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Úvodom 
 

 Tak, ako bolo zaznamenané v prvom tohtoročnom čísle nášho klubového Spravodajcu, 

začítame sa do spomienok pplk. Ivana Komárnického, ktoré voľne spracoval náš kolega Emil 

Tencer. História je učiteľkou života, to je nám veľmi dobre známe, preto by poučenie z nej 

malo byť pre každú spoločnosť na svete dominantné. Pokračujeme osobitným príspevkom pod 

názvom „Nezabudnuteľný 7. výsadkový pluk zvláštneho určenia“ od kolegu Dušana Hancka, 

ktorý je reakciou na príspevok kolegu Vladimíra Schneidera v Spravodajcovi č. 6/2012. 

V marci sa uskutočnila výročná členská schôdza oblastného KVV SR Bratislava, na ktorej sa 

zúčastnili aj niektorí kolegovia nášho klubu a tak nasleduje príspevok z jej priebehu. Po ňom 

informácia o účasti našich členov na oslavách oslobodenia obce Čerín a informácia zo 

zasadnutia Rady predsedov KVV SR v Žiline. Žiaľ, aj smutné udalosti sa nám nevyhýbajú. 

Naposledy sme sa rozlúčili s našim kolegom čat. v. v. Mgr. Jánom Auxtom. Na záver končíme 

pripomienkou na ďalšie číslo klubového Spravodajcu.  

Ivan Bartoš 

 

Prepad tábora v Lome na Krpáčove 
(spomína Ivan Komárnický) 

 

    Dňa 30. novembra som vykonával strážnu 

službu v byte veliteľa brigády. Strážil som síce 

v uzavretej verande, ale bola mi veľká zima. Preto 

som vybehol pred barak trochu sa prebehnúť 

a vtom som počul streľbu od smeru Mýto pod 

Ďumbierom a od Hornej Lehoty. Keď som sa 

v súmraku rozhliadol, spozoroval som na druhej 

strane potoka nemeckú hliadku. Rýchlo som 

zobudil Přikryla a ten sa začal obliekať. Streľba sa 

približovala, zosilnela. Súril som Přikryla, aby sa 

ponáhľal a sám som zostal na stráži. Keď Přikryl 

vyšiel, rýchlo sme skočili za drevenú kôlňu, ustúpili sme hlbšie do 

lesa a postupovali do hory. Čo sa odohralo v tábore, bolo strašné. Niektorí sa nestačili ani 

obliecť, vyskakovali oknami, bežali do lesa, snažili sa ukryť. Ale fašistom nestačili – padli. Do 

jedného radu postavili tých, ktorí nestačili ujsť aj ranených a postrieľali ich.  Medzi stojacimi 

v rade bol aj môj kamarát Ján Polák, ktorý bol predtým ranený do ruky. Janko v tej rade stál na 

kraji a keď fašisti začali strieľať, padol na zem skôr ako bol zasiahnutý a nepozorovane sa 

odplazil do kríkov. Podarilo sa mu zachrániť sa, ale mal z toho traumu na celý život. Už nie je 

medzi živými. Ja som bol aspoň oblečený, ale prišiel som o svoje veci a zásoby potravín a to 

už po druhý raz, čo sme ustúpili do hôr. Po prvý raz na Starých Horách a po druhý raz teraz. 

Zachránil som si iba holý život. Postupovali sme vo veľkom snehu ponad Tále, Mýto pod 

Ďumbierom, Jarabú až na Čertovicu. Po ceste sme stretávali vojakov i civilov. Jedny šli dolu 

opačným smerom. Pritom nikto nevedel, kde sa nachádzajú Nemci, ani kam idú. Nad Jarabou 

sme prešli na pravú stranu našej cesty a v hore sme prišli k nejakému bunkru – zemljanke. Boli 

tu naši, aj partizáni. Dali nám po kúsku chleba aj slaniny, lebo my sme už niekoľko dní nič 

nejedli. Veliteľ brigády rozhodol, že treba urobiť prieskum v Lome, zistiť, aká je tam situácia 

a či tam niečo nezostalo. Mňa určil za veliteľa prieskumu. Poslal so mnou jedného príslušníka 

parabrigády, mladého chlapca – Volyňského Čecha a niekoľko neznámych ľudí v civile, 

v uniformách vojenských i žandárskych a lesníckych. Na cestu sme dostali po krajci chleba 

a trocha slaniny. Na spiatočnej ceste sme postupovali na Lom, ibaže trocha nižšie pod cestou. 

Cesta nám trvala dlho, ani neviem, koľko dní.  
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    Keď sme prišli do Lomu, videli sme, že civilisti pochovávali mŕtvych partizánov. 

Neopovážili sme sa priblížiť, nevedeli sme, kto sú tí ľudia, či tam nie sú Nemci, alebo ich 

agenti. po chvíli som súhlasil, aby niektorí odišli a zistili situáciu. Za nimi odišli ďalší a pridali 

sa k tým, čo pochovávali. S nimi aj odišli a viac sa nevrátili. Ani nám nedali vedieť, aká je 

situácia v Lome. Tak bolo po mojej skupine. Nemal som inú možnosť. Zostal som 

s Volyňským Čechom sám a nevedeli sme, čo ďalej. Chlapec bol natoľko zoslabnutý, že 

nemohol chodiť. So mnou to bolo horšie. Po zranení ľavého oka, ešte u Žaškova, som po 

odchode do hôr chodil so zaviazaným okom. Striedanie zimy, vetra, snehu a slnka mi poškodili 

aj pravé oko. Dostal som očný zápal a prestal som vôbec vidieť, prakticky som bol slepý. 

Rozhodol som sa, že za každú cenu sa musíme dostať do obce Horná Lehota. Poznal som tam 

ilegálnych pracovníkov a vedel som, že jedine tak sa môžeme zachrániť, ak im dáme o sebe 

vedieť. Spoločnými silami sme akosi podivuhodne putovali vpred. Ja som kamaráta niesol na 

chrbte a keďže som nevidel. on ma nasmeroval na cestu. Takto sme prišli nad Hornú Lehotu na 

Polom, kde kamarát spozoroval dvoch mužov. Skryli sme sa. Keď prišli bližšie, po hlase som 

spoznal môjho známeho ilegálneho pracovníka. Vyšli sme z úkrytu von a spýtali sa, či sú 

v obci Nemci a vysvetlili sme im našu situáciu. Ilegálny pracovník sa rozhodol, že si mladého 

vezme k sebe. Ten potreboval iba odpočinok, najesť sa a bude v poriadku. Mne povedal, že so 

mnou to bude horšie. Susedovi riekol: „Belo, toho si vezmeš ty, lebo on potrebuje dlhšie 

liečenie. Teba nebude nikto podozrievať a ani jeho u teba hľadať.“ A tak som sa dostal do 

Hornej Lehoty skoro slepý k Belovi, kde ma jeho manželka vykúpala a uložila. Moje šaty, 

doklady a zbrane dobre ukryla. Obliekla ma do prádla a do šiat po nebohom dedkovi. Stal sa zo 

mňa nemocný príbuzný, ktorý dostal zápal spojiviek. Postarali sa aj o lieky a fotografa na 

falošné doklady. Ako dlho som ležal nevidiaci, neviem. Viem len, že von do búdky so 

srdiečkom ma vodila ich deväťročná dcérka Evička. 

    Zažil som tam aj veľmi nepríjemnú príhodu, ktorá ma mohla stáť aj život. Preto dnes 

hovorím, že domáca pani Emília ma zachránila. Po niekoľkých dňoch, čo som ležal 

s nakvapkanými očami na pohovke, v byte sa objavili dvaja muži s pištoľami. vyzvali ma, aby 

som vstal a vrátil cenné predmety a zlato, ktoré som ukradol židovskej rodine. Inak ma 

odstrelia ako psa. Kto to bol, to som nevidel, ale domáca pani sa pred nich postavila 

a povedala: „Tento človek nikomu nič neukradol. Pred pár dňami ho Belo priviedol ako 

slepého. Odvtedy nikam nechodí, lebo nevidí. A ak chceš strieľať, tak strieľaj do mňa!“ potom 

povedala známemu, volala ho krstným menom, aby  toho s pištoľou poslal preč a oni že sa 

pozhovárajú. Prešli do druhej miestnosti, ale čo sa rozprávali, to som nepočul. Až neskôr som 

zistil, že to bol ich príbuzný – tiež ilegálny pracovník a ten druhý bol partizán, ktorému sa 

veľmi bojovať nechcelo a zdržiaval sa u príbuzného svojich domácich (neskôr si zobral jeho 

dcéru za manželku). Preto, okrem domácich, o návšteve týchto ľudí nik nevedel a ja som ich 

nevidel. Domáci pán Belo neprezradil ani po mojom uzdravení, kto to bol. Až po tridsiatich 

rokoch, keď už Belo nebol medzi živými, celkom náhodou som sa dozvedel, že muž s pištoľou 

bol Kovalčík (údajne ešte žije v Martine). 

 

Použitý materiál od Ivana Komárnického, príslušníka 2. samostatnej čs. paradesantnej brigády 

v ZSSR, voľne spracoval Emil Tencer    

                                                                                  

                                                                                     marec 2015 

 

 

Fotografia  plk. v. v. Ivana Komárnického prevzatá od: Mgr. MAGDALÉNA LAVRINCOVÁ 

Podkarpatská Rus – časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, 23. ročník, č. 2/2013, str. 7.  
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Nezabudnuteľný  7. výsadkový pluk zvláštneho určenia 

 

Pokračujem druhou časťou môjho príspevku 

o 7. výsadkovom pluku zvláštneho určenia, 

ktorý bol zverejnený v predchádzajúcom čísle 

nášho klubového Spravodajcu. Táto časť by sa 

mala niesť v duchu hesla: „Jeden za všetkých, 

všetci za jedného!“ alebo slov: „Náročnosť, 

kamarátstvo, súťaživosť!“  

     Za dobu existencie pluku sa podarilo 

vypracovať zvláštne programy špeciálnej prípravy, postupov, 

nasadenia, riadenia a spravodajského zaťaženia príslušníkov útvaru. 

Odborná príprava a výcvik bol uskutočňovaný pod vedením 

výcvikovej skupiny, ktorá bola zložená z najskúsenejších dôstojníkov 

pluku. Vedľa tradičnej pozemnej a výsadkovej prípravy sa súčasťou 

odbornej prípravy stala tiež príprava cudzích jazykov, predovšetkým 

nemeckého, ale aj iných štátov NATO.  Tento druh prípravy bol v tom čase v ČSĽA 

výnimkou. Na rovnakej úrovni bolo intenzívne školenie o leteckej a raketovej technike, 

technických prostriedkoch spojenia armáda NATO a spôsoboch ich ničenia a vyradenia 

z prevádzky. 

   Pluk bol dva krát blízko skutočného bojového nasadenia. Prvý krát v čase berlínskej krízy 

v roku 1961, keď bol vyvedený do lesov a na letisku v Holešove pristáli z Mošnova lietadlá Il-

14, ktoré mali zabezpečiť vysadenie pluku do zázemia nepriateľa. Druhý krát sa situácia 

opakovala v dňoch karibskej krízy o rok neskôr. V tej dobe 7. výsadkový pluk zvláštneho 

určenia patril k najlepšie vycvičeným útvarom svojho zamerania nielen v čs. armáde, ale tiež 

v rámci armád Varšavskej zmluvy. Túto skutočnosť potvrdzovali výsledky na spojeneckých 

cvičeniach, ale aj na cvičeniach ČSĽA. Väčšina cvičení útvaru sa uskutočňovala so 

skutočnými operačnými a spravodajsko-prieskumnými námetmi a na skutočne existujúce 

objekty. Nepriateľom boli spravidla vyššie štáby a vyššie stupne armádneho velenia. Cvičilo sa 

tiež na objekty, ktoré boli životne dôležité pre infraštruktúru nepriateľa, kde protivníci boli 

príslušníci zásahových jednotiek ZNB a ĽM. Príslušníci pluku sa čestne vyrovnávali so 

všetkými úlohami a na nich kladenými požiadavkami aj preto, že v celom pluku, na rotách, 

čatách a družstvách spolu s vysokou náročnosťou vládol tiež duch kamarátstva a zdravého 

súťaženia. 

    Už rok po svojom vzniku, dňa 6. októbra 1962 bola 7. výsadkovému pluku zvláštneho 

určenia odovzdaná z rúk náčelníka Spravodajskej správy Generálneho štábu bojová zástava, 

ktorú prevzal veliteľ útvaru pplk. Miroslav Šedina. Išlo o ocenenie výsledkov, akých jeho 

príslušníci dosiahli nielen v príprave a výcviku, ale aj v ďalších oblastiach činnosti a života 

útvaru. Pri výpočte vojakov a jednotiek, ktoré za celú dobu existencie útvaru získali odznaky, 

čestné tituly, armádne alebo štátne vyznamenania by bol veľmi dlhý. Za týmito výsledkami 

stála vždy na prvom mieste snaha dosiahnuť čo najlepšie výsledky, ktoré zvýšili kvalitu 

pripravenosti vojaka, jednotky i útvaru ako celku. 7. výsadkový pluk zvláštneho určenia ako 

jeden z najlepších útvarov armády bol využívaný na jej prezentáciu nielen pri vojenských 

prehliadkach alebo iných podobných príležitostiach, ale stával sa tiež častým cieľom návštev 

delegácií výsadkových jednotiek Varšavskej zmluvy. Naopak zas holešováci navštevovali 

svojich druhov v zbrani v bývalom ZSSR, Poľsku, Maďarsku za účelom výmeny vzájomných 

poznatkov, skúseností, ukážok výcviku, novej výzbroje a výstroje. 

   Útvar nežil len vojenskými povinnosťami. Bol zapojený aj do politického, verejného 

a spoločenského života v meste a okolí. Príslušníci útvaru sa zapájali do „Akcií Z“ s cieľom 

zlepšovať občiansku vybavenosť, kultúrny a športový život, skrášľovanie životného prostredia. 
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Pluk mal patronáty s priemyslovými podnikmi a školami nielen v Holešove, ale aj 

v Gottwaldove (v súčasnosti Zlín), Napajedlách a Bystřici pod Hostýnem. V mesiacoch jún 

a júl 1965 došlo k veľkým povodniam na juhu Slovenska. Po pretrhnutí ochranných hrádzí 

zaplavila voda rozsiahle územia, ohrozila majetok a životy. Útvar bol medzi prvými 

jednotkami, ktoré prišli na pomoc. V priestore Hurbanova – Kollárova – Komárna a Dediny 

Mládeže budovali a opravovali hrádze, evakuovali civilné obyvateľstvo, hospodárske zvieratá, 

zabezpečovali zásobovanie a likvidovali veľké škody, ktoré počas povodní vznikli.  

   Začiatkom roka 1967 veliteľ útvaru pplk. Šedina odchádza na Spravodajskú správu GŠ a na 

jeho miesto nastúpil jeho zástupca pplk. Vladimír Košan. Keď 6. mája 1967 pripínal minister 

národnej obrany armádny generál Bohumil Lomský (na ilustračnej 

fotografii) na bojovú zástavu vyznamenanie Rad červenej hviezdy, neboli 

jeho slová o tom, že útvar predstavuje jednu z najlepšie vycvičených 

a pripravených jednotiek armády, vôbec prehnané. Samozrejme, že za toto 

ocenenie sa v plnej miere zaslúžili dôstojníci útvaru, ale v nebývalej miere 

aj vojaci základnej služby. Drvivá väčšina vojakov základnej služby 

nechápala dva roky strávené v zelenom len ako povinnosť, ale naviazala si 

k svojmu útvaru a druhu vojska pevný citový vzťah, ktorý trval veľmi dlho 

aj po odchode do civilu, prípadne pretrváva až do dnešných dní.  

   V závere tejto časti nesmieme tiež zabudnúť aj na občianskych zamestnancov útvaru, bez 

ktorých by celá  činnosť a úsilie získať čo najlepšie hodnotenie nebolo možné. Ich obetavosť 

pri zabezpečovaní hospodárskej správy útvaru počas celej doby trvania pluku prispela 

v rovnakej miere k celkovému hodnoteniu útvaru u obyvateľov Holešova. 

 

 (dokončenie v budúcom čísle).  

 

Dušan Hancko 

 

Použité pramene: Vo vzduchu, na zemi i vo vode (J. Bílek 2009) 

Jednotky ZU – z Prešova do Holešova (J. Dufek 2011) 
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Výročná členská schôdza O-KVV SR Bratislava 
 

Prvú sobotu v mesiaci marec v popoludňajších hodinách sa konala Výročná 

členská schôdza Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Bratislava, 

tradične v Spoločenskej miestnosti Spojenej strednej školy v Bernolákove.  

Spoločenská miestnosť bola zaplnená kolegami z KVV SR a KVVV ČR, 

hostí zo spoločenských organizácií, ktorí pozvanie prijali. Rokovanie otvoril 

a viedol kolega Ľubomír Dubeň, ktorý nedávno funkciu predsedu klubu 

odovzdal kolegovi Ivanovi Hulínovi. Po doznení známej  hymny 

výsadkárov „Duní stroje vzduchem“ rokovanie výročnej členskej 

schôdze pokračovalo podľa 

schváleného programu.   

          Po voľbe pracovných 

komisií, prednesení správy 

o činnosti za rok 2014, 

správy o hospodárení za rok 

2014, plánu činnosti na rok 2015 

nasledovala diskusia a príhovory 

prítomných hostí. Diskusia sa niesla 

v znamení hodnotenia  spolupráce 

medzi klubmi vojenských 

výsadkárov, návrhov na zlepšenie 

niektorých činností, medzi ktoré patril 

napríklad návrh na zjednotenie textu 

hymny výsadkárov. Množstvo 

diskusných príspevkov bolo viac na úspešnú 

prácu KVV SR, KVVV ČR, spoločenských 

organizácií  ako  aj  jednotlivcov, čo 

odzrkadlilo vo veľkom počte odovzdaných 

vyznamenaní. Ako vo svojom vystúpení 

spomenul prezident KVV SR kolega Jozef 

Tuček, výročná členská schôdza oblastného 

KVV SR Bratislava je záverečnou schôdzou 

klubov SR, kde sa stretnú zástupcovia KVV 

SR, KVVV ČR a spoločenských organizácií, 

s ktorými kluby spolupracujú. Okrem 

zástupcov prezídia KVV SR a klubov 

vojenských výsadkárov  SR zo Žiliny, 

Prešova, Martina, Banskej Bystrice, Trenčína, Miestneho KVV SR Trnava, Miestneho KVV 

SR J. Kriváňa Šumiac sa schôdze zúčastnili aj zástupcovia KVVV ČR z Prostějova, 

Jindřichovho Hradca, Zlína, Holešova, Prahy a Chrudimi. Na rokovaní boli prítomní vzácni 

hostia v osobe bývalej starostky obce Smolenice pani Pavlíny Hornáčkovej, bývalého predsedu 

KVV SR kolegu Antona Múdreho, Občianskeho združenia Červené barety Michala Muchu 

a Jindřicha Starého juniora, prezidenta medzinárodnej organizácie ICOCRIM generál poručíka 
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JUDr. Jozefa Zaťka, predsedu Zväzu vojakov SR klub Bratislava Ing. Pavla Badu a zástupcu 

slovensko-ruskej spoločnosti  

 

Zlatým klincom programu bolo odovzdanie drobných pozorností k MDŽ prítomným ženám 

a ku krásnemu jubileu diamantovej svadby manželom Méhesovcom kytica kvetov a veľký 

darčekový kôš. Po skončení odovzdávania ďakovných a pamätných listov po schválení 

uznesenia bola výročná členská schôdza oblastného 

KVV SR Bratislava ukončená spoločenským 

posedením. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompletná delegácia nášho 

oblastného klubu, ktorá sa 

zúčastnila na VČS 

v Bernolákove  v zložení: 

stojaci zľava kol. Rastislav 

Vargic, Tibor Tišťan, 

Vladimír Kavický, Evka 

a Jozef Dolníkovci, Albert 

Dubný.   

Polokľačiaci zľava Ivan 

Bartoš a Vladimír 

Schneider. 
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Informácia o účasti našich členov na oslavách 70. výročia obce Čerín 
 

V sobotu 21. marca 2015 v malebnej obci Čerín, ktorá leží vo Zvolenskej kotline v údolí 

potoka  Zolná,  na významnej križovatke ciest Banská Bystrica – Zvolen – Poniky sa konali 

dôstojné oslavy 70. výročia oslobodenia obce Rumunskou armádou pod vedením Sovietskej 

armády. Slávnostný sprievod s dychovou 

hudbou sa pohol o 13:00 hodine od 

obecného úradu na cintorín k hrobu 

neznámeho rumunského vojaka, pri ktorom 

stála čestná stráž členov Klubu vojenskej 

histórie Golian v dobových uniformách 

Sovietskej armády. Pietny akt začal 

položením venca Veľvyslanectva Ruskej 

federácie v zastúpení  pána Michaila 

Mačechina s manželkou na hrob 

neznámeho rumunského vojaka. Za ním 

položili kyticu zástupcovia Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov pod 

vedením predsedu Pavla Sečkára a starosta 

obce Čerín Pavol Kmeť s poslancami 

obecného zastupiteľstva. Po odznení básne, 

príhovoru Janky Majerovej boli prítomní 

vyzvaní minútou ticha vzdať úctu hrdinom 

odboja. Na ich počesť zazneli slávnostné 

salvy z pušiek čestnej stráže. 

Po pietnom akte položenia vencov oslavy 

oslobodenia obce pokračovali programom 

v obecnom Kultúrnom dome slávnostným 

zhromaždením hostí a obyvateľov obce. Po 

hymne SR nasledoval bohatý kultúrny 

program, ktorý moderoval publicista Fedor 

Mikovič. Po príhovore zástupcov SZPB P. 

Sečkára a V. Longauera pokračoval program 

besedou s priamym účastníkom národno-

oslobodzovacieho boja pánom Vladimírom 

Strmeňom, ktorý pútavo porozprával svoje 

zážitky z tohto ťažkého obdobia. V priebehu 

besedy zaspievali slávnu ruskú pieseň 

„Kaťuša“ Ondrej Selecký s  Jankou 

Majerovou v nadväznosti na spomienku pána 

Strmeňa, keď ju zahral na ťahacej harmonike 
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veliteľovi 1. čs. armádneho zboru Ludvikovi Svobodovi. Program pokračoval vystúpením 

speváckeho zboru Konzervatória J. L. Bellu a vystúpením ľudovej hudby Mateja Kováča a jej 

sólistov. Po skončení oficiálnej časti 

programu bolo spoločenské posedenie, na 

ktorom 87-ročný Vladimír Strmeň predviedol 

svoje hudobné umenie na požičanom 

akordeóne prítomným účastníkom osláv. 

Vynikajúco zorganizovaných osláv 70. 

výročia oslobodenia obce Čerín sa zúčastnili 

kolegovia Branislav Diško (na 8 strane 

snímke v uniforme v barete s členom KVH 

Golian pánom Gagom) a Ivan Bartoš (na 

snímke s pracovníkom Veľvyslanectva Ruskej federácie pánom Mačechinom). 

 

 

 

Informácia zo zasadnutia Rady predsedov KVV SR  dňa 22.3.2015 
 

Dňa 22. 3. 2015 sa zasadnutia Rady predsedov KVV SR v Žiline za KVV Banská Bystrica 

zúčastnili kolegovia Vladimír Kavický, Vladimír Zámečník, Albert Dubný a Laco Haverla.  

Zasadnutie otvoril kol. J. Hanák, ktorý  prítomných oboznámil s programom rokovania. Správu 

o činnosti za uplynulé obdobie a plán činnosti KVV SR predniesol kol. 

J. Tuček, kde najväčšiu pozornosť venoval účasti členov na oslavách konca 2. sv. vojny a 

oslobodenia Bratislavy, Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a vynálezcu padáka Š. 

Baniča, Stretnutiu 2015 Prostějov - Hamre, Gabčíkovému memoriálu a iným. V diskusii potom 

vystúpili kolegovia Puchoň o stave účtu KVV SR, ktorý zároveň požiadal zástupcov 

jednotlivých KVV a zaslanie príspevku pre KVV SR, kol. Dubeň o memoriáli zakladateľov 

výsadkového vojska a vynálezcu padáka Š. Baniča a o pohrebe gen. Mikluša,  kol. Glatter o 

odvode 2 % pre KVV SR, oslavách konca 2. sv. vojny a výstupe na Slemä, Tuček o priebehu 

výročných schôdzi jednotlivých KVV a o zmene predsedu KVV Bratislava, kol. Gordík z MK 

Martin o činnosti klubu, kol. Milas o KVV Prešov. Ďalej sa osobne predstavil kol. MUDr. Ivan 

Hulín, predseda KVV Bratislava. V bode rôzne sa diskutovalo hlavne o oslavách 70. výročia 

oslobodenia Bratislavy a udelení zlatej medaile J. Gabčíka zástupcovi Ruskej federácie ako 

úcty padlým vojakom ČA. Ďalej kol. Tuček informoval o snahe zaviesť spolu s 5. plukom ŠU 

Žilina  webovú stránku, návrhu na zmenu odznaku KVV SR a výmene členských preukazov. 

 V priebehu rokovania boli privítaní prichádzajúci plk. Ing. Šebo, ktorý sa vo svojom 

diskusnom príspevku venoval ďalšej perspektíve "fungovania" pluku a svojom v rámci ASR a 

hosť J. Drotár zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,  ktorý sa venoval registrácii 

ešte žijúcich členov 2. čs. samostatnej paradesantnej  v ZSSR a ďalšej práci zväzu. Ďalšie 

zasadnutie rady predsedov bude dňa 12.10.2015. 
Laco Haverla 
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Dňa 12. marca 2015 v horehronskej obci Čierny Balog sa smútočnej rozlúčky za náš 

klub zúčastnili kolegovia Vladimír Kavický, Ladislav Haverla a  Ivan Bartoš. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Záverom 
 

Len jedna veta. Ďalšie číslo nášho klubového Spravodajcu budeme pripravovať na vydanie 

začiatkom letných prázdnin. 
Ivan Bartoš 

 
 

Použité fotografie: Vladimír Schneider, Ivan Bartoš     

Zdroj ilustračné foto: archiv a  http://armada.vojenstvi.cz/galeriemno.htm 
 

 

 

 

    

 
SPRAVODAJCA č. 2/2015.  Tlač: Dell V525w. 

Len pre vnútornú potrebu členov KVV SR a KVVV ČR! (bez gramatickej úpravy)  

Bol to úder, ako blesk z jasného neba, keď 

sme sa dozvedeli, že nás dňa 6. marca 2015 

opustil kolega  čat. v. v. Mgr. Ján Auxt. 

Krátka bola naša doba spoznania osobnosti 

parašutistickej éry písanej v spoločnosti Juraja 

Kriváňa, keď dotĺklo jeho statočné srdce. 

 

http://armada.vojenstvi.cz/galeriemno.htm

