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V Bratislave, dňa 20.12.2019
Vážení delostrelci a priatelia.
Dovoľte mi, aby som Vás všetkých srdečne pozdravil a v mene prezídia ČASOD poprial veľa
šťastia, zdravia, optimizmu a elánu v ďalšom živote a veľa zdaru v osobných aktivitách
Chcel by som Vás týmto osloviť a naplniť sľub, ktorým sme sa pri ustanovovacom sneme
zaviazali, a to, že sa budeme spolupodieľať na príprave a vykonaní osláv Dňa delostrelectva
a raketového vojska. Môžem povedať, že takáto akcia sa uskutoční.
Áno, delostrelectvo sa trochu vzmáha. Vzmáha sa čo do kvality, ale aj do početného stavu
a personálneho obsadenia a uznania na generálnom štábe.
Bez toho, aby túto iniciatívu nevyvinul Náčelník delostrelectva GŠ OS SR by takúto akciu
nebolo možné uskutočniť. Pre Vašu informáciu Náčelníkom delostrelectva GŠ OS SR je plk.
Ing. Pavol BARANČÍK. Práve on má záujem o to, aby sme udržiavali tradície delostrelectva,
ako jedného z mála druhov vojsk, ktoré takéto tradície ctia.
Vrátim sa k oslavám Dňa delostrelectva a raketového vojska. Uskutočnia sa dňa 15.1.2020
v Trenčíne Oslavy sa uskutočnia za účasti predstaviteľov Ministerstva obrany SR a GŠ
Ozbrojených síl SR. Budú vykonaná za účasti delostreleckých útvarov a jednotiek za
vykonania statickej ukážky delostreleckej techniky.
Začiatok je o 10,00. Nástup jednotiek vykonanie so slávnostným ceremoniálom. Nasledovať
budú slávnostné príhovory, vyhlásenie rozkazu, vyhlásenie rozkazov o udelení odmien,
udelenie čestných krížov rytiera delostrelectva aktívnym profesionálnym vojakom.
Dovoľujem si poslať program Osláv tak, ako ich stanovil ND GŠ OS SR:
Slávnostný nástup s príslušníkmi jednotiek vykonať s nasledovným programom:
-

09,50 hod.
09,52 – 09,55 hod.
09,55 hod.
10,00 – 10,05 hod.
10,05 – 10,08 hod.
10,08 – 10,10 hod.
10,10 – 10,30 hod.
10,30 – 10,45 hod.

-

10,45 – 10,50 hod.
10,50 – 11,00 hod.

Nástup jednotiek
Prinesenie štátnej zástavy
Príchod hlavného funkcionára
Podanie hlásenia hlavnému funkcionárovi
Štátna hymna SR – delostrelecké výstrely
Privítanie hostí a nastúpených jednotiek
Príhovor
Vyhlásenie rozkazov, odovzdanie krížov a
medailí
Ukončenie slávnostného aktu
Presun do posádkového klubu
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Vykonanie semináru v posádkovom klube Trenčín pre pozvaných hostí a účastníkov
slávnostného nástupu
11,00 – 14,00 hod.
Toto je program, ktorý stanovil ND GŠ OS SR. V jeho mene a s jeho súhlasom si Vás vážení
páni delostrelci dovoľujem pozvať na túto zatiaľ jedinečnú akciu za posledných cca 25 rokov.
Verím, že sa v TRENČÍNE stretneme a zaspomíname si na školské časy, ktorá sme spolu
prežili, alebo na roky, ktoré sme spolu strávili u delostreleckých útvarov a zariadeniach
Československej armády.
Týmto chcem zároveň vyjadriť aj pozvanie ND GŠ OS SR na tento seminár v posádkovom
klube Trenčín pre všetkých členov ČASOD, delostrelcov a sympatizantov.
Dovoľujem si ešte záverom upriamiť vašu pozornosť na to, že to bude slávnostný vojenský
ceremoniál. Preto by som Vás rád požiadal, aby ste sa tejto akcie, ak môžete, zúčastnili vo
vojenských uniformách. Tým sa samozrejme nevylučuje účasť v občianskom odeve.
Záverom by som Vám vážení delostrelci, priatelia, spolužiaci, kolegovia chcel k blížiacim sa
Vianočným sviatkom popriať ich šťastné, radostné a veselé prežitie v kruhu Vašich rodín
priateľov a známych. V roku 2020 si dovoľujem Vám všetkých popriať veľa zdravia,
úspechov a spokojnosti v rodinnom a profesijnom živote.

Prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej
plukovník v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ
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