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Úvodník 

 

„ZMENA JE KORENIE ŽIVOTA“ 

 

Kto z Vás, príslušníci 21.zmpr, by 

nepoznal toto slovné spojenie? Asi 

každý. Bezo zmeny, aspoň raz za 

čas, to jednoducho v živote nie je 

ono. Rovnako to platí aj pre náš 

vojenský život. Výcvikové obdobia 

sa cyklicky striedajú ako ročné 

obdobia a navonok vojenské roky 

plynú neuveriteľne rýchlo. 

Dokonca i úlohy výcviku sa 

opakujú so železnou 

pravidelnosťou, a preto všetci 

môžeme ľahko podľahnúť pocitu, 

že všetko je tak, ako pred rokom.  

        Nie je to však celkom tak. Je 

len na nás všetkých, čím si ten 

tohtoročný výcvik okoreníme. 

Možnosti je neuveriteľne veľa 

a pevne verím, že najnižší velitelia 

(velitelia družstiev, osádok, 

obslúh) budú pri „konečnom“ 

štádiu. 

A prečo hovorím o  zmenách? 

Pretože nás v druhom a treťom 

výcvikovom období tohto 

výcvikového roka čakajú náročné 

výcvikové úlohy. 

 

 

mjr. Ing. Milan ŠÍMA 

zástupca veliteľa 21.zmpr  

 

 



Veliteľské zhromaždenie veliteľa 2. mb 

 Dvojdňové veliteľské zhromaždenie veliteľa 2. mechanizovanej brigády Prešov ( 2. mb ), ktoré sa konalo v dňoch 9. – 10. 

marca 2010 v priestoroch posádkového cvičiska Veľké Ozorovce a v priestoroch 21. zmiešaného mechanizovaného práporu 

Trebišov ( 21.zmpr ), bolo z hľadiska plánovania a samostatnej prípravy náročným ale dôležitým zamestnaním. Veliteľského 

zhromaždenia sa zúčastnili hlavní funkcionári 2.mb a  podriadených útvarov a pozvaní hostia zo Zväzu vojakov SR, za riadenia 

veliteľa 2. mb brig. gen.  Ing. Ondreja NOVOSADA. Zamestnania sa zúčastnil aj sám veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Ing. 

Jaroslav VÝVLEK. 

 Prvý deň veliteľského zhromaždenia bol venovaný bilancovaniu a vyhodnoteniu 

výcvikového roka 2009 a rozboru stanovených úloh a priorít pre výcvikový rok 2010. 

Veliteľ pozemných síl OS SR si vypočul hodnotenie plnenia úloh  2.mb a podriadených útvarov za rok 2009, 

ktoré vykonal veliteľ 2. mb. V rámci svojho vystúpenia veliteľ ocenil doterajšie výsledky príslušníkov 2.mb 

a podriadených útvarov a vyjadril spokojnosť s plnením úloh za výcvikový rok 2009. V teoretickej časti boli ďalej 

jednotlivými riadiacimi zamestnania predstavené nové poznatky a trendy v oblasti prípravy a pôsobenia 

jednotiek medzinárodného krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky. 

 Druhý deň veliteľské zhromaždenie pokračovalo v priestoroch posádkového cvičiska Veľké Ozorovce praktickou 

časťou formou ukážok s metodikou prípravy jednotiek vysielaných do zahraničných operácií v rámci medzinárodného 

krízového manažmentu so zameraním na strážnu jednotku ISAF Afganistan. Veliaci poddôstojník 2.mb šbnrtm. Miroslav 

FERENC a veliaci poddôstojník 21.zmpr šbnrtm. Martin RUŠČIN objasnili metodiku výcviku a nové trendy prípravy jednotlivcov 

v zmysle základných bojových zručností. 

 Zamestnanie príslušníci veliteľského zhromaždenia ukončili v priestoroch 21.zmpr Trebišov ukážkou pozemnej 

výzbroje a techniky. V závere veliteľ 2.mb vyjadril spokojnosť nad prípravou a priebehom zamestnania a konštatoval, že 

zamestnanie splnilo stanovené ciele v plnom rozsahu a prispelo k objasneniu priorít pri plnení úloh príslušníkmi 2.mb 

v nasledujúcom výcvikovom roku 2010. 

AUTOR a FOTO: slob. Ľuboš GERGELY 

Minister obrany Slovenskej republiky v Trebišove 
Dňa 5. mája 2010 navštívil posádku Trebišov minister obrany Jaroslav BAŠKA. Ministra obrany privítal veliteľ pozemných 

síl OS SR generálmajor Jaroslav VÝVLEK, zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovník gšt. Ing. Jaroslav KOŠUDA a veliteľ 

21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov podplukovník Ing. Ján STAVROVSKÝ. Ministrovi obrany bol následne na 

brífingu prezentovaný stav pripravenosti na plnenie úloh 21.zmpr Trebišov. Nasledovala krátka diskusia. Minister obrany sa živo 

zaujímal o všetky aspekty života príslušníkov 21. zmpr Trebišov. Nakoniec sa minister obrany zúčastnil ukážky zbraní a techniky 21. 

zmpr a ukážky z poradovej prípravy príslušníkov 21.zmpr. 
Autor: por. Erik VOZÁR, Foto: slob. Ľuboš GERGELY 

Poskytol prvú pomoc pri dopravnej nehode 

Dňa 26. decembra 2009 vo večerných hodinách došlo k dopravnej nehode osobného 

motorového vozidla Škoda Fabia medzi obcami Slanské Nové Mesto a Kalša. Mladá vodička 

osobného auta nezvládla miernu zákrutu na zasneženej a zľadovatenej ceste a so svojím vozidlom 

sa prevrátila na strechu. V tom čase prechádzal touto cestom príslušník 21.zmpr slob. Peter 

ZÁVODSKÝ, ktorý sa vracal spoločne s manželkou z Košíc. V zákrute spozoroval výstražné svetlá  

prevráteného vozidla. Ihneď zastavil na krajnici svoje vozidlo a cestou k autu zavolal na linku 112, 

kde oznámil túto udalosť. Po priblížení sa k vozidlu vyhodnotil situáciu a na základe svojich 

skúsenosti a zaisteniu bezpečnosti seba, ale aj celej posádky, zahájil záchranu osádky z 

havarovaného vozidla. Odpojil akumulátor, čím zabránil vzniku požiaru vozidla. Nato začal z vozidla 

vyťahovať posádku, ktorá bola pri plnom vedomí a komunikovala s ním. Do príchodu záchranných 

zložiek (cca 5 min.) vytiahol z vozidla celkom tri osoby. Vo vozidle cestoval manželský pár z Košíc 

spolu s tromi deťmi.  

Za tento čin bol slob. Peter ZÁVODSKÝ nominovaný do užšieho výberu na „ VOJENSKÝ ČIN ROKA 2009“ za 21.zmpr Trebišov v kategórii 

„Pomoc verejnosti“. 

AUTOR: slob. Ľuboš GERGELY, FOTO: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 



Zásah príslušníkov 21. zmpr pri povodniach 
Odkedy bola v okrese Trebišov vyhlásená mimoriadna situácia – III. stupeň povodňovej aktivity, boli ráno 17. mája 2010 do 

záchranných a likvidačných prác nasadení prví príslušníci 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov. Prápor už od 17. 

mája posilnil povodňovú hotovosť a taktiež vytvoril záložné obsadenie. Obdobný scenár sa opakoval hneď po rannom nástupe, 

kedy boli vytvorené vždy tri pohotovostné protipovodňové skupiny na každý deň. Krátko po určení a preverení zaradenia 

príslušníkov prvej zmeny tejto hotovosti, boli do najviac zaplavených ulíc mesta Trebišov pod velením veliteľa tejto 

hotovostnej jednotky  por. Ing. Matúša GECEJA vyslaní príslušníci prvej protipovodňovej skupiny, ktorí zasahovali na Sídlisku 

Juh, ulice SNP, na križovatke ulíc Kpt. Nálepku a ulice Bottovej. Povodniam sa nevyhli ani priestory 21. zmpr Trebišov, kde boli zaplavené hlavne pivničné 

priestory budov a ihriska.   

Dňa 21. mája 2010 navštívil Minister obrany SR Ing. Jaroslav BAŠKA záplavou najviac postihnuté oblasti 

okresu Trebišov. V priestoroch 21. zmpr Trebišov sa za riadenia zástupcu veliteľa 2. mb Prešov plk. gšt. 

Ing. Jaroslava KOŠUDU, zúčastnil krátkeho brífingu, na ktorom sa zoznámil s oblasťami, v ktorých 

zasahovali jednotlivé protipovodňové skupiny s vojenskou technikou počas najkritickejších dní záplav. 

V doobedňajších hodinách ministra obrany privítal v priestoroch obvodného úradu mesta Trebišov 

prednosta úradu Ing. Róbert PUCI, ktorý za účasti jednotlivých členov krízového štábu tejto oblasti 

informoval ministra o jednotlivých činnostiach a vzájomnej kooperácii záchranných i zainteresovaných 

zložiek. Dôraz bol položený hlavne na zaplavenú oblasť, ktorá sa vytvorila po pretrhnutí hrádze na rieke 

Ondave. Túto postihnutú oblasť bol Minister obrany SR Ing. Jaroslav BAŠKA, za účasti najdôležitejších 

členov rekonštrukčného tímu hrádze osobne navštíviť.  Rovnako vydal úlohy k spevneniu mosta 

položením mostovky na pôvodnú konštrukciu vodou zoslabeného mosta na rieke Trnávka blízko mestskej časti Paričov. 

Opätovný zásah profesionálnych vojakov v rizikových oblastiach 

 Vplyvom výdatného dažďa a následným zvýšením riečnych tokov, bol po krátkom čase, dňa 1. júna 2010 opäť v okrese Trebišov  vyhlásený 

mimoriadny stav. Následne na to, prednosta obvodného úradu v Trebišove a súčasný šéf krízového štábu Ing. Róbert PUCI požiadal o pomoc veliteľa 21. 

zmpr pplk. Jána STAVROVSKÉHO, ktorý po súhlase od veliteľa 2. mb vyslal na najviac postihnuté miesto 40 profesionálnych vojakov v 

operácii "Nekonečný dážď"  pod velením por. Ing. Ľubomíra MEDVEĎA. Ide o rovnaké miesto v priestore hrádze na rieke Ondava, kde pred dvoma 

týždňami došlo vplyvom obdobných záplav k pretrhnutiu tejto hrádze. Do miesta zásahu vyslal rovnaký počet profesionálnych vojakov aj  22. 

mechanizovaný prápor Michalovce. Cieľom zásahovej skupiny je posilniť najrizikovejšie miesto a tak eliminovať možné riziko priepuste. 

So situáciou na zaplavených oblastiach trebišovského kraja sa osobne zoznámil aj minister obrany SR Ing. Jaroslav BAŠKA spolu s náčelníkom GŠ OS SR 

generálom Ing. Jaroslavom BULÍKOM. Pred samotnou obhliadkou postihnutých oblastí a za prítomnosti hlavných predstaviteľov krízového štábu 

okresu Trebišov, o situácii, i doposiaľ vykonaných opatreniach na krátkom brífingu v priestoroch 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove 

informoval pána ministra, veliteľ 2. mb brigádny generál Ing. Ondřej NOVOSAD. 

 Autor a Foto: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ  

Posedenie pri príležitosti osláv MDŽ 

Dňa 12. marca 2010 vykonal veliteľ 21.zmpr pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ slávnostné posedenie so zamestnankyňami a vojačkami útvaru pri 

príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien ( MDŽ ). Veliteľ všetky ženy srdečne privítal a poprial im veľa úspechov v práci a rodinnom živote . Za účasti 

hlavných funkcionárov 21.zmpr veliteľ podaroval každej príslušníčke útvaru kvet. Pri malom občerstvení sa veliteľ porozprával s prítomnými a osobne sa 

informoval o tom, aké podmienky majú vytvorené pri plnení svojich služobných povinností.  

Autor: slob. Ľuboš GERGELY 

Kondolencia obetiam leteckého nešťastia 
Je na mieste prejaviť bôľ a vyjadriť sústrasť pri spomienke na smrť prezidenta poľskej republiky Lecha 

KACZYŃSKÉHO, jeho pani manželky Márie a desiatkam ďalších osobností verejného života, ktorí zahynuli  10. apríla 

2010 pri ruskom meste SMOLENSK počas tragickej nehody lietadla. Urobili tak aj príslušníci 21. zmiešaného 

mechanizovaného práporu v Trebišove, keď svojou účasťou i zápisom do kondolenčnej knihy vyjadrili smútok i ľudskú 

spolupatričnosť s poľským národom. Pred samotným zápisom do kondolenčnej listiny krátkym príhovorom oslovil 

príslušníkov veliteľstva a štábu veliteľ 21. zmiešaného mechanizovaného práporu pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ. 

Uvedomením si ľudskej zraniteľnosti, pocitu spolupatričnosti i s bolesťou v srdci sa niesla minúta ticha. 

AUTOR: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ, FOTO: slob. Ľuboš GERGELY 

 



Kedy sa stane človek výnimočným? 
Možno by som vám chcel priniesť v nasledujúcich riadkoch krátky príbeh o takom obyčajnom 

človeku, ... o človeku, ktorý nakoniec predsa len nie je takým obyčajným. Možno by ste mali vedieť, či sa 

jeho životný príbeh spojený s ozbrojenými silami v niečom predsa len nepodobá s osudom ľudí vo 

vašom okolí, ... posúdiť, či ich životná dráha často nie je niečím zvláštna, či pre nás svojím prístupom 

k práci i k nám profesionálnym vojakom  nie je niečím výnimočná. 

 Pán Milan KOSCELANSKÝ, zamestnanec 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov, bol 

v rokoch 1972 – 1974 ako vojak základnej vojenskej služby vo funkcii spojovacieho mechanika ešte 

niekdajšieho vojenského útvaru 5958 Trebišov. Takmer okamžite po ukončení základnej vojenskej 

služby sa stal zamestnancom spomínaného útvaru, pričom len čas a potreby štátu, vplyvom rôznych 

stupňov reorganizácii, menili vždy názov zamestnávateľa i jeho štruktúru, ....  jeho miesto prakticky ostalo s určitými obmenami zachované, a tak aj 

v súčasnosti sa s ním denne stretávame v tej najpotrebnejšej oblasti – a to vo výcviku profesionálnych vojakov. Vo funkcii správcu tankového trenažéra 

roty bojového zabezpečenia spadá do jeho pôsobností starostlivosť takmer o celú výcvikovú základňu práporu, počnúc spomenutým tankovým 

trenažérom T-72, streleckým trenažérom BVP-1 nabíjacím systémom tanku T-72, až po tréningovo simulačné centrum určené pre výcvik v streľbe.   A že 

je vo svojej funkcii výnimočný je nepopierateľné, .... zrkadlom jeho práce je osobná zanietenosť pre skvalitnenie a zefektívnenie výcviku vojakov hlavne 

v oblastiach strelieb z ručných či lafetovaných zbraní. Tieto jeho danosti i jeho elektrotechnické vzdelanie mu mnohokrát nedali spávať a výsledkom 

jeho snažení boli ním vymyslené i skonštruované prostriedky  na vyhodnocovanie zásahov do terčov počas strelieb prevažne z ručných zbraní. Často krát 

bol zásah do terča riadiacemu strelieb indikovaný svetelnou jednotkou a do priestoru v závislosti od typu zariadenia bol signál o úspešnom zasiahnutí 

terča prenášaný káblom či rádiovým signálom. Samozrejme, že rozsah jeho činností je spojený aj so starostlivosťou o didaktické prostriedky niekdajších 

rokov, pričom dnes už len s úsmevom spomína na vtedajšie prostriedky výučby ako bol meotar, premietačka, diaprojektor, video až po súčasnú 

počítačovo riadenú výcvikovú techniku zložitých trenažérov. S optimisticky naladeným pánom Milanom KOSCELANSKÝM sa stretneme teda nielen 

v jeho dielni umiestnenej v priestoroch učebného bloku, ale napríklad aj počas streleckých nácvikov, či v priebehu samotných strelieb z palebných 

prostriedkov práporu, kde svojimi zlepšovacími prostriedkami zefektívňuje výcvik jednotlivcov i jednotiek 21. zmiešaného mechanizovaného práporu 

Trebišov. Často sú jeho výsledky práce prezentované na výstavách záujmovo umeleckej činnosti organizovanej OS SR.  

Slovom "výnimočný" často oceňujeme významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života, avšak  tu pre nás, profesionálnych vojakov 

a zamestnancov 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove i na základe samotnej mienky veliteľa práporu pplk. Ing. Jána STAVROVSKÉHO 

sa tento človek stal ozaj výnimočným a v mnohých aspektoch neoceniteľným. 

AUTOR a FOTO: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 

 

Slávnostný nástup k 65. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny 
Ukončenie 2. svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom je historicky späté s prvými májovými dňami roku 

1945 a snáď aj symbolicky vtedajšie jarné dni konca vojny otvárali novú budúcnosť. Budúcnosť nádejí, túžob 
i očakávaní vtedajších generácií pre svoje deti, ktorými sme v súčasnosti my. My nesmieme zabudnúť na obete našich 
predkov a preto aj tento rok, presnejšie 10. mája 2010 bol vykonaný slávnostný nástup 21. zmiešaného 
mechanizovaného práporu Trebišov. Po prinesení štátnej vlajky a po hymne SR bol prečítaný rozkaz Prezidenta 
Slovenskej republiky z 3. mája 2010, po ktorom vystúpil s príhovorom aj veliteľ práporu pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ. Vo 
svojom vystúpení  poukázal prevažne na pôsobenie česko–slovenských jednotiek na svetových bojiskách i doma 
v partizánskom hnutí. 

Autor a Foto: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 

Zapožičanie historického a čestného názvu 21.zmpr Trebišov 
Podľa čiastky 26 rozkazu Prezidenta Slovenskej Republiky zo dňa 16. apríla 2010 bol Vojenskému útvaru 1101 

Trebišov - 21. zmiešanému mechanizovanému práporu zapožičaný historický názov TREBIŠOVSKÝ 
MECHANIZOVANÝ PRÁPOR a čestný názov ZMIEŠANÝ MECHANIZOVANÝ PRÁPOR BRIGÁDNEHO 
GENERALA JÁNA NÁLEPKU. 

Historický názov nám bol zapožičaný  z toho dôvodu, že nadväzujeme na tradície svojich predchodcov historicky 
spätých s vojenským útvarom. Čestný názov nám bol zapožičaný za výborné a dobre plnenie úloh v bojovej príprave, 
v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, ako aj za podieľanie sa na odstraňovaní následkov povodní vo 
východoslovenskom regióne. Zapožičanie historického názvu zaväzuje všetkých príslušníkov prejavovať hrdosť k svojmu útvaru, 
k mestu Trebišov a na Zemplínsky región. 

Autor: slob. Ľuboš GERGELY 



Deň detí u 21. zmiešaného mechanizovaného práporu  
Raz v roku je deň, kedy majú sviatok naše deti. Je to 1. jún. Deti sú to 

najcennejšie v našom živote a preto 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov 
pravidelne v tento deň organizuje vo svojich priestoroch Deň detí. 

Inak tomu nebolo ani tento rok. Hoci bol chladný a upršaný deň. Cestu 
k nášmu útvaru si našlo niekoľko desiatok detí zo základných škôl, ako aj deti našich 

príslušníkov útvaru. Deti  mali možnosť oboznámiť sa s technikou ( Tank T-72m1 ,BVP1, 
PV3S) a zbraňami ( Sa.vz.58, Pi.vz.82, mínomet, OPu, granáty ) 21.zmpr. Novinkou 

v tomto roku bol nedávno zavedený nový modulárny systém s ktorým sa deti mohli oboznámiť ako prvé. Ako býva zvykom aj 
tohto roku nechýbali príslušníci vojenskej polície, ktorí predviedli svoju techniku ako aj služobný automobil. V závere 
prizerajúcim žiakom predviedli príslušníci prieskumnej čaty ukážky z výcviku jednotlivca. V kultúrnom programe si mali 
možnosť pozrieť vystúpenie tanečnej skupiny Sweet Devils pod vedením pani Renáty Horoškovej z Centra voľného času 
Trebišov. 

Autor a foto: slob. Ľuboš GERGELY 

Z výcviku práporu 

Kontrola zladenosti prieskumných družstiev RBP 
Nepriaznivé poveternostné podmienky vo forme vetra a dažďa 14. apríla 2010 na posádkovom 

cvičisku vo Veľkých Ozorovciach len umocňovali reálnosť vykonávaného výcviku prieskumných družstiev 

prieskumnej čaty roty bojovej podpory. Tematika kontroly zladenosti prieskumných družstiev bola 

rozdelená do šiestich pracovísk.  Zamestnanie riadil veliteľ čaty por. Ing. Jozef MIŠENDA. Od skorých 

ranných hodín vedúci kontrolnej skupiny dôstojník skupiny S-2 por. Ing. Ivo NAGY pozoroval 

prebiehajúce zamestnanie a na jednotlivých pracoviskách sledoval činnosť zúčastnených v plnení 

časových noriem pri rozložení a zložení ručných zbraní, v príprave a používaní prenosných rádiových 

staníc, v poskytovaní prvej pomoci pri možných zraneniach spôsobených bojovými podmienkami, 

v plnení časových noriem pri použití ochrannej masky OM-10 a protichemickej súpravy JP-75, či 

precvičenie orientácie na mape. Posledné pracovisko v závere malo každé družstvo preveriť priamo 

v teréne, kde precvičili oblasť činnosti pátracej hliadky a zaujatie pasce bez prípravy. Špecifikom tohto zamestnania je to, že jeho priebeh a forma bola 

v súlade so spracovaným SOP 102/21.zmpr  bod 1. Spravodajstvo a prieskum. Dôraz bol položený na systém hlásení formou „reportov“ a v podávaní 

týchto hlásení na skupinu S-2. V závere zamestnania vykonal dôstojník S- 2 vyhodnotenie, kde vyzdvihol hlavne činnosť veliteľa družstva rtn. Igora 

KOMPIŠA a spolu s veliteľom prieskumnej čaty skonštatoval, že zamestnanie splnilo svoj zámer.     

    

AUTOR a FOTO: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 

Streľby z ručných zbraní 1.mr 
V rámci streleckej prípravy tematiky 3 a 4, vykonala dňa 30. marca 

2010  1. mechanizovaná rota 21. zmpr Trebišov, za riadenia veliteľa roty kpt. 

Ing. Karola KOVALČÍKA v priestoroch strelnice vojenského výcvikového 

priestoru Kamenica nad Cirochou streľby z ručných zbraní. Na pripravených 8 

pracoviskách sa príslušníci roty oboznámili s podmienkami streľby 

a bezpečnostnými opatreniami, precvičili si streľbu vo dvojici z miesta a za 

pohybu. Na ďalšom pracovisku prešli výcvikom v streľbe na skupinový cieľ po 

fyzickej námahe, činnosťou na prípravnej a palebnej čiare PC a CS č. 1 a 2 z Pi 

vz. 82, cvičením č. 1 a 2 z Pi vz. 82, činnosťou na prípravnej a palebnej čiare 

cvičenie č. 3 a 5 ZBZ, nácvikom činnosti so zbraňou, ako aj zásadami prvej 

pomoci obsiahnuté v zdravotníckej príprave. Zástupca veliteľa práporu mjr. Ing. Milan ŠÍMA, ktorý prebiehajúce zamestnanie 

kontroloval zhodnotil, že úroveň prípravy i celkový priebeh zamestnania boli na veľmi dobrej úrovni.  

AUTOR a FOTO: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 



 

Vedenie bojových vozidiel u 21. zmpr Trebišov 
V priestoroch posádkového cvičiska vo Veľkých Ozorovciach sa 

v pravidelných intervaloch vždy v súlade  s plánom  prípravy u 21. zmpr 

Trebišov uskutočňuje výcvik vodičov vo vedení bojových vozidiel v zložitých 

terénnych podmienkach. Takéto zamestnanie sa uskutočnilo i 17. marca 2010 

vo večerných hodinách za riadenia veliteľa tankovej roty kpt. Ing. Jozefa 

HORVÁTHA.   

Zamestnania sa zúčastnilo 82 % všetkých vodičov práporu, čo veľmi pozitívne vyhodnotil 

i pozorujúci zástupca veliteľa práporu mjr. Ing. Milan ŠÍMA. Výcvik sa vykonával na dvoch kusoch 

tankov T-72 M1, dvoch kusoch BVP-1, jednom OT-90 a nakoniec jednom UT-72. Cieľom každého vodiča 

bolo to, aby v čo najlepšom časovom intervale prešiel v terénnych podmienkach s prideleným vozidlom dráhu dlhú 4,2 km na ktorých sú umiestnené 

terénne prekážky za dodržania maximálnych zásad bezpečnej jazdy. Riadiaci zamestnania na základe údajov od takzvaných 

„značkárov“ umiestnených pri jednotlivých prekážkach nakoniec vyhodnocoval jazdu každého vodiča, pričom hodnotenie 

pozostávalo okrem spomínaného času za ktorý vodič dráhu prešiel, aj techniku vedenia vozidla i spôsob a zdolanie terénnej 

prekážky. Len pre informáciu, na dráhe bolo umiestnených 6 terénnych prekážok. Ide o tieto: prekážka č. 9 prechod cez mínovú 

výbušnú zátarasu, prekážka č. 21 úsek zátarasov a obmedzených priechodov, prekážka č. 8 miesto zastavenia vozidla, prekážka 

č. 12 prechod medzi výtyčkami, prekážka č.1 prechod cez protitankový okop, prekážka č. 5 prechod maketou mostovky.     

 Komplexné vyhodnotenie, ktoré vykonal riadiaci zamestnania vyzdvihlo  hlavne týchto vodičov: des. Ľubomír SABO (BVP-1), des. Erik 

MARJOV (BVP-1), slob. Ján HVOZDÍK (T-72 M1), des. Ladislav IVAN (T-72 M1).  

AUTOR a FOTO: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 

 

Streľby tankovej roty vo VVP Valaškovce za účasti MO SR 
Dňa 20. mája 2010 za účasti Ministra obrany SR Ing. Jaroslava BAŠKU vo  VVP Valaškovce prebiehali 

streľby tankovej roty 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov. Spolu s Ministrom obrany sa strelieb 
zúčastnil aj veliteľ pozemných síl genmjr. Ing. Jaroslav VÝVLEK, zástupca veliteľa 2. mb Prešov plk. gšt. Ing. 
Jaroslav KOŠUDA, ako aj veliteľ 21. zmpr Trebišov pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ. V programe uvedeného 
zamestnania boli aj streľby z ručných zbraní, streľby z protilietadlového guľometu, základná náuka o zbraniach 
používaných na uvedenom zamestnaní, dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas výcviku a v záverečnej fáze 
aj vedenie bojových vozidiel v teréne. Zamestnanie bolo riadiacim zamestnania ako aj Ministrom obrany 
hodnotené ako výborne pripravené a zvládnuté na vysokej profesionálnej úrovni, čo bolo aj prispením veliteľa 
tankovej roty kpt. Ing. Jozefa HORVÁTHA. 

 

Autor: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ 

 

Jubileá ( apríl, máj, jún )  

Apríl 2010 
rtn. Matúš JONÁŠ 30r. 
rtn. Jaroslav HRABOVSKÝ 30r. 
slob. Rastislav STIRANČÁK 30r. 
slob. Timotej ČISÁR 30r. 
 
 

Máj 2010 
por. Martin ONDREČKO 30r. 
 
Jún 2010 
npor. Ľubomír TÓTH 30r. 
rtn. Milan PÁLFY 30r. 
slob. Ján MIŽENKANIN 30r. 

des. Peter LISÝ 30r. 
voj.2.st. Jozef RUSNÁK 30r. 
slob. Rastislav UZORÁŠ 30r. 
rtn. Peter BADIDA 40r. 
rtn. Martin KOLESÁR 30r. 
slob. Peter KOVAĽ 30r. 

 
Autor: slob. Ľuboš GERGELY 

 
 
 
 
 
 



 
 

ŠPORT na útvare 
 

2. ročník hokejového  turnaja “VÝCHOD CUP 2010“ 

 V poradí už 2. ročník hokejového turnaja Východ cup sa konal 

v dňoch 11.-12. marca na zimnom štadióne v Trebišove.  

Víťazom 2. ročníka sa stalo mužstvo plb NITRA, ktoré v štyroch 

zápasoch nenašlo premožiteľa. Na turnaji štartovali aj mužstvá 22.mpr 

Michalovce, prlogp Prešov, Vrtuľníkové krídlo Prešov a domáce mužstvo 

21.zmpr Trebišov. Výkonnosť mužstiev v tomto ročníku bola vyrovnaná, 

i keď mužstvo plb Nitra vyčnievalo nad ostatnými. Aj oni však museli 

bojovať v každom zápase, aby hoci tesne, zvíťazili tak, ako to bolo aj 

v súboji s prlogp Prešov. Zaujímavý zápas prvého hracieho dna zohralo 

mužstvo domáceho 21.zmpr Trebišov proti 22.mpr Michalovce. Tento 

zápas sa niesol dlhé minúty v rýchlom tempe. Nechýbala mu iskra 

a hlavne napätie. Veľké množstvo šancí na oboch stranách ostalo nevyužitých. Mužstvo Michaloviec sa dostalo v 2. tretine do vedenia, ktoré ešte tesne 

pred koncom zápasu poistili druhým gólom a po ťažkom zápase zvíťazili nad domácim mužstvom 0:2. Nemenej zaujímavý bol aj zápas medzi mužstvami 

prlogp Prešov a Vrtuľníkovým krídlom Prešov, v ktorom vrtuľníkové krídlo po ťažkom zápase zvíťazilo 3:4 a pripísalo si vôbec prvé víťazstvo na 

hokejových turnajoch v OS SR. Všetky mužstvá predviedli v ďalších zápasoch obrovské nasadenie a chuť súťažiť. V záverečnom zápase turnaja 

nepochopiteľne vybuchlo domáce mužstvo 21.zmpr, ktoré podľahlo víťazovi turnaja plb Nitra hladko 0:5 a touto prehrou stratilo svoju šancu skončiť na 

2. mieste v turnaji. 

Najlepším brankárom turnaja sa stal domáci gólman Juraj BAŇAS a najlepším strelcom turnaja sa stal Martin BALÁŽ z prlogp Prešov. Na zaver 

všetkým zúčastnením zablahoželal zástupca veliteľa 21.zmpt mjr. Ing. Milan ŠÍMA. Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník hokejového turnaja Východ 

cup 2011. 

Konečné poradie: 1. plb Nitra , 2. 22.mpr Michalovce, 3. 21.zmpr Trebišov, 4. vk Prešov, 5. prlogp Prešov 

Výsledky turnaja: Nitra – Prešov 6335  4:1, Trebišov – Prešov 1007 3:0, Michalovce –Nitra  1:6, Prešov 6335 – Prešov 1007 4:3, Trebišov – Michalovce 

0:2,  

Prešov 1007 –Nitra 3:4, Trebišov – Prešov 6335  3:1, Michalovce – Prešov 1007 4:6, Nitra – Trebišov 5:0, Michalovce – Prešov 6335 3:0. 

 

AUTOR: slob. Ľuboš GERGELY, FOTO: rtn. Ján KOČIŠ 

Sebaobrana  

 V dňoch 1. marca až 31. apríla sa v priestoroch 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov konal 

kurz sebaobrany pod vedeným skúseného inštruktora slob. Roberta ROZGONYIHO, ktorý nám v krátkosti vysvetlil 

cieľ a úlohu tohto kurzu.  

Cieľom kurzu bolo pripraviť vojakov na riešenie bojovej situácie v strete s nepriateľom, keď nie je možné 

alebo vhodné použiť streľbu a pripraviť vojaka znášať dlhodobé fyzické a psychické zaťaženie v zložitých 

podmienkach bojovej činnosti. Prvú základnú vec, ktorú musí vojak zvládať je správne zovrieť ruku v päsť. Technika 

je pomerne jednoduchá. „Ďalšou najdôležitejšou vecou, ktorú je potrebné zvládnuť je technika úderu“. Slob. 

ROZGONYI ďalej dodáva: „Naučiť sa správne udrieť je však len jednou stranou rovnice. Tou druhou je trafiť to správne miesto. Úder do tela by mal byť 

prierazný a mal by smerovať do centrálneho nervového systému“.  

Ďalšou základnou technikou, ktorú musí vojak zvládnuť, sú samotné pády. K čomu je potrebné ovládať pády? slob. ROZGONYI: „ Vojak musí 

ovládať techniku pádu v teréne i na podlahe, aby mohol útočiť a brániť sa, a to nielen v stoji, ale aj na zemi, kde sa môže ocitnúť proti svojej vôli. 

Protivník mu totiž môže podraziť nohy zozadu alebo ho strhnúť na zem v boji“ Pri sebaobrane je preto dôležité naučiť sa správne padať, aby si vojak 

neublížil, ale dokázal protivníka zložiť v každej situácií. 

Kurz sebaobrany vyvrcholil skúškami, kde si inštruktor overil zručnosti vojakov, ktoré sa za celé obdobie kurzu naučili. 

 

AUTOR a FOTO: slob. Ľuboš GERGELY 

 



 

Majstrovstvá 21.zmpr v minifutbale 
 
Výsledky zápasov : 
1.mr – 2.mr  1:3  Tr – RBP 9:5  RBZ – štáb 3:2  1.mr – Tr 3:1 
2.mr – RBZ 5:2  RBP – štáb 2:3  RBZ – 1.mr 3:3  Tr – štáb 4:1 
2.mr – RBP 3:2  1.mr – štáb 1:3  RBP – RBZ 2:2  2.mr – Tr 1:2 
RBP – 1.mr 5:5  2.mr – štáb 3:0  RBZ – Tr 3:2 
 
Konečné poradie :  1.- 2.mr , 2.- Tr, 3.- RBZ, 4.- štáb, 5,- 1.mr, 6.-  RBP 
 

AUTOR: slob. Ľuboš GERGELY 

 

 

Zrýchlený presun na 5km 
 
Dňa 15. marca 2010 sa v priestoroch 21zmpr Trebišov uskutočnili majstrovstvá veliteľa 21.zmpr v zrýchlenom presune na 5 km. Zrýchleného 

presunu sa zúčastnilo 7 príslušníkov 21.zmpr, ktorí sa na trati pobili o prvé miesto. Tento neľahký boj nakoniec vyhral voj. Pavol ORLEJ s časom 21:19 na 
druhom mieste so stratou iba 2 sekundy skončil voj. Peter KATRIŇAK s časom 21:21. Tretie miesto so stratou 16 sekúnd na víťaza obsadil slob. Róbert 
ROZGONYI s časom 21:35.  

 
Konečné poradie: 1. voj. Pavol ORLEJ , 2. voj. Peter KATRIŇAK, 3. slob. Róbert ROZGONYI, 4. por. Erik VOZÁR, 5. slob. Marek HIRKO,  

6. voj. Erik ČONKA, 7. voj. Lukáš OBERST. 
 

AUTOR: slob. Ľuboš GERGELY 

 

Cyklotúra Trebišov - Hejce 
V  poradí už piaty ročník cyklotúry  Trebišov – Hejce (Maďarská republika) a späť odštartoval 

v krásny deň 8. mája 2010 v ranných hodinách z Námestia Boleslava Romana v Trebišove. Uvedenú aktivitu 
zorganizoval „Cykloturistický klub v Trebišove“ a zúčastnilo sa ho približne 70 účastníkov, medzi ktorými boli aj 
zástupcovia 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov, a to presnejšie veliteľ práporu pplk. Ing. Ján 
STAVROVSKÝ spolu so svojou 18. ročnou dcérou Máriou a voj. 2. stupňa Marcel KELEČAJ.  Táto akcia je 
spomienkou na výročie ukončenia 2. svetovej vojny, ale hlavne nám poukazuje na nesmrteľnú spomienku na 
tragicky padlých príslušníkov OS SR vracajúcich sa letecky z plnenia úloh mimo územia SR dňa 19. januára 
2006.  Pri pamätníku na tragický let v obci Hejce sa vykonal aj pietny akt kladenia vencov, ktorého sa zúčastnil 
zástupca mestského úradu Trebišov MVDr. Ivan HRDLÍK, organizátor a zakladateľ tejto akcie - pán Viliam 
BIRO, ako aj veliteľ práporu pplk. Ing. Ján STAVROVSKÝ. 

AUTOR: npor. PhDr. Rastislav KENTOŠ, FOTO: voj. Marcel KELEČAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Westernizované piesne v rezorte OS SR 

Z dôvodu pozitívnej prezentácie útvaru pred vrcholnými predstaviteľmi rezortu OS SR, ostatných rezortov, samosprávy aj na  verejnosti sa 

môžu používať tieto schválené „westernizované“ piesne . 

Mechanizované jednotky Spoločná pieseň 1 Spoločná pieseň 2 Tanková rota 

My bigoši z východu, 
splníme vždy úlohu. 

Ráno sa mi nechce spať, 
tak si idem zabehať. 

Prvá míľa 
Žiaden pot 

Noc či ráno rýchlo vstať 
bežím k tanku NASADAŤ! 

Svorní ako vlci sme, 
spoločne to zvládneme. 

Dám si zopár brušákov 
a k tomu pár zdvihákov. 

Druhá míľa 
Lepšie hneď 

Vodičovi velím v VPRED! 
Štvrtý stupeň má tam 

hneď. 
Žijeme si spokojne, 

kým veliaci nedôjde. 
A keď príde veliteľ, 

pozdraviť ho musím hneď. 
Tretia míľa 

Musím bežať 
Strelec terén skenuje, 
Ciele hneď likviduje. 

Keď veliaci zareve, 
musím makať na sebe. 

Veľké svaly, silný hlas, 
takí chlapi budú z nás. 

Štvrtá míľa 
Pre zábavu 

Rýchlo hlásim zásahy, 
Veliteľ je zvedavý. 

Vždy to rešpekt vzbudzuje, 
keď už rota bojuje. 

Máme pekné maskáče, 
dobre sa nám v nich skáče. 

Poďme 
Tak poďme 

Veliaci mu počíta, 
Ako nám to odsýpa. 

Tanky, befká na dvore, 
na Zemplíne v zálohe. 

Zdoláme prekážky, 
s úsmevom a na čas vždy. 

Môžeme ísť 
Cez sneh 

Výkoňák nás zvoláva, 
Strelivo nám vydáva. 

a či áno a či nie, 
do ISAFu pôjdeme. 

Naše zbrane ťažké sú 
pri behu a výcviku. 

Môžeme bežať 
V horúčave 

Cvičíme 

Technika neradno štvať, 
S článkom ťažko je behať. 

 Nám to ale nevadí, 
cvičíme jak žeraví. 

V daždi 
Stále 

Cvičíme 

 

 Naše kočky a mamy, 
neplačte vy za nami. 

  

 Tu sa o nás starajú, 
trikrát denne jesť dajú. 

  

 Pojeme aj rakety, 
my sme chlapci vydretí. 

  

 Nikto nie je lenivý, 
všetci cvičia jak diví. 

  

 Či je slnko a či mráz, 
dobre slúži každý z nás. 

  

 Strelieb sa nebojí nik, 
ako muška a cieľnik. 

  

 Pri hrmote výstrelu, 
hľadíme rovno ku cieľu. 

  

 Pri výbuchu granátu, 
kričíme hurá o ratu. 

  

 Po výcviku nám padne, 
poležať si na váľande. 

  

 Či sa pozrieť do kina, 
na Charlieho Chaplina. 

  

 Keď sa minú peniaze, 
lepšie je ísť do stráže. 

  

 My sme ako z ocele, 
na duchu aj na tele. 

Keď sa nám to podarí, 
všade sme len vítaní 

  

    

 

Pri oficiálnej návšteve MO SR Ing. Jaroslava BAŠKU sa jednotky 21. zmiešaného mechanizovaného práporu prezentovali svojimi westernizovanými 
piesňami, ktoré mali veľký úspech u MO SR a veľmi ho zaujali samotne texty, ktoré si dodnes pospevuje!  

  
Autor: slob. Ľuboš GERGELY 
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