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1. O NADÁCII 
     
    Vznik a účel 
       
      Vojenská podporná nadácia vznikla zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR dňa 30.12.2011 

pod číslom konania 203/Na-2002/1018. 

Účelom nadácie je podporovať: 

a) zlepšenie životných podmienok najbližších pozostalých po vojakoch a zamestnancoch rezortu 

obrany, ktorí zomreli pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou, 

b) zlepšenie životných podmienok zranených profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe, veteránov 

a zamestnancov rezortu obrany, ktorí boli zranení pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou, 

c) sociálnu a právnu pomoc vojakom a zamestnancom rezortu obrany, vojakom v zálohe, veteránom 

a bývalým zamestnancom rezortu obrany (spravidla tým, ktorých pracovný pomer v rezorte obrany 

trval viac ako 15 rokov),  ktorí sa ocitli v ťažkej životnej alebo materiálnej situácii, rovnako aj ich 

rodinám,  

d) vlastenectvo, občiansku zodpovednosť, hrdosť na vojenské a národné tradície, rozširovanie 

povedomia medzinárodnej spolupráce,  

e) projekty práce s rodinami vojakov a zamestnancov rezortu obrany pri ich vyslaní na plnenie úloh 

mimo územia Slovenskej republiky,  

f) vzdelávacie a vydavateľské aktivity, ktorých činnosť má súvislosť s obranou Slovenskej republiky, 

s jej budovaním, zabezpečením, históriou, brannej výchovy obyvateľstva a pod.,  

g) budovanie prostredia firemnej a individuálnej filantropie a dobrovoľníctva v oblasti  obrany,  

h) rozvoj civilno-vojenských vzťahov v regiónoch Slovenska a v miestach pôsobenia ozbrojených 

zložiek v zahraničí, 

i)  rozvoj a ochranu spoločenských, duchovných, historických  a kultúrnych hodnôt, 

j) ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

k) rozvoj vojenskej vedy, vzdelávania a telovýchovy, 

l) ochranu a tvorbu životného prostredia, 

m) realizáciu individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa 

ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,  

n) poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci, 

o) aktivity v oblasti uplatnenia sa na trhu práce pre vojakov odchádzajúcich do zálohy a 

zamestnancov rezortu, ktorí prišli o zamestnanie pri reorganizácii rezortu, pomoc pri začiatku ich 

drobného  podnikania a pod.. 

     Prečo vznikla a náš podporný program 



     Absencia neziskovej organizácie pôsobiacej v prospech ľudí ktorí pracujú alebo pracovali v rezorte 

obrany s ambíciou systematicky pomáhať a podporovať vojakov, zamestnancov, vojenských 

dôchodcov či rodiny tejto komunity v ich prirodzených celkoch t.j. v útvaroch a zariadeniach OS SR. 

Máme predstavu o tom  ako by mal vyzerať vojenský útvar z hľadiska vzťahov, že môže byť „rodinou, 

ktorá ťahá za jeden koniec“, že sa vie postarať o „svojich“ ale aj pomáhať v okolí a regióne tam, kde je 

to potrebné. Na tomto princípe bol založený náš podporný program „vzájomná pomoc“ pre útvary a 

zariadenia OS SR (o ktorom sa môžete dočítať viac na našej webovej stránke 

www.vojenskanadacia.sk ). V roku 2017 sa do programu zapojilo 24 útvarov a zariadení OS SR a 1 

zahraničné pracovisko. 

     Očakávané benefity 

• rozvoj „individuálnej a firemnej filantropie“, verejnoprospešných aktivít, 
• upevňovanie vzťahov na pracoviskách, zvyšovanie súdržnosti, organizačnej kultúry útvarov 

a zariadení,  
• umožnenie svojpomocných riešení aktivít v prospech ľudí útvaru ale aj regiónu v ktorom je 

útvar dislokovaný,  
• adresná, efektívna, pružná a transparentná pomoc (finan. zdroj) v útvare,  
• budovanie a upevňovanie komunity vojenskej rodiny, prestíže a hrdosti na 

vojenské povolanie,  
• rozvoj dobrovoľníctva,   
• pozitívne vnímanie OS SR na verejnosti  

 
2.  Prehľad činností vykonávaných v roku 2017 s uvedením vzťahu k 
     verejnoprospešnému účelu nadácie 
 

- aktivity podporného programu „vzájomná pomoc“ pre podporu verejnoprospešných činností  

   subjektov MO SR a OS SR a pomoc v núdzi (viac na www.vojenskanadacia.sk) v oblastiach   

   podpory a rozvoja telesnej kultúry, vzdelávania, rozvoja a ochrany spoločenských, historických a  

   kultúrnych hodnôt, 

      - aktivity podporného programu „pomoc v pravý čas“, v rámci neho bolo zapožičaných 5   

         polohovateľných postelí, určených pre rodinných príslušníkov profesionálnych vojakov a   

         zamestnancov v staršom veku (viac na www.vojenskanadacia.sk ),  
 

 
3.  Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej  
       
      V prílohe Výročnej správy.                                                                           

 
4.  Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu od 1.1.2017 do 31.12.2017 

 

P.č.  Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu 

Výška v 

EUR  

1. Z podielu zaplatenej dane  57860,91 

2. Dotácie od Ústredných orgánov štátnej správy   4000,00 

3. Dary od firiem 7100,00 

4. Dary od fyzických osôb 0,00 

5.   Prehľad o darcoch ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého   
      darcu presahuje 331,93 EUR 

http://www.vojenskanadacia.sk/
http://www.vojenskanadacia.sk/
http://www.vojenskanadacia.sk/


 
       Vojenská podporná nadácia  obdržala v roku 2017 na účely podpory  predmetu činnosti v súlade  
       s nadačnou listinou  finančný dar  od: 

- Ministerstvo obrany SR  - 4000,- eur  
- Aliter Technologies- 2000,- eur 
- Izraelská obchodná komora na Slovensku - 2000,- eur 
- PSL, a.s. - 1500,- eur 
- Generali poisťovňa, a.s. - 1000,- eur 
- Česká zbrojovka a.s.- 600,- eur 

 
6.   Celkové výdavky ( náklady ) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov  
      činností nadácie a osobitne výšku výdavkov ( nákladov) na správu nadácie vrátane      
      rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 2 a 3 
 
       V období od 1.1.2017 do 31.12.2017 boli výdavky Vojenskej podpornej nadácie spojené  
       s predmetom činnosti: 
       -  spotreba materiálu v prospech verejnoprospešnej činnosti   23 677,- eur, 
       -  cestovné v prospech činnosti VPN  5 500,- eur, 
       -  ostatné služby  10 317,48 eur, 
       -  dary 13 575,-  eur 

-  iné ostatné náklady  205,99  eur, 
-  poskytnuté príspevky fyzickým osobám 1 939,- eur, 
 

          Celkom:  55 214,- eur 
          z toho na správu nadácie celkom: 5 500,- eur čo predstavuje cca 10 % všetkých výdavkov.  
          Výdavky na správu nadácie vo vzťahu k príjmom, ktoré mala nadácia k realizácii  
          predmetu činnosti  na  rok 2016 predstavuje  14 %.  
              

    
 
7.  Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky  
     na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu akým  
     spôsobom sa tieto prostriedky použili 

 

• 22.februára 2017 sa pod vedením vedúceho staršieho zdravotníka nadrotmajstra Bc. Igora 
Čačka v priestoroch Obväziska Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach 
uskutočnila humanitárna akcia „Vojenská Kvapka krvi“. Vďaka výbornej spolupráci so 
Slovenským červeným krížom Michalovce, pod vedením pani riaditeľky Mgr. Márie 
Pavluvčíkovej a kolektívu Hematologicko- transfúzneho oddelenia Michalovskej nemocnice 
pod vedením MUDr. Margity Linkovej darovalo krv 20 profesionálnych vojakov. 
Darcom krvi za ich humánny čin a celému zúčastnenému personálu sa osobne poďakoval 
zástupca veliteľa útvaru major Ing. Stanislav Šraga a náčelník štábu major Ing. Roman BOBAĽ. 
Poďakovanie patrí aj Vojenskej podpornej nadácii, ktorá tento humanitárny čin finančne 
podporila. 

 

 

• 28. februára 2017; Na konci februára najoddanejší priaznivci a sympatizanti športu vo 
vrtuľníkovom krídle v Prešove slávnostne spustili prevádzku ďalších dvoch vynovených 
športovísk v rámci svojho telovýchovného areálu. S pomocou už osvedčeného projektu 
Vojenskej  podpornej nadácie cez projekt vojaci – vojakom, tentoraz pozdvihli úroveň 
vybavenia kardioarény, ale aj vylepšili podmienky na aktívnu regeneráciu vojakov, ktorá je 



neoddeliteľnou súčasťou služobnej telesnej prípravy. Zároveň sa ukázalo, že aj to je cesta ako 
prilákať do telocvične nových návštevníkov.  

 

• 18. mája 2017 sa vybrali na návštevu rodiny Kopilovej z Humenného zástupca veliteľa oddielu 
major Stanislav Šraga, náčelník logistiky kapitán Erik Šalata a veliaci poddôstojník oddielu 
nadrotmajster Radúz Baláž. Išlo o odovzdanie finančnej a potravinovej zbierky v mene 
príslušníkov Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach. Zbierka sa vykonala 
z iniciatívy kapitána Erika Šalatu a samotnú organizáciu tejto aktivity zastrešovala pani Jana 
Dedinová. Do zbierky sa zapojili príslušníci oddielu nielen finančne ale aj materiálne.  Pani 
Ivete, ktorá trpí náhlym syndrómom smrti, problémy so srdcom zdedili aj chlapci, navyše 
Dominik sa narodil aj s detskou mozgovou obrnou – major Stanislav Šraga odovzdal šek 
v hodnote 600 eur a trvanlivé potraviny v hodnote cca 150 eur, ktoré vyzbierali príslušníci 
oddielu a tiež do tejto zbierky prispela aj Vojenská podporná nadácia, ktorej sa aj touto 
cestou chceme poďakovať za jej ochotu pomôcť práve tým, ktorí to najviac potrebujú.  

 

• 22. mája 2017; Na publikáciu An-24 nedoletel, ktorú vydala Vojenská podporná nadácia 
v novembri  2016, bolo publikovaných v médiách viacero pozitívnych recenzií (napr. 
Slovenka, Záhorák,  Slovenský rozhlas, Malacký hlas a pod.).  V Knihárni internetového 
portálu Slovo bola publikácia zaradená v januári 2017 medzi tri top odporúčané knihy: 
(http://noveslovo.sk/c/Kniharen_januar_20172). Najrozsiahlejšiu recenziu vydal Literárny 
týždenník v dvojčísle 3-4 / 2017. Jej autorom je Ľuboš Jurík, renomovaný spisovateľ literatúry 
faktu a novinár, držiteľ Krištáľového krídla a desiatok ďalších ocenení, autor vaše dvoch 
desiatok kníh  

 

• 29. mája až 2. júna 2017 sa v posádke Martin uskutočnilo medzinárodné cvičenie 

CIMIC/PSYOPS Cooperation IV. Podľa jeho riadiaceho, veliteľa strediska CIMIC a PSYOPS v 

Martine major Branislava Krajčíka „Cvičenie prebieha formou odborno-taktického cvičenia, 

na základe dohody medzi OS SR a Armádou ČR. Som rád, že v tomto roku sa ho zúčastňujú aj 

maďarskí kolegovia a navštívili ho aj zástupcovia americkej armády a NATO Force Integration 

Unit – Slovakia. Do cvičenia sa nám podarilo zakomponovať vďaka spolupráci s Ústredím 

ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) aj odovzdanie humanitnej pomoci v 

rómskej časti mesta Martin – Bambusky. Na cvičení sa zúčastnili špecialisti v danej oblasti zo 

Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Akcia bola uskutočnená s podporou Vojenskej 

podpornej nadácie. 

 

• 19. mája 2017 sa v priestoroch Sportfieldu JFC Brunssum v Holandsku konalo preskúšanie z 
pohybovej výkonnosti profesionálnych vojakov, po ktorom nasledovalo športové popoludnie 
pre rodinných príslušníkov. Kvôli počasiu však, ktoré sa výrazne zhoršilo, boli mnohé aktivity 
zrušené. To vyhovovalo najmä deťom, ktoré aj napriek zlému počasiu hrali loptové hry a 
absolvovali rôzne súťaže. Nechýbali ani grilované špeciality ako aj slovenské nápoje a 
pochutiny. Na tejto akcii sa zúčastnili aj príslušníci OS SR, ktorí sú vyslaní do JFC Brunssum na 
zahraničnú služobnú cestu. Bolo to príjemné popoludnie pri skvelom jedle a vo výbornej 
atmosfére. Toto popoludnie mohlo vzniknúť aj vďaka podpore Vojenskej podpornej nadácie a 
jej programu Vzájomná pomoc. 

 

• 31. mája 2017 sa v holandskom meste Brunssum konali oslavy 50. výročia založenia 
tunajšieho Spoločného veliteľstva spojeneckých síl (JFC Brunssum). Hendrik van Nassau kemp 

http://noveslovo.sk/c/Kniharen_januar_20172


v Brunssume je sídlom Spojeneckého veliteľstva spoločných síl, dnes známeho pod názvom 
Joint Force Command Headquarters Brunssum. Oslavy výročia založenia JFC zahŕňali celý rad 
udalostí počínajúc slávnostným otvorením nového krídla budovy veliteľstva, následnou 
slávnostnou vojenskou prehliadkou v centre mesta, odhalením pamätníka pri príležitosti 
založenia JFC a končiac spoločenským programom pre deti aj dospelých, ktoré bolo otvorené 
aj pre širokú verejnosť. Slovensko, ako jedna z krajín zastúpených v štruktúrach JFC 
Brunssum, sa podieľalo na reprezentácii svojej krajiny formou národného stánku. Podávali sa 
v ňom slovenské jedlá, koláče a nápoje. Uvedenú prezentáciu bolo možné uskutočniť aj 
vďaka mechanizmu Vojenskej podpornej nadácie. 

 

• 2. júna 2017 zorganizovali Deň otvorených dverí, ktorý už tradične finančne zastrešovala 

Vojenská podporná nadácia, pre deti príslušníci Samohybného delostreleckého oddielu 

v Michalovciach v spolupráci s Vojenskou políciou, Hasičským zborom a Červeným krížom. 

Bohatý program upútal pozornosť vyše 470 detí, ktoré prišli nielen z Michaloviec, ale aj zo 

širšieho okolia z Humenného, Veľkých Kapušian a Zámutova. Pri vchode do objektu kasárni 

bol pre deti pripravený stôl so sladkosťami, kde zároveň naše vojačky záujemcov vymaľovali 

maskovacími farbami. Ďalšie pracovisko bolo zamerané na prípravu obyvateľstva na obranu 

štátu. Veľký záujem vzbudili dynamické ukážky, konkrétne manipulácia so zbraňou „WEAPON 

HANDLING“, ktoré pripravili príslušníci 1. palebnej batérie, či technika 155 mm ShKH vz. 

2000, 122 mm H D-30, LPR-1, BVP-1K, PAB 2A, ASTi vz.43, ďalekohľad, ako aj spojovacie 

prostriedky RF-10, RF-13, R3S2P. Nechýbali ani športové aktivity či ukážky boja zblízka, ktoré 

boli pripravené pre deti na prekážkovej dráhe, do ktorých sa aktívne zapojili. Na Deň 

otvorených dverí prijali pozvanie aj príslušníci Vojenskej polície, ktorí zaujali deti svojou 

technikou a zbraňami a nechýbali ani príslušníci Hasičského zboru Slovenskej republiky, ktorí 

predviedli ukážku zásahu proti požiaru a vyslobodenie posádky z havarovaného auta. 

Pozvanie prijali aj zamestnanci Červeného kríža z Michaloviec, ktorí priblížili svoju náročnú 

a mnohokrát veľmi ťažkú prácu. Na spestrení tohto dňa sa podieľali aj príslušníci ženijnej roty 

Ženijného práporu Sereď, ktorí predstavili svoju techniku – ženijný čln Zodiak, mínohľadačku, 

ženijný bager Komatsu a svoju prácu. 

 

• 2. júna 2017 sa v priestoroch trebišovských kasární uskutočnil už tretí ročník Majstrovstiev 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v letnom biatlone, ktorý aj tento rok podporila Vojenská 
podporná nadácia. Pre všetkých účastníkov bola pripravená novinka v podobe streľby z 
laserových pušiek, ktoré používajú aj biatlonisti. Pre súťažiacich bol pripravený 900 metrový 
bežecký okruh, ktorý museli absolvovať celkovo päť krát. Medzi behom museli pretekári tak 
ako v klasickom biatlone absolvovať dve strelecké položky. Jednu v ľahu a druhú v stoji. Za 
každý nezasiahnutý terč čakalo na pretekára trestné kolo. „Sme radi, že aj tento rok sme 
mohli zorganizovať toto vskutku zaujímavé podujatie. Letný biatlon je pre profesionálneho 
vojaka vhodným doplnkom prípravy, veď ide o skĺbenie vytrvalosti pri behu a sústredenia sa 
na streľbu po behu,“ uviedol po skončení preteku zástupca veliteľa 21. zmiešaného 
mechanizovaného práporu Trebišov major Martin Socha, ktorý aj odovzdal diplomy a ceny 
víťazom. Aj tento rok medzi pretekárov zavítal bývalý reprezentant v biatlone rtn. Dušan 
Šimočko,  aby dohliadal na strelecké položky. Okrem toho súťažiacich povzbudzoval a dával 
im aj potrebnú dávku odvahy. 

 

• 10. júna 2017 sa v Brunssume konalo tradičné česko-slovenské BBQ za účasti profesionálnych 

vojakov OS SR a armády ČR a ich rodinných príslušníkov. Cieľom bolo rozlúčiť sa s 

odchádzajúcou rotáciou profesionálnych vojakov, ktorí končili plnenie úloh v JFC Brunssum 



v lete 2017. Akcie sa zúčastnili takmer všetci  príslušníci z oboch krajín. Pre deti boli 

k dispozícii disciplíny ako skákací hrad, maľovanie na tvár, skákanie vo vreci, prekážková 

dráha a ďalšie zaujímavé súťaže. Na konci boli všetky deti odmenené sladkosťami a 

diplomami. Dospelí si zmerali sily vo futbale. Slovenským futbalistom to nevyšlo, prehrali 

s českými kolegami 3:4. Víťazom blahoželáme a veríme, že odvetu v septembri zvládnu lepšie 

naši vojaci. BBQ mohla byť zorganizovaná vďaka podpore Vojenskej podpornej nadácie. 

 

 

• 29.-30.júna 2017 usporiadalo Krídlo velenia, riadenia a prieskumu 5. ročník Memoriálu kpt. 
Edmunda Makovníka, na ktorom sa zúčastnili štyri súťažné družstvá z podriadených jednotiek 
kvrps. Jednotlivé družstvá boli z zložené z piatich príslušníkov a jedného náhradníka. 24-
hodinová súťaž spočívala v preverení súťažných tímov zo základných bojových zručností, 
pešieho presunu, života vojaka v poli a z bojových strelieb zo Sa vz 58. V úvodnom príhovore 
plk. Jaklovský vyzdvihol odkaz kpt. Edmunda Makovníka, pripomenul náročnosť súťaže 
a tímom poprial, aby zvíťazil ten najlepší. Najprv bolo písomné preverenie družstiev zo ZBZ 
a podľa výsledkov sa družstvá rozdelili na jednotlivé pracoviská. Potom nasledovalo 
preverovanie zo zdravotníckej, spojovacej, streleckej, taktickej, RCHBO, telesnej, ženijnej, 
topografickej, taktickej prípravy a vojenského vodcovstva. Zavŕšením prvého dňa súťaže bol 
peší presun z katastra obce Veľká Lúka na strelnicu Horná Mičiná. Hornatý terén a vysoké 
teploty, ktoré striedal aj dážď okrem fyzickej pripravenosti preverili aj psychickú stánku 
jednotlivých členov tímov. Druhý deň súťaže začal bojovou streľbou zo Sa vz 58, ktorú 
vykonali štyria príslušníci každého družstva a do celkového výsledku sa okrem dosiahnutých 
bodov zarátal aj samotný čas streľby. Vojenská podporná nadácia darovala vecné ceny pre 
súťažiacich. plk. Jaklovský vo svojom príhovore vyjadril nádej, že duch memoriálu sa v ďalšom 
roku rozšíri a kvrps v ďalšom ročníku privíta na svojej pôde aj družstvá z podriadených 
útvarov VzS. 

 

• 10. júla 2017; V prvom prázdninovom týždni základňa výcviku a mobilizačného doplňovania 
Martin zorganizovala prímestský tábor pre deti profesionálnych vojakov a zamestnancov 
posádky Martin „ARMY CAMP 2017“. Tábora sa zúčastnilo 38 detí  z vojenských útvarov 
posádky Martin. Na začiatku boli deti vystrojené propagačnými tričkami a čiapkami s logom 
kempu a vlastnými menami, ktoré pre deti pripravili príslušníci základne. Následne boli deti 
rozdelené do dvoch čiat a veliteľ slávnostne otvoril tábor.  a čakalo ich slávnostné otvorenie 
tábora veliteľom základne. Celý program tábora sa niesol v duchu vojenských príprav a to 
poradovej, ženijnej, topografickej, zdravotnej, streleckej a komunikačných a informačných 
systémov. V programe nechýbala ani statická ukážka vojenskej techniky a zbraní používaných 
v OS SR, o čo mali veľký záujem všetci bez výnimky. V posledný deň si deti vyskúšali život 
v poli na posádkovom cvičisku Sučany, kde si sami vybudovali vlastný kemp. Na záver tábora 
boli deti ocenené účastníckymi listami a drobnými darčekmi, ktoré boli nakúpené z 
finančných prostriedkov  Vojenskej podpornej nadácie. 

 

• 8. augusta 2017; V polovici detského stacionárneho tábora, ktorý každoročne trvá od začiatku 
júla do konca augusta možno konštatovať, že tento „tretí ročník“ je rekordný. Organizujú ho 
príslušníci samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach pre deti profesionálnych 
vojakov a zamestnancov ako odpoveď na otázku: Kam s malými deťmi počas školských 
prázdnin. V mesiaci júl sa v tábore vystriedalo 187 deti čo je najvyšší počet oproti predošlým 
rokom. Starší kaplán oddielu duchovný EPS npor. Simon CZAP pripravil s kolektívom program, 
podľa ktorého sa deti môžu  oboznámiť s prácou vojakov, hasičov, policajtov a spoznávať 



historické zaujímavosti mesta a zemplínskeho regiónu.  O detský stacionárny tábor je medzi 
príslušníkmi a zamestnancami útvaru veľký záujem, o čom svedčí narastajúci počet detí. 
V budúcnosti sa delostrelecký oddiel ešte viac zameria na na rodiny vojakov, ktorí sú vyslaní 
na plnenie úloh v zahraničí a bude sa snažiť vyjsť v ústrety ich partnerom  pri zabezpečení 
detí počas školských prázdnin, predovšetkým letných. Detský tábor finančne podporuje 
Vojenská podporná nadácia.  

 

• 18. septembra 2017; V prvej polovici septembra zorganizoval veliteľ ČS OS SR pplk. Miloslav 

Arnold športový deň pre príslušníkov útvaru. V priestoroch športového areálu kasární 

Vajnory sa spoločne stretli “čestňáci” a mali možnosť preveriť si fyzickú pripravenosť a zvýšiť 

tímové povedomie. Súťažilo sa v disciplínach jednotlivcov ako tenis, stolný tenis a petangue, z 

tímových disciplín to bol minifutbal a plážový volejbal. Príslušníci čestnej stráže ukázali 

športového ducha a zapálene bojovali na určených športoviskách. Na záver športového dňa 

veliteľ jednotky vyhlásil výsledky a odovzdal ceny víťazom. Športový deň sa podarilo 

zorganizovať aj za pomoci programu Vojenskej podpornej nadácie “Vzájomná pomoc”, z 

ktorého prostriedkov boli zakúpené ceny pre víťazov. 

 

• 22. septembra 2017 sa pri príležitosti 23. Výročia  Ozbrojených síl SR konal na krytej strelnici 
Majer pod lesom v Kežmarku XVI. ročník Medzinárodných streleckých pretekov v streľbe 
Pištole 9mm Luger a v streľbe zo Samopalu  vz.58.  Zároveň bol vykonaný VI. ročník súťaže 
o Putovný pohár prezidenta ZVSR pre najlepšie hodnotené strelecké družstvo ZVSR a V. 
ročník súťaže o Putovný pohár prednostu Okresného úradu Kežmarok. Zväz vojakov SR klub 
Kežmarok oslovil predstaviteľov štátnej a verejnej správy, občianske združenia a kluby mesta 
a okresu Kežmarok. Strelieb sa zúčastnilo 17 trojčlenných družstiev , z toho 12 družstiev 
Klubov Zväzu vojakov . Ďalšie družstvá boli príslušníci policajného zboru, zástupcovia mesta 
a okresu Kežmarok a hostia, ktorí sa zúčastnili  Mezinárodnej súťaže. Jednalo sa o družstvo 
Rezerwistow Poľska z mesta Bochňa  a Olkucz. Celkom sa akcie zúčastnilo 65 osôb. 
V spolupráci s Okresným úradom Kežmarok, s občianskym združením „Strelecký klub PZ 
Kežmarok“, s občianskym združením „Vojenský priestor  Javorina“  a neziskovou Vojenskou 
podpornou nadáciou sa   klubu vojakov Kežmarok podarilo uvedenú akciu pripraviť 
a uskutočniť aj s finančnou pomocou Vojenskej podpornej nadácie ako i všetkých účastníkov 
streleckých pretekov. 

 

• 17. októbra 2017 minister obrany SR Peter Gajdoš spolu s predsedom Výboru Národnej rady 
SR pre obranu a bezpečnosť a podpredsedom Slovenskej národnej strany Antonom Hrnkom a 
náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR gen. Milanom Maximom slávnostne 
odhalili pamätník venovaný pamiatke príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia, ktorí zomreli 
pri plnení svojich úloh. Kapitán Edmund Makovník a rotmajster Patrik Fraštia prišli o život 
spolu s kapitánom amerického letectva Davidom Lyonom 27. decembra 2013 pri 
samovražednom útoku na vojenský konvoj v Afganistane. 
„Od tragédie, kedy sme počas vianočného obdobia prišli o dvoch kolegov – profesionálnych 
vojakov, uplynuli už takmer 4 roky, no neznamená to, že by sme na nich zabudli. Práve 
naopak a toto pietne miesto je toho dôkazom,“ povedal šéf rezortu obrany. Zároveň ocenil, 
že v tomto prípade vzišla iniciatíva vybudovať takéto pietne miesto práve od ich kolegov z 
elitného pluku. 5. pluk šp. určenia zadovážil pamätník za pomoci Vojenskej podpornej 
nadácie.  
 

• 23.-24. novembra 2017 sa s prispením Vojenskej podpornej nadácie konal „III. ročník 
hokejového turnaja o Putovný pohár veliteľa Práporu CSS Prešov“. Turnaj otvoril zástupca 



veliteľa prCSS major Ján Farkaš pred zimným štadiónom v Bardejove. Potom veliaci 
poddôstojník prCSS štábny nadrotmajster Ľubomír Mihalik poučil účastníkov turnaja so 
zásadami bezpečnosti a s propozíciami a priebehom turnaja. Hokejového turnaja o putovný 
pohár veliteľa prCSS sa zúčastnili mužstvá Práporu CSS Prešov, Práporu ISTAR Prešov, Úradu 
Hlavného Lekára Ružomberok a Práporu logistiky Hlohovec.  Po dlhom a namáhavom 
zápasovom dni bol pre všetkých účastníkov pripravený chutný guľáš. 

 

• 27. novembra 2017 sa na Opravárenskom prápore v Topoľčanoch bilancovalo.  Tak ako už 
predošlé roky, aj na začiatku roka 2017 sa príslušníci práporu, ktorý má svoje odlúčené 
pracovíská: Opravovne LPIS Prešov a Opravovne techniky ISTAR Liptovský Mikuláš, rozhodli 
poskytnúť 2 % z odvodu daní v prospech Vojenskej podpornej nadácie. V priebehu roka 2017 
sa prápor zapojil dvoma projektmi do spolupráce s Vojenskou podpornou nadáciou v rámci 
programu “Vzájomná pomoc”. Vďaka týmto projektom sa výraznou mierou podarilo 
dobudovať a vybaviť priestory posilňovní na odlúčených pracoviskách v Prešove a Liptovskom 
Mikuláši. Došlo ku skvalitneniu podmienok pre príslušníkov práporu, nie len pri vykonávaní 
služobnej telesnej prípravy, ale aj pri športovaní počas športových dní a voľno časových 
aktivitách.  

 

• 1. decembra sa v priestoroch športovej haly Hotelovej akadémie Prešov, aj s prispením 

Vojenskej podpornej nadácie, konal 0. ročník Mikulášskeho turnaja v halovom futbale 2017. 

Futbalového turnaja, pod záštitou Práporu ISTAR Prešov, sa zúčastnilo 6 družstiev: družstvo z 

prISTAR, Práporu CSS Prešov, Vrtuľníkového krídla Prešov, Roty podpory velenia 2. 

mechanizovanej brigády Prešov, 22. mechanizovaného práporu Michalovce a posádky 

Rožňava. Nultý ročník otvoril zástupca veliteľa práporu ISTAR, ktorý všetkým zúčastneným v 

mene svojom ako aj v mene veliteľa práporu ISTAR poprial veľa športových úspechov, radosť 

z hry ako aj z nevšedne prežitého „výcvikového“ dňa. 

 

• 1. decembra sa pri príležitosti osláv 99. výročia Národného dňa Rumunska konala slávnostná 
vojenská prehliadka v Bukurešti. Rumunské pozemné sily ako hostiteľ podujatia pozvali na 
slávnostnú prehliadku aj zahraničných partnerov z Bieloruska, Francúzka, Grécka, Kanady, 
Moldavska, Nemecka, Poľska, Slovenska, USA, Španielska, Talianska, Turecka a Veľkej 
Británie. Veľkolepej prehliadky s mnohonárodnostným zložením sa pod vedením majora Jána 
Poláka zúčastnilo aj 19 príslušníkov Čestnej stráže OS SR, ktorí vzorne reprezentovali 
Slovenskú republiku pred mnoho tisíckami divákov v historickom centre Bukurešti a pri 
Víťaznom oblúku si pozrelo prehliadku, na ktorej sa zúčastnilo asi 3000 vojakov, vyše 250 
kusov vojenskej techniky a 50 lietadiel.  Na slávnostnom rozlúčkovom obede zahraničných 
vojsk participujúcich na vojenskej prehliadke si ich velitelia vzájomne odovzdali upomienkové 
predmety. Reprezentačné predmety ČS OS SR boli zakúpené z prostriedkov Vojenskej 
podpornej nadácie. 

 

 

• 1. decembra 2017 sa v priestoroch Samohybného delostreleckého oddielu generálmajora 
Alexandra Kordu v Michalovciach konal športový deň. Pri príležitosti sviatku svätej Barbory 
(4. decembra), patrónky delostrelcov. Otvoril ho veliteľ oddielu pplk. Roman Bobaľ a vyzval 
príslušníkov oddielu, aby využili možnosť súťažiť v športových disciplínach (futbal, hokejbal, 
softenis, stolný tenis, turistický pochod). Po otvorení nasledoval príhovor staršieho kaplána 
nadporučíka Simona Czapa, ktorý predniesol duchovné slovo. Z finančnej podpory Vojenskej 
podpornej nadácie sa pre oddiel zakúpili športové potreby a športové pomôcky, ktoré 
záujemcovia o šport môžu využívať počas celého roka, k tomu patrí aj občerstvenie 
k spoločnému posedeniu. V popoludňajších hodinách veliteľ oddielu vyhodnotil stav 



vycvičenosti vybraných odborností G20, poďakoval sa  prítomným, vyzdvihol ich rekordnú 
účasť, ktorá sa oproti predchádzajúcim rokom zdvojnásobila. 

 

• 3. decembra 2017 pripravila skupina profesionálnych vojakov Základne nasaditeľných KIS pre 
deti profesionálnych vojakov a ich rodinných príslušníkov v priestoroch základne „Mikulášsky 
večierok“, na ktorý prispela finančnou dotáciou Vojenská podporná nadácia. Približne 30 
detičiek so svojimi rodičmi si po úvodnom slove vypočuli krátku rozprávočku, po ktorej deti 
zavolali Mikuláša. Potom postupne chodili k Mikulášovi povedať básničku či zaspievať 
pesničku a za odmenu dostali balíček s dobrotami. Na záver nechýbalo pohostenie, priateľský 
rozhovor, tanec či šantenie našich najmenších. 

 
• 2. decembra 2017 sa na niekoľko okamihov stali priestory „krškanských“ kasární 12. 

mechanizovaného práporu Mikuláš miestom stretnutia detí s Mikulášom. Okrem pekných 
spomienok si každé dieťa odnieslo zaslúžený balíček, plný sladkostí. Poďakovanie za 
organizáciu tejto už tradičnej akcie patrí pani Anne Slezákovej, zamestnankyni práporu, ktorá 
so svojím tímom pričinila o nezabudnuteľné predpoludnie pre všetky zúčastnené deti.  
Zároveň je potrebné povedať, že podujatie bolo financované z prostriedkov Vojenskej 
podpornej nadácie. 

 
 
• 5. decembra 2017 v podvečerných hodinách sa vojaci a zamestnanci prvej mechanizovanej 

brigády Topoľčany rozhodli pre svoje deťúrence pripraviť stretnutie s obľúbeným Mikulášom. 
Jeho privítanie sprevádzal kultúrny program pre najmenších a samozrejme rozdávanie 
darčekov pre tých, ktorí namaľovali obrázky, vymaľovali vianočné ozdoby, pripravili si 
básničku, pesničku či iné krátke vystúpenie. Na kúpu balíčkov plných sladkostí, pomôcok 
potrebných k príprave vianočných ozdob a vymaľovaniu obrázku s Mikulášskym motívom ale 
najmä prípravu rozprávkového Mikuláša pre ratolesti vojakov a zamestnancov sa podarilo aj 
vďaka finančnej podpore Vojenskej podpornej nadácie.  

 
 
• 5. decembra 2017 odovzdali zástupcovia  Vojenskej podpornej nadácie, Únie vojnových 

veteránov, Základne výcviku a mobilizačného doplňovania a Strediska CIMIC a PSYOPS 
v Martine finančný dar vo výške  1370,- € pani Norike Kubáňovej. Bývalí kolegovia, priatelia, 
ale aj tí, ktorí súcitia s rodinou, prispeli do spoločnej zbierky, lebo chceli  pomôcť rodine 
zosnulého Michala Kubáňa, rotného v.v., bývalého príslušníka OS SR a vojnového veterána. 
„Vieme, že peniaze len veľmi ťažko dokážu zmierniť bolesť nad stratou blízkej a milovanej 
osoby. Môžu však pomôcť s blížiacimi vianočnými sviatkami a snáď aj spríjemniť ťažké chvíle. 

 
• 6. decembra 2017  v popoludňajších hodinách sa deti profesionálnych vojakov 

a zamestnancov vojenského útvaru v Leviciach dočkali sv. Mikuláša, ktorého netrpezlivo 

očakávali. Deti si pre Mikuláša pripravili pesničky a ten ich odmenil mikulášskym balíčkom. 

Program pokračoval detskými hrami a nakoniec Mikuláš vyzval detičky, aby napísali listy 

Ježiškovi, ktoré mu osobne doručí. Všetky deti boli bohato obdarované a nevynechali ani 

vzácnu príležitosť odfotiť sa s Mikulášom pri vianočnom stromčeku. Toto podujatie sa 

uskutočnilo vďaka podpore Vojenskej podpornej nadácie.  

 

• 18. decembra 2017 veliteľ Práporu logistiky Hlohovec pplk. Richard Beniak odovzdal šiestim 
príslušníkom práporu logistiky Hlohovec finančný dar určený na zmiernenie ťažkej životnej 
situácie. Finančný dar z prostriedkov podporného programu ,,vzájomná pomoc“ Vojenskej 
podpornej nadácie. 

http://vojenskanadacia.sk/


 
• 20. decembra 2017 podporili príslušníci Čestnej stráže prezidenta SR svojho kolegu, čatára 

P.Š., ktorý sa nachádzal v neľahkej sociálnej situácii kvôli nemoci syna Jakubka. Finančný dar 
z prostriedkov Vojenskej podpornej nadácie vo výške 900,- € odovzdal pri nástupe útvaru 
veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR. ,,Som úprimne rád, že sa príslušníkom útvaru podarilo 
zomknúť a nášmu kolegovi prejaviť spolupatričnosť a podporu,“ zdôraznil vo svojom 
príhovore veliteľ čestnej stráže. 

 
                                                       
 
8.  Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v období od  
    1.1.2017 do 31.12.2017 
     
      Neboli realizované 
 
9.  Odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou  
     listinou ustanovený 
      Správca nadácie v období od 1.1.2017 do 31.12.2017 nepoberal žiadnu odmenu za výkon funkcie  
      správcu. 
 
      Odmena za výkon funkcie správcu = 0,- EUR 
 
 
10.  Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch  
       nadačných fondov 
 
        V rámci Vojenskej podpornej nadácie neboli založené žiadne nadačné fondy. 
      


