 

 
 

Foto zľava: plk.v.v.Ing. Ivan Kvačkaj, plk.Ing. Ján Marek, plk.v.v.Ing. Milan Sobek 
 

  

http://www.bezpzlozky.eu/2015/12/prijatie-velitelom-posadky-bratislava/
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10. 

VVB rokoval s VK prezidenta SR 

       „Vidím, že viete, čo chcete robiť a čo chcete dosiahnuť. Naša kancelária Vám určite vyjde v ústrety a pri 

rôznych akciách Vás podľa možností určite budeme informovať a pozývať," zdôraznil plk.Ing. Vladimír Šimko 

vedúci vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. 

........Poďakovali sme predstaviteľom vojenskej kancelárii za úspešnú spoluprácu pri akcii 11.11. - Dňa 

ČERVENÝCH MAKOV v Petržalke - Kopčany, ktorá sa začala nenápadne pred 5 rokmi a získala si určitú 

vážnosť, keďže tam bol toho roku po prvý raz aj predseda NR SR Peter PELLEGRINI. Rozhovor sa venoval aj 

otázke väčšej prezentácie OS SR na verejnosti pri vojenských prísahách, napr. aj pochodmi po historických 

trasách a podobne. 

........"V roku 2019 bude výročie rozpustenia dobrovoľníckeho zboru a to by sme si mohli pripomenúť verejne 

napr. aj pred úradom vlády," navrhol plk.v.v. Junek a dodal, „aby sa nezabúdalo na historické medzníky aj vo 

vojenskej oblasti“. 

 

 
Foto:  plk.Ing. Vladimír Šimko, plk.v.v. Dr. Jaroslav Junek 

 

 

http://www.bezpzlozky.eu/2015/12/vvb-rokoval-s-vk-prezidenta-sr/
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11. 

Prijatie náčelníkom GŠ OS SR 

        Náčelník GŠ generál Milan Maxim prijal našu ponuku na spoluprácu a oboznámil nás čím v súčasnosti 

žijú OS SR a v akej situácii sa nachádzajú aj vzhľadom na súčasnú medzinárodnú situáciu. Vyzdvihol naše 

zámery a aktivity a keď bude môcť, veľmi rád pomôže a v prípade potreby sa aj osobne zúčastní na aktivitách 

nášho združenia. 

       "Našou snahou je otvoriť diskusiu o statuse vojenského veterána" mimo iného uviedol plk.v.v Junek.  

        Generál Maxim reagoval, že toto úsilie občianskeho združenia sa stretne s jeho podporou. Členov 

delegácie združenia ubezpečil aj v tom, že našich zástupcov pozve začiatkom budúceho roka na stretnutie 

NGŠ so združeniami, klubmi a zväzmi, kde by sa malo diskutovať  ako ďalej a čo všetko môžeme spoločne 

urobiť pre ďalšiu propagáciu OS SR ako aj veteránov a vojenských dôchodcov na verejnosti.  

 

 

 
 

Foto zľava:  plk.v.v.Ing.Ivan Kvačkaj, plk.v.v.Milan Sobek, generál Milan Maxim, plk.v.v.Dr.Jaroslav Junek  

 

 

 

 

http://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4850.jpg
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12. 

 

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA 

P L Á N  na rok   2016 

 

I. Plán akcií pre členov 
P.č Úloha - opatrenie Termín Zodpovedá Miesto Poznámka 

Rada veteránov, valné zhromaždenie 
1. Rokovanie rady 

veteránov   
11.1., 8.2.,14.3., 
11.4.,13.6., 8.8., 
10.10., 12.12., 

predseda Posádkový 
klub 

o 16,30 hod 

2. Rozšírená rada 
veteránov  

11.4., 10.10.  predseda Posádkový 
klub 

o 16,30 hod 

3. Valné zhromaždenie  17.marca 2016  Rada veteránov 
(RV) 

Posádkový 
klub 

o 16,30 hod 

Spomienkové akcie 

1. Oslavy 71. výročia 
oslobodenia hl.m. 
Slovenska /SZPB/ 

4.apríla 2016 Halapin, 
Kayser,  

Bratislava - 
pamätník 

15.00 hod 
Reduta 

2. Pietna spomienka k 97. 
výročiu úmrtia M. R. 
Štefánika /SZPB/ 

4.mája 2016 Kvačkaj, 
Sobek,  

pri mohyle 
v Ivanke  
a Eurovei 

 

3. Oslavy 71. výročia  
víťazstva nad fašizmom 
a ukonč. 2. svetovej 
vojny /SZPB/ 

9.mája 2016 RV na Slavíne    

4. Spomienka na 
Bulharských partizánov  

1. júna 2016 záujemcovia 
/SZPB/ 

pamätník na 
Vajanského 
nábreží 

 

5. Ukážky bojov II. 
svetovej vojny na 
Hrone  

23. júla 2016 záujemcovia 
/SZPB/ 

Starý Tekov + 
Pohronský 
Ruskov 

 

6. 1. Oslavy 72. výročia SNP 
 

29. augusta 
2016 

záujemcovia 
/SZPB/ 

Bratislava, B. 
Bystrica   

 

7. 2. Karpatsko duklianska 
operácia   /SZPB/ 

3. 5.-6. októbra 
2016 

záujemcovia Svidník, 
Dukla 

 

8. Pietna spomienka na 
obete I. a II. svetovej 
vojny „Červené maky“  

11.novembra 
2016  

RV vojenský cint. 
v Petržalke  
Kopčany 

11.00 hod 

Kultúra, šport, spoločenské akcie 
1. Diskusné fórum 

„KOMPAS“ 
apríl 2016 RV Pos.klub  

2. Pochod Slavín-Malý 
Slavín -Rača /SZPB/ 

14.mája 2016 RV Rača  

3. Vianočné stretnutie 
s jubilantmi a partnermi 

14.december RV Pos. klub  

4. 140 rokov  vojenských 
veteránov v Bratislave 

november RV Pos.klub  

Doporučené akcie Posádkového klubu 
1. Valentínske posedenie 16.február 2016 PK veľký salónik °17.00 hod 

2. Májová veselica 3. mája 2016 PK veľký salónik °17.00 hod 

3. Večer seniorov 4.nov. 2016 PK veľký salónik °17.00 hod 

4. Mariášový turnaj 9. júna 2016 PK veľký salónik °17.00 hod 
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13. 
Jubilanti združenia v roku 2016 

 

 
 

 

75 
rokov 

15.4   Prokop Pavol plk. v.v. Ing. 

15.10   Holman Ľubomír plk. v.v. JUDr. 

23.12   Macoun Jan plk. v.v. Ing. 

 

70 
rokov 

24.2   Uríková Kristína                

5.4   Sisák Rudolf plk. v.v. Ing. 

7.4   Grich Vladimír pplk. v.v. 

26.5   Glittová Daniela  

 

65 
rokov 

24.6   Šramka Jozef plk. v.v. Ing. 

26.8   Lacko Ján pplk. v.v. RSDr. 

7.10   Mandyčevský Roman pplk. v.v. Ing. 

 

60 
rokov 

22.4   Czímer Gabriel pplk. v.v. Ing. 

16.10   Dorociak Štefan plk. v.v. Ing. 

 

 

 

 

K životnému jubileu pevné zdravie, 

šťastie, lásku, 

na tvári ani jednu vrásku, 

ešte veľa ráznych krokov, 

najmenej do sto rokov. 

srdečne želá 

Rada združenia  

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA 
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14. 

POĎAKOVANIE 
Ďakujeme za finančné príspevky na fungovanie webu http://www.bezpzlozky.eu stav je od 

1.10.2015 do 1.3.2016. 

     FP poskytli: 

 2015 2016 

Palfi Miro                      20  

Fedo Radoslav                   30  
Kopáčik  Ľudovít MUDr.   10  

Súdik   Elemír                  20  

Milan  Stanislav                      10 10 
Salak   Dušan                    15  

Beer            Juraj                     20  

Leitman  František  50  

Bednarik Jaroslav (Slávek)    50  

Rusnak Pavol               50  

Mikuš Ján PaeDr         20  

Mandyčevsky   Roman          5  

Krajčirovič  Peter                 20  

Neuman Jaroslav Ing           10 

Ilovský  Marián  10 

Ištoňa Marián  10 

Földeš František                   20 

Czímer  Gabriel                  10 

Hadzuš Ján  20 
Halapin  Jozef 10  

Kayser Juraj 5  

Sobek  Milan 10  

   

spolu    400+10 euro 

Vďaka Vám, ktorí ste prispeli FP na fungovanie môžu naši kolegovia dostávať kvalifikované 

odborné odpovede na otázky v sociálnej oblasti, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Denne náš web 

otvorí 400 až 600 čitateľov, nesmierne nás teší zvyšujúci sa záujem. Dovolíme si podotknúť, že nič 

nie je zadarmo, aj náš web potrebuje finančnú podporu. Občasnú injekciu očakávame  od kolegov 

ktorým sa pomohlo pri vybavení SD. 

Ako podporiť WEB: 

Kontakt cez internetbanking FIO BANKA: 

Suma: …. akú Vy považujete za adekvátnu – spravidla od 10 do 50 Euro 

Číslo účtu príjemcu: 2700860529 

Kód banky: 8330 

IBAN: SK4383300000002700860529 

Variabilný symbol: 022016 

Špecifický symbol: 2016 

Konštantný symbol: 0558 

Informácia pre príjemcu: Web 2016, meno a priezvisko odosielateľa. 

 

---  .  --- 

http://www.bezpzlozky.eu/
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15. 
 

Informácie pre kontakt na Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (VÚSZ) 

 

 

Kontakt s úradom prostredníctvom elektronickej formy komunikácie : 

vusz@vusz.sk 

 

Domáce a zahraničné rekreácie v roku 2016  

http://www.vusz.mil.sk/16679/ 

 

Dávky sociálneho zabezpečenia 

http://www.vusz.mil.sk/25267/ 

 

Valorizácia VD, SD 

http://www.vusz.mil.sk/16735/ 

 

Zabezpečenie pohrebu 

http://www.vusz.mil.sk/25270/ 

Kontaktná osoba:   JUDr. Ján BAĎURÍK 

mobil (NONSTOP):   0903 820 054 – vzhľadom na charakter informácií 

NEPRETRŽITE  

linka (pracovné dni):  0960 316 061  

e-mail: A61@vusz.sk 

 

 

---   .   --- 

 
 

 
Vydal: 

Rada združenia VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA 

Administrátor:   chnapek@r15.roburnet.sk      0905 963 399 

Web:                 www.bezpzlozky.eu 

 

 

Dátum: 

31. marca 2016 
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