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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.. 

     

 



      Podporné programy VPN 

A. Vzájomná pomoc alebo „Vojaci – vojakom“ 

               Cieľom programu je zhromažďovať dve percentá z daní ale aj dobrovoľné príspevky darcov 

(vojakov a zamestnancov rezortu obrany) na vytvorenom účte VPN v prospech komunity vojakov, 

zamestnancov, ich rodinných príslušníkov, výsluhových dôchodcov, veteránov s cieľom ich požitia na 

verejnoprospešný účel v ich prirodzených celkoch t.j. v útvaroch a zariadeniach OS SR a MO SR, kde 

slúžia a pracujú. 

Ťažisková myšlienka programu: “Dobrá vôľa lepšie sa postarať vlastnými silami o vlastných ľudí”. 

V roku 2018 sa do programu zapojilo  26 útvarov a zariadení (súčastí) OS SR a MO SR. Rozhodnutím 
podporiť tento program profesionálni vojaci a zamestnanci prispeli k mechanizmu zhromažďovania 
dvoch percent z daní poukázaných v roku 2018 sumou 65.872,28 eur. Tieto prostriedky sa v súlade 
s platnou legislatívou môžu vyčerpať do 31.12.2019. Až 80 % týchto prostriedkov je použitých ako 
zdrojový prvok útvaru OS SR na vlastné verejnoprospešné aktivity a individuálnu pomoc pre tých, 
ktorí to nevyhnutne potrebujú.   10% prostriedkov je použitých na vydavateľskú činnosť VPN, 
prípadne nákup kníh s vojenskou tématikou s následným použitím kníh jednotlivcom v útvaroch 
a zariadeniach ako jeden z motivačných nástrojov oceňovania kvalitného výkonu dieľčích úloh 
v jednotkách, na ktoré bežne veliteľ jednotky finančné prostriedky nemá, tiež na  podporu 
vlastenecta, občianskej zodpovednosti, budovanie hrdosti na vojenské a národné tradície. V roku 
2018 VPN vydala 540 stranovú, dvojjazyčnú knihu „pokoriteľ Alsterufera“, v roku 2015 spomienkovú 
knihu „AN-24 nedoletel“. Viac o knihách a programe sa dočítate na stránke www.vojenskanadacia.sk     

      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 

B. Bližšie k finančnej gramotnosti profesionálnych vojakov a ich rodín 

              V roku 2018 sme sa rozhodli spustiť nový, vzdelávací program, prostredníctvom ktorého je 
možné položiť otázky odborníkom v oblasti financií a byť tak bližšie k finančnej gramotnosti. Myslíme 
si, že v tejto čoraz zložitejšej oblasti nášho každodenného života je dostupnosť k informáciám veľmi 
dôležitá. Program má za cieľ umožniť zorientovať sa v ekonomickej oblasti, usmerniť k hodnotovej 
orientácii vo vzťahu k peniazom a poskytnúť riešenia pre osobné a rodinné modely zabezpečenia 
špecifických životných potrieb profesionálnych vojakov 

Bezplatná podpora v oblasti finančnej gramotnosti v oblastiach: 

•  Zníženia nákladov  – optimalizácia rodinných financií 
•  Zníženia úverového zaťaženia a výšky splátok úverov 

http://www.vojenskanadacia.sk/


•  Porovnania aktuálnych úrokových sadzieb a otázky refinancovania Vašich úverov 
•  Komplexného riešenie predaja a kúpy nehnuteľností s návrhom zabezpečenia  financovania 
•  Hypoték, stavebného sporenia a úverov na vybavenie domácností 
•  Dofinancovania kúpy nehnuteľnosti 
•  Zabezpečenia  budúcnosti rodín vojakov: dôchodok, štúdium detí, finančná rezerva 
•  Zaistenia rizík – poistenie osôb a majetku 
•  Poistenia vojakov vyslaných na misie, poistenia pri výcviku 
•  Daňovej optimalizácie 
•  Vkladov, investícií a tvorby dlhodobej finančnej rezervy 
•  Ako aj ďalšiích riešení podľa individuálnych potrieb 

 
2.  Prehľad činností vykonávaných v roku 2018 s uvedením vzťahu k 
     verejnoprospešnému účelu nadácie 
       

         Aktivity podporného programu „Vzájomná pomoc“ alebo „Vojaci-vojakom“ 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.  

         CHRONOLÓGIA  AKTIVÍT konaných s podporou Vojenskej podpornej nadácie v roku 2018:  
1. 5. februára 2018 sa v priestoroch Posádkovej strelnice Poruba pod Vihorlatom konala 

strelecká súťaž veliteľa roty bojovej podpory 22. mechanizovaného práporu. Cieľom súťaže 
bolo zatraktívniť zamestnania zo streleckej prípravy, podporiť ducha súťaživosti, vzájomnej 
kooperácie, upevniť vzťahy a zvyšovať súdržnosť medzi vojakmi. V zmysle stanovených 
propozícií súťažiaci strieľali na pevný cieľ, z rôznych streleckých polôh, v obmedzenom čase. 
Aj vďaka tomu, že v rámci prípravného cvičenia zbrojár vojakom presne nastavil mieridlá, 
nebola o presné zásahy núdza. Kľúčovým faktorom, ktorý nakoniec rozhodol o umiestnení 
tých najlepších, bol časový limit a to, ako si s ním strelci dokázali poradiť. Víťazom sa stal 
desiatnik Ján Huďa z protitankovej čaty, druhé miesto patrilo slobodníkovi Michalovi Polákovi 
z prieskumnej čaty a tretie miesto obsadil vojak 2. stupňa Adrián Koľšovský.  

2. 8. marca 2018 si v Sieni cti a slávy 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov /21. 
zmpr/ pripomenul Medzinárodný deň žien aj veliteľ 21.zmpr podplukovník Róbert Plávka 
spolu s profesionálnymi vojačkami a zamestnankyňami 21.zmpr. Svoju úctu a rešpekt voči 
ženám prejavili aj jeho kolegovia z velenia. Všetky ženy, slúžiace či pracujúce u 21. zmpr 
dostali aj malú pozornosť v podobe ruže a malého darčeku.  

3. 26. apríla 2018 sa v priestoroch športového zariadenia Veliteľstva 2. mechanizovanej brigády 
uskutočnila športová súťaž profesionálnych vojakov veliteľstva brigády vo veslovaní na novo 
zakúpenom veslovacom trenažéri. Súťaže pod názvom „veslárska časovka“, pod záštitou 
zástupcu veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovníka Norberta Hriba, sa zúčastnilo celkom 
24 profesionálnych vojakov (8 družstiev z 8 oddelení) a 2 profesionálne vojačky. Súťaž bola 
rozdelená do troch kategórií – mužské trojčlenné družstvá, jednotlivci muži, jednotlivci ženy. 
U mužov bolo podmienkou súťaže veslovať na veslovacom trenažéri na vzdialenosť 2 km pri 
obťažnosti č. 6 u žien veslovať vzdialenosť 1 km pri rovnakej obťažnosti ako u mužov. 

4. 1. júna 2018 zorganizovali príslušníci Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach 
v spolupráci s Vojenskou políciou, Hasičským zborom a Červeným krížom pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí Deň otvorených dverí. Bohatý program upútal pozornosť viac ako 
650-tich detí, ktoré prišli nielen z Michaloviec, ale aj zo širšieho okolia 
Humenného, Sobraniec a Vranova nad Topľou. Pri vchode do objektu kasárni bol pre deti 
pripravený stôl so sladkosťami, kde zároveň naše vojačky záujemcov vymaľovali maskovacími 
farbami. 

http://www.vojenskanadacia.sk/


5. 1. júna 2018 sa pri príležitosti Dňa detí uskutočnil v priestoroch 21. zmiešaného 
mechanizovaného práporu Trebišov Deň otvorených dverí. O podujatie prejavili záujem 
okrem rodinných príslušníkov profesionálnych vojakov aj deti zo škôl z Trebišova a okolia. 
Najmä pre deti, ale i pre ostatných návštevníkov boli pripravené ukážky vojenských zbraní 
a vojenskej techniky, ukážka boja zblízka, či ukážka boja v zastavaných priestoroch. Okrem 
vojenskej techniky nechýbala ani tento rok ukážka techniky Hasičského a záchranného zboru 
a svojou troškou k programu prispeli aj príslušníci kynologickej služby Okresného Policajného 
zboru Trebišov, ktorí všetkým predviedli čo dokážu ich služobné psy.  

6. 9. júna 2018 sa na hokejbalovom štadióne Kométa Vrútky stretli na 14. Memoriáli Miroslava 
Frkáňa, pozostalí po vojakovi Miroslav Frkáňovi a  kopa jeho voľakedajších kamarátov, veď 
čatár Frkáň bol dobrý človek, hokejbalový brankár, ktorý 8. júna 2004 zahynul spolu s 
čatárom Vladimírom Simonidesom a rotným Petrom Dingom pri plnení svojich povinností v 
operácii Iracká sloboda. Tradíciu memoriálu založili a udržiavajú predovšetkým Miroslavovi 
priatelia na čele Zdenkom Veselovským, dnes príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
Ide o to nezabudnúť na príbuzného a na kamaráta, ktorý položil život ako vojak a všetkým 
blízkym a priateľom stále veľmi chýba. K hlavným organizátorom podujatia patrí Miroslavov 
otec Bohuš Frkáň. Práve na jeho žiadosť Vojenská podporná nadácia už druhý rok pomohla 
pri materiálnom zabezpečení tejto dôstojnej spomienkovo-športovej udalosti. 

7. 21. a 22. júna 2018 príslušníci Krídla velenia, riadenia a prieskumu usporiadali 5. ročník 
Memoriálu kapitána Edmunda Makovníka za účasti siedmich súťažných družstiev 
z podriadených jednotiek kvrps. Tak, ako i po minulé ročníky, i tento rok boli jednotlivé 
družstvá 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 zo strelieb. V úvodnom príhovore veliteľ Krídla velenia, riadenia a prieskumu 
(ďalej len kvrps) plukovník Vladimír Jaklovský vyzdvihol odkaz kapitána Edmunda Makovníka 
a všetkým zúčastneným tímom poprial veľa úspechov v tejto fyzicky a psychicky náročnej 
súťaži. Jednotlivé družstvá boli počas súťaže preverené z teoretických a praktických znalostí 
ZBZ, strelieb tiež taktickej, telesnej, spojovacej, ženijnej, zdravotníckej prípravy ale i RCHBO, 
či vojenského vodcovstva. Plukovník Jaklovský na záver súťaže odovzdal ocenenia družstvu 
obväziska kvrps, ktoré skončilo na treťom mieste, diplomy za druhé miesto si prevzal tím z 
roty rádiolokačného prieskumu a putovný pohár za prvé miesto si prevzali príslušníci družstva 
z roty podpory velenia VzS. 

8. 7. júla 2018 si vojaci slúžiaci v  jednotke CIMIC a PSYOPS v Martine zaobstarali  špičkovú 
lavičku na benchpress od slovenského výrobcu, ktorá je využívaná skoro stále. Druhý projekt, 
ktorý bol tiež realizovaný s podporou Vojenskej podpornej nadácie, je o to zaujímavejší, že ho 
budovali priamo príslušníci CIMIC a PSYOPS, čím sa im podarilo ušetriť 80 percent finančných 
prostriedkov. Nová crossfitová veža vyrástla doslova na zelenej lúke. Veža je stabilná 
zodpovedá všetkých požiadavkám, ma gumenú podlahu z recyklovaných pneumatík. Vojaci sa 
rozhodli zadovážiť si toto zariadenie, aby si udržiavali dobrú fyzickú pripravenosť, čo je ich 
prioritou. Lebo vybavenie, ktoré mali doteraz k dispozícii, už celkom nepostačovalo. 

9.  9.-13. júla 2018 sa v priestoroch 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov 
uskutočnil už druhý kemp trebišovských vĺčkov. Išlo o denný stacionár pre deti 
profesionálnych vojakov a zamestnancov oboch práporov, ktoré sa nachádzajú 
v trebišovských kasárňach. Počas piatich dní mali deti možnosť vidieť, kde pracujú ich rodičia 
a čo zahŕňa povolanie profesionálneho vojaka. Každé ráno začínali tak ako profesionálni 
vojaci rozcvičkou a deň mali vyplnený okrem hier aj vzdelávaním; Napríklad poskytnúť prvú 
pomoc či naučiť sa pracovať s mapou a buzolou, tak aby sa dopracovali do cieľa, kde na nich 
čakal sladký poklad. Popasovali sa aj s prekážkovou dráhou, videli a vyskúšali si aj „weapon 
handling“ s ozajstnou vojenskou zbraňou a veľkým zážitkom pre nich bolo, keď si mohli 
vyskúšať pochodovanie s vojenskou jednotkou. Vtedy sa totiž cítili ako naozajstní vojaci. 
Záver kempu patril odovzdávaniu diplomov a malých vecných darov, ktoré boli zakúpené 
vďaka podpore Vojenskej podpornej nadácie.  



10. 30. augusta 2018 sa synagóge na Haydukovej ulici v Bratislave konalo uvedenie publikácie 
Pokoriteľ Alsterufera, knihy ktorej hlavným autorom je Pavol Vitko a audítorom je Milan 
Gajdoš, správca nadácie, ktorá ju vydala. Za prítomnosti význačných hostí z MO SR, 
Veľvyslanectva Veľkej Británie a Severného Írska, Židovskej náboženskej obce, miestnej 
samosprávy a Ústredia EPS v OS SR a OZ SR vzdali účastníci zhromaždenia hold pamiatke 
generálmajora v. v. Ivana Otta Schwarza. (1923 – 2018), ktorý bol súčasťou letky britského 
kráľovského letectva pri zničení dodávky strategického materiálu pre hitlerovského Nemecka.  

11.  22. a 23. augusta 2018 sa pod  „organizačnou taktovkou“ Základne výcviku a mobilizačného 
doplňovania v spolupráci s  nadáciou a Strediskom CIMIC a PSYOPS uskutočnilo podujatie – 
FATRA MARCH 2018. Tento diaľkový pochod po hrebeni Malej Fatry je organizovaný na 
počesť tragicky zosnulého inštruktora výcviku Poddôstojníckej akadémie, rotmajstra Pavla 
Dzivého, ktorý zahynul počas expedície v Himalájach. 

12. 29. augusta 2018 1. ročník futbalového turnaja „DORIN CUP 2018“ pre detí v kategórii do 9 
rokov (U-9) v priestoroch Futbalového klubu FK Gerlachov v okrese Bardejov na východe 
Slovenska. Na samotnom turnaji sa zúčastnili futbalové tímy MFK Stará Ľubovňa, TJ 
Družstevník Stuľany, MKS Muszyna Poprad (Poľsko) a domáci FK Gerlachov. Jedným z 
organizátorov turnaja bol aj mjr. Ing. Ľuboš Trudič z Generálneho štábu OS SR, ktorý sa vo 
svojom voľnom čase venuje rozvoju futbalu detí a mládeže v FK Gerlachov. 

13. 12. septembra 2018 sa vyše 500-stranová slovensko-anglická publikácia Pokoriteľ Alsterudera 
dostáva do  knižnici Imperial War Museum v Londýne. Uvedené múzeum bolo založené 
v roku 1917, centrálna budova s nachádza na Lambert Road v Londýne a letecké múzeum je 
v Duxforde (na fotografii pred fotografiou Winstona Churchilla aj s knihou pracovník múzea). 
Popri lietadlách, pozemnej technike či uniformách rozsiahle zbierky obsahujú tiež 30-tisíc 
vojnových plagátov či 6 miliónov fotografií alebo negatívov. V knižnici prestížneho múzea je 
aj 155-tisíc zväzkov kníh. Kniha Pokoriteľ Alsterufera sa ťažiskovo venuje osudom príslušníka 
311. čs. bombardovacej perute RAF generálmajora Ivana. Otta Schwarza (1923 – 2018), ako 
aj ďalším 15 Slovákom, ktorí cez druhú svetovú vojnu bojovali alebo sa pripravovali 
v Spojenom kráľovstve. Tiež sa zaoberá spoluprácou slovenských a britských vojakov po roku 
1993. Autorom diela je publicista Pavol Vitko, odbornú prílohu napísal vojenský historik Peter 
Šumichrast. 

14. 14. Septembra 2018 príslušníci ženijnej technickej roty úspešne zrealizovali „Projekt altánok“. 
Nosná myšlienka Vojenskej podpornej nadácie “Dobrá vôľa lepšie sa postarať vlastnými 
silami o vlastných ľudí” sa tentoraz uskutočnila v podobe stánku pre profesionálnych vojakov 
ubytovaných v útvarovej ubytovni na spoločné posedenia v čase voľna. Tým sa prispelo 
k zlepšeniu ich pracovných a voľnočasových podmienok v Seredi. 

15. 23. septembra 2018 si takmer stovka detí, umiestnených v detských domovoch v okolí 
Michaloviec prišla  zašportovať do Michalovských kasární. Vojaci z 22. mechanizovaného 
práporu im totiž pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR zorganizovali športový deň. Deti 
z domovov  ukázali svoju šikovnosť  v deviatich súťažných disciplínach; Išlo hlavne o rýchlosť a 
presnosť ale tiež o tímového ducha. Keďže nebojovali len fyzicky ale aj rozumom a srdcom, 
na jednotlivých stanoviskách mali šancu prejaviť sa aj najmenšie deti. Vojaci zasa chovancom 
predviedli svoje zbrane a techniku a navarili im výborný vojenský guláš. 

16. 12. októbra 2018 sme od rtn. Jozefa Chrenšta obdžali list s poďakovaním, jeho prepis v plnom 
znení zverejňujeme: Milí kolegovia 
Chcem sa touto cestou veľmi pekne poďakovať za Vašu pomoc a finančnú podporu pre moju 
družku Mirku s ktorou sme sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Som veľmi rád,že sa našla 
pomoc a spolupatričnosť v radoch OSSR,lebo aj vďaka Vám kolegovia môže Mirka absolvovať 
ďalšiu liečbu v Adeli Medical Center Piešťany,ktorá sa pozitívne podpisuje na jej zdravotnom 
stave. Zlepšila sa stabilita,držanie tela,pohybové a verbálne schopnosti.Je radosť sledovať ako 
Mirka napreduje a snaží sa pracovať na sebe kvôli svojej rodine. V  Turzovke  dňa 12.10.2018, 
podpísaný rtn. Jozef  Chrenšť. 



17. 13. novembra 2018 veliteľ posádky Bratislava plukovník Slavomír Milde a kolegovia z jeho 
útvaru navštívili desiatnika Ondreja Kováča a jeho manželku Denisu v Medical center ADELI v 
Piešťanoch priamo počas rehabilitácie v rehabilitačnej sále.  Na Ondrejovej tvári bolo vidieť 
veľkú radosť a potešenie zo svojich kamarátov a kolegov a počuť ich úprimné a 
povzbudzujúce slová. Podľa informácií od jeho manželky, mu pobyt v Piešťanoch, kde sa o 
neho stará špičkový tím fyzioterapeutov a lekárov veľmi prospel. Desiatnik Ondrej Kováč v 
tomto zariadení podstupuje náročnú rehabilitáciu od 4.11.2018 po komplikovanom zhoršení 
zdravotného stavu, ktorý nastal v apríli tohto roku. 

18. 3. decembra 2018 sa uskutočnila benefičná súťaž veliteľa  13. mechanizovaného práporu 
/13.mpr/ s názvom „Nádej na lepší život“, ktorou príslušníci 13.mpr chcú pomôcť svojmu 
bývalému kolegovi a kamarátovi des. Milanovi Durasovi. V roku 2018 ho postretlo nešťastie, 
keď po dopravnej nehode zostal v kóme s vážnym poškodením organizmu. Milan bol duchom 
aj fyzicky silný človek, venoval sa silovým športom a preto sa jeho kamaráti rozhodli pre 
súťaž  v silových disciplínach. V auguste 2018  por. Peter Chmelovics začal realizovať projekt 
na zlepšenie úrovne telovýchovnej zložky výcviku vybudovaním workutového ihriska s 
podporou Vojenskej podpornej nadácie, konkrétne z prostriedkov programu „vzájomnej 
pomoci“ a mechanizmu 2% z odvodu daní.  

19. 7. decembra 2018, vďaka podpore Vojenskej podpornej nadácie, mohol svätý Mikuláš aj 
v roku 2018 priniesť deťom profesionálnych vojakov a zamestnancov 21. zmiešaného 
mechanizovaného práporu a 23. motorizovaného práporu Trebišov okrem balíčkov so 
sladkosťami aj krátky program v podaní svojich pomocníkov. Ten si užilo aj päť detí z 
krízového centra Maják v Trebišove. Spolupráca s krízovým centrom prebieha už niekoľko 
rokov a aj takýmto spôsobom príslušníci oboch trebišovských práporov pomáhajú tým, ktorí 
sa dostali do núdze. 

20.  8. decembra 2018 opäť po roku dorazil do Krškanských kasární  svätý Mikuláš. Privítalo ho 
vyše stotridsať nadšených detí, ktoré už od rána netrpezlivo čakali na jeho príchod. Toho roku 
bolo Mikulášske stretnutie trochu výnimočné. Ku deťom príslušníkov 12.mechanizovaného 
práporu sa pridali aj deti príslušníkov Protilietadlovej raketovej brigády Nitra. Pod vedením 
Anny Slezákovej  túto náročnú akciu tím bravúrne zvládol. Ako každý rok, deti dostali od 
Mikuláša balíček plný ovocia, sladkostí a ďalších užitočných vecí. 

21. 10. decembra 2018 sa príslušníci útvaru rozhodli dať pamätníku padlých hrdinov, ktorý sa 
nachádza v objekte krškanských kasární, v mieste stálej dislokácie 12. mechanizovaného 
práporu nový šat. Svojpomocne a počas osobného voľna zrekonštruovali podstavec 
bronzovej sochy, revitalizovali okolie pamätníka a osadili pamätnú tabuľu, ktorá bude navždy 
pripomínať obete, ktoré padli počas 2. svetovej vojny. Popri plnení služobných povinností 
a výcvikových aktivitách venovali svoje sily aj n obnovu pietneho miesta, na ktoré  použili 
prostriedky Vojenskej podpornej nadácie. 

22.  6. a 7. decembra 2018 sa konal v Športovej hale Hotelovej akadémie Prešov turnaj. 
Akadémia ponúkla ideálne priestory pre organizáciu turnaja a krásny športový zážitok nie len 
hráčom, ale aj divákom. Prápor ISTAR sa rozhodol zaviesť tradíciu Mikulášskeho turnaja v 
halovom futbale. Po úspešnom minuloročnom nultom ročníku sa v roku 2018 konal oficiálne 
prvý ročník, na ktorom sa zúčastnilo osem kvalitných futbalových mužstiev, medzi ktorými 
nechýbali zástupcovia posádky Rožňava, Čestnej stráže prezidenta SR Bratislava, 22. 
mechanizovaného práporu Michalovce, 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov, 
Práporu CSS Prešov, Vrtuľníkového krídla Prešov a dva tímy Práporu ISTAR. Víťazi turnaja 
získali okrem krásneho pocitu a hrdosti aj víťazný pohár, diplom a tričká práporu ISTAR. 
Rovnako si prevzali aj putovný pohár, ktorý počas najbližšieho roku budú mať tu česť držať. 
Ocenený bol aj druhý tím 22. mechanizovaným práporom Michalovce a tretí tím 
Vrtuľníkového krídla Prešov. Okrem toho boli vyhlásení aj najlepší brankár z práporu CSS, 
najlepší strelec z Čestnej stráže prezidenta SR Bratislava a najlepší hráč z práporu ISTAR. 

23. 11. decembra 2018 navštívili príslušníci Práporu logistiky z Hlohovca spolu so 
svätým Mikulášom Domov sociálnych služieb v Pastuchove. Vojaci klientom domova 



odovzdali radosť, úsmev a mikulášske sladkosti. Klienti vojakov na oplátku obdarovali 
otvorenosťou srdca, veľkou vďačnosťou a krásnymi vlastnoručne vyrobenými vianočnými 
ozdobami. 
 
Okrem podpory verejnoprospešných aktivít, ktoré sa za pomoci VPN k radosti jej zakladateľov 
rozvinuli vo väčšine vojenských útvarov OS SR, sa nadácia venovala aj individuálnej pomoci 
pre postihnutých vojakov, prípadne ich rodinných príslušníkov. Z množstva podporených 
podujatí či osôb chceme vyzdvihnúť ľudskú spolupatričnosť pri akumulovaní finančných 
prostriedkov v prospech troch vojakov, respektíve ich rodinných príslušníkov. Oni, ktorí sa 
tešili zo života a svojich rodín, prišli o zdravie a boli doslova z večera na ráno odkázaní na 
pomoc druhých. Ich osudy, ako aj naša spoločná pomoc, sú zaznamenané na našej 
stránke 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 1.1.2018 do 31.12.2018 

 

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

Výška v 

EUR  

1. Z podielu zaplatenej dane prijaté v roku 2018 65872,28 

2. Dotácie od Ústredných orgánov štátnej správy   0,00 

3. Dary od firiem 2000,00 

4. Dary od fyzických osôb 38487,76 

5. Iné  2262,85 

 CELKOM   108622,89 

 
5.   Prehľad o darcoch ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého   
      darcu presahuje 331,93 EUR 
 
       Vojenská podporná nadácia  obdržala v roku 2018 na účely podpory  predmetu činnosti v súlade  
       s nadačnou listinou  finančný dar  od právnických osôb: 

- LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice – 1000,- eur 
- Nadácia čisté slovo – 1000,- eur 
V súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 O ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - údaje o darcoch - fyzických osobách, ktorí 
poukázali  dobrovoľný príspevok - finančné prostriedky na verejnoprospešnú činnosť Vojenskej 
podpornej nadácie bez zmluvného vzťahu – anonimne  (identifikácia mena je možná len z názvu 
bankového účtu) nie je možné zverejnenie ich mena a priezviska bez ich písomného súhlasu.  

 
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 1.1.2018 do 31.12.2018 boli výdavky Vojenskej podpornej nadácie spojené  
       s predmetom činnosti: 
       -  spotreba materiálu verejnoprospešnej činnosti   51 563,- eur, 
       -  ostatné služby verejnoprospešnej činnosti   14 264,- eur, 
       -  dary poskytnuté v rámci verejnoprospešnej činnosti 20 320,-  eur, 
       -  cestovné v rámci verejnoprospešnej činnosti  5 900,- eur, 

http://www.vojenskanadacia.sk/


-  príspevky poskytnuté fyzickým osobám v rámci verejnoprospešnej činnosti 13 675,- eur, 
-  iné ostatné náklady  501,-  eur, 

          Celkom výdavky:  106 223,- eur 
          Z toho na správu nadácie celkom 7 406,10  eur, čo predstavuje cca 7 % všetkých výdavkov.  

              
 
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 

 

Vojenská podporná nadácia použila v roku 2018 v rámci svojho programu „Vzájomná pomoc“ alebo 
„Vojaci-vojakom“ na verejnoprospešný účel finančné prostriedky z podielu zaplatenej dane z príjmov 
fyzických osôb a právnických osôb prijatých v roku 2017 vo výške 57.860,91 takto: 
234,00   -  "Florbalový turnaj O putovný pohár veliteľa 1115 Ružomberok 
1948,00 - Vybudovanie workoutového ihriska v VÚ 2207 Levice 
300,00   - Strelecká súťaž veliteľa roty bojovej podpory VÚ 1105 Michalovce 
1613,88 - Športový deň VÚ 1105 Michalovce s detskými domovami v regióne 
340,00   - 3. ročník hokejového turnaja o Putovný pohár veliteľa VÚ 1007 Prešov  
690,00   - Vybudovanie kardio zóny na zvyšovanie fyzickej pripravenosti prísl. VÚ 3030 Zvolen 
272,00   - Podpora celoslovenskej súťaže v základných bojových zručnostiach 24 hours CCS  
                             Military competetion 2018 
249,00   - Podpora Majstrovstiev OS SR v letnom biatlone 
1084,51 - Založenie streleckého oddieluv Airsoftovej streľbe pri VÚ 1101 Trebišov  
323,63   - Dobudovanie posiľňovne pre prísl. VÚ 8009 Martin  
1156,00 - "Podpora projektu ""športujúci ženista""  pre podporu a rozvoj telesnej zdatnosti,  
                              upevňovanie vzťahov a zvyšovanie súdržnosti u VÚ 1049 Sereď" 
6722,00 - Vybudovanie kardio zóny, posiľňovne  a regeneračnej zóny pre zvyšovanie psychickej  
                             a fyzickej odolnosti príslušníkov VÚ 6335 Prešov 
2846,90 - Revitalizácia priestorov určených pre zvyšovanie psychickej a fyzickej odolnosti  
                            príslušníkov VÚ 1101 Trebišov 
1543,50 - Športové dni veliteľov rôt VÚ 1046 Nitra pre podporu a rozvoj telesnej zdatnosti,  
                             upevňovanie vzťahov a zvyšovanie súdržnosti 
1188,80 - Vybudovanie  posiľňovne VÚ 1046 Nitra   
320,00   - Futbalový turnaj o pohár veliteľa 1115 Ružomberok 
1723,60 - Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 4405 Nitra 
1232,99 - Športové dni veliteľov jednotiek VÚ 1109 Michalovce pre podporu a rozvoj telesnej  
                             zdatnosti, upevňovanie vzťahov a zvyšovanie súdržnosti 
1120,00 - Športový deň veliteľa práporu  ISTAR, pre podporu a rozvoj telesnej zdatnosti,  
                             upevňovanie vzťahov a zvyšovanie súdržnosti 
400,00   - "1.ročník Mikulášskeho turnaja veliteľa ISTAR v halovom futbale a športový deň –  
                             súťaž ""CROSSFIT""" 
687,60   - Nákup športového vybavenia do posilňovne VÚ 1101 Trebišov 
840,00   - Zdokonaľovanie zákl. korčul.an hokej.zručností príslušníkov VÚ 1355 Ružomberok 
450,20   - Doplnenie materiálnej základne posilňovne VÚ 2790 Žilina 
287,00    - Podpora krúžku nádychového potápania VÚ 2790 Žilina 
2642,00  - Vybavenie posiľňovne CIMIC a PSYOPS Martin, vybudovanie Crossfitovej veže pre  
                             podporu a rozvoj telesnej zdatnosti, upevňovanie vzťahov a zvyšovanie súdržnosti 
1091,00  - Dozariadenie regeneračného centra ČS OS SR 
550,00    - Športový deň veliteľa Čestnej stráže OS SR pre podporu a rozvoj telesnej zdatnosti,  
                             upevňovanie vzťahov a zvyšovanie súdržnosti 
486,67   - Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 1037 Martin 
2330,63 - Športové dni veliteľa VÚ 1003 Bratislava pre podporu a rozvoj telesnej zdatnosti,  



                             upevňovanie vzťahov a zvyšovanie súdržnosti 
1007,00 - Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 1104 Trebišov 
1521,50 - Podpora a rozvoj telesnej kultúry príslušníkov VÚ 1018 Prešov 
200,00   - Memorial Miroslava Frkana platba - materialne zabezpecenie podujatia  
495,00   - Zabezpečenie FATRA MARCH 2018 
593,75   - Celoslovenská strelecká súťaž z ručných zbraní pri príležitosti Dňa OS SR Kežmarok 
5070,06 - Náklady spojené s vydaním dvojjazyčnej SJ,AJ knižnej publikácie Pokoriteľ Alsterufera 
4280,00 - Spolufinancovanie projektu -Novodobych 25 rokov vojakov v zilins kom regione, 5.  
                             psu, 1000 ks edicia - 4 ks DVD 
1000,00 - Doplatok autorovi za sochu - Pamätnik obetiam operacii Sil pre specialne operacie  
                             Žilina 
2550,00 -  Výroba pamätnej mince VÚ 2790 Žilina pre zachovanie kultúrnych hodnôt  
                             prostredníctvom symbolu s vyobrazením priznaného znaku 
137,00   - Obnova pomníka z 2.sv.vojny v objekte VÚ 4405 Nitra 
200,00   - Podpora projektu skvalitnenia siene slávy a tradícii VÚ 2207 Levice    
305,00   - Podpora projektu 15 rokov ženijného práporu Sereď, fotokniha pre príslušníkov  
                             útvaru a vojenských vyslúžilcov 
222,87   - Uhrada vydavkov za pracovne cesty s pojene s prednaskovou cinnostou na skolach  
                            15.01. Lipany, 8.9. Vrutky, 16.10. Revuca 
200,00  - Podpora uskutočnenia dňa otvorených dverí VÚ 2207 Levice pre rozvoj a  
                             upevňovanie povedomia o vojenskej profesii, tvorivosti a súťaživosti detí 
71,10    -    Podpora uskutočnenia dňa otvorených dverí VÚ 1109 Michalovce pre rozvoj a  
                             upevňovanie povedomia o vojenskej profesii, tvorivosti a súťaživosti detí 
153,84  - Podpora pietnej spomienky VÚ 1109 Michalovce pri prílež.60.výročia úmrtia A.Kordu 
549,52  - Podpora 1. Vojenského kempu trebišovských vlčkov organizvané pri VÚ 1101  
                             Trebišov 
126,49  - Podpora 2. Vojenského kempu trebišovských vlčkov organizvané pri VÚ 1101  
                             Trebišov 
97,25    -  Podpora uskutočnenia dňa otvorených dverí VÚ 1101 Trebišov pre rozvoj a  
                             upevňovanie povedomia o vojenskej profesii, tvorivosti a súťaživosti detí 
170,54  - Podpora uskutočnenia dňa otvorených dverí VÚ 4444 Hlohovec pre rozvoj a  
                             upevňovanie povedomia o vojenskej profesii, tvorivosti a súťaživosti detí 
765,47  - Stretnutie profesionálnych vojačiek a zamestnankýň VÚ 4405 Nitra, VÚ 2207 Levice,  
                             2206 Topoľčany, VÚ 1037 Martin, VÚ 4444 Hlohovec, 1101 Trebišov pri príležitosti       
                             Medzinárodného dňa žien 
1150,06 - Mikulášsky večierok s deťmi profesionálnych vojakov a zamestnancov VÚ 4405 Nitra,  
                             VÚ 2207 Levice, VÚ 1101 Trebišov, 1037 Martin  
93,44     - Mikuláš pre deti príslušníkov VÚ 4444 Hlohovec a klientov detského domova 
347,39   - Podpora 2.ročníka detského stacionárneho tábora pri VÚ 1109 Michalovce 
428,00   - Aktivity spojené so starostlivosťou o vojenských veteránov (výsluhových dôchodcov)  
                             pri VÚ 8009 Matin 
1451,72 - Individuálna finančná výpomoc na zmiernenie ťažkej životnej situácie 
 
                                                       
 
 
8.  Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v období od  
    1.1.2018 do 31.12.2018 
     
      Neboli realizované 
 
9.  Odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou  



     listinou ustanovený 
      Správca nadácie v období od 1.1.2018 do 31.12.2018 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. 
      


