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Úvodom 
Horúce letné dni naplno ukázali svoju silu, čím nám spôsobili nemalé starosti. 

Plánovali sme vydať toto druhé tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu 

o niečo skôr, ale sa uskutočnilo také množstvo akcií, že bolo zložité ich 

spracovať a uverejniť. Aj keď sa toto číslo nesie v znamení 25. výročia založenia 

Klubu vojenských výsadkárov SR, začíname ho príspevkom od kolegu Petra 

Hlavačku z Miestneho KVV SR Zlaté Moravce a pokračujeme druhou časťou 

historických skutočností o výsadkároch vo východnej armáde a v SNP. Potešil 

nás e-mail od npor. v. v. PaedDr. Karla Sýkoru, ktorý s jeho súhlasom následne 

uverejňujeme. Krátkym príspevkom informujeme o účasti našich členov na 

streleckej súťaži v Prostějove a nasleduje príspevok s výstižným názvom od 

kolegu Laca Haverlu, v ktorom dokázal podrobne opísať naše významné 

spoločenské udalosti – 25. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka, slávnostné 

zhromaždenie k 25. výročiu vzniku KVV SR a XIII. Snem KVV SR.   Potom 

predstavujeme našich nových členov, jedného jubilanta a žiaľ, navždy sme sa 

rozlúčili s dlhoročným kolegom Dušanom Domským, ktorému venujeme 

niekoľko spomienkových riadkov. 
Ivan Bartoš 

 

Posledné stretnutie klubu v roku 2018 
 

Miestny klub vojenských výsadkárov Zlaté Moravce vo svojom pláne práce na 

rok 2018 mal bod: Stretnutie klubu pri pomníku havárie dvoch sovietskych 

lietadiel počas SNP v roku 1944 v katastri obce Zlatno, na Dvanástej table, v deň 

výročia a to 22. decembra 2018 o 14:00 hod. Pozvali sme starostu obce Zlatno, 

pána Zemana a člena SZPB 

Štefana Doskoča. Na 

stretnutie sme prišli o niečo 

skôr, pretože bola zima, 

plno snehu a sychravé 

počasie. Pripravili sme 

vatru, aby sa dobre 

rozhorela. Po príchode 

všetkých členov zaznela 

Sovietska a Slovenská hymna. Z pietneho príhovoru predsedu miestneho klubu 

Petra Hlavačku odznelo:  

„Zišli sme sa tu dnes, 22.12.2018, aby sme si pripomenuli nešťastnú udalosť 

z bojov v SNP v roku 1944 – haváriu dvoch sovietskych lietadiel, pri ktorej 

zahynulo 11 sovietskych vojakov. Obetovali svoje životy za našu slobodu, pri 

plnení bojových úloh. Je to už 74 rokov a naša ľudská slabosť – zabúdať – sa 

prejavuje aj v našej spoločnosti a hlavne medzi mladými, ktorí si zabúdajú ctiť 

historické udalosti z bojov Slovákov a iných národností o našu slobodu 

a spokojný život v mieri. Generácia vojakov  a obyčajných ľudí v  bojoch proti 
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nemeckému fašizmu vymiera a už žije len veľmi málo priamych účastníkov. Preto 

treba znovu obnoviť tradíciu pietnych osláv, významných udalostí, bojov za 

slobodu a nedovoliť , aby sa zabudlo na obetovanie životov ľudí, ktorí sa nebáli 

hrdinsky položiť životy za náš lepší, spokojný a radostný život v mierovom 

spolunažívaní ľudí. Preto my, členovia Miestneho klubu vojenských výsadkárov 

Zlaté Moravce, chceme obnoviť tradíciu stretávania sa ľudí, dnes 22.12., každý 

rok, aj z okolitých obcí, a tak spoločne vzdať úctu hrdinom, ktorí tu na Dvanástej 

table chotára obce Zlatno, položili pred mnohými rokmi svoje životy. 

Česť ich pamiatke!“ 

Skutočné udalosti pádu lietadiel priblížil všetkým, svojím rozprávaním, člen 

SZPB Štefan Doskoč. I keď vatra horela a hriala doširoka, chladné počasie sa 

výrazne hlásilo a preto dobre každému padol aj pohárik výsadkárskej Peťkovice. 

Pri opekaní sa diskutovalo o problémoch obce Zlatno a o našich plánoch dostať 

pomník do povedomia ľudí a turistov ako pevný bod turistických trás v okrese 

Zlaté Moravce.  

Potešiteľná bola účasť predsedu nášho Oblastného KVV Banská Bystrica kolegu 

Vladimíra  Kavického a Ladislava Haverlu.  Pri rozlúčke dal každý sľub, že 22. 

decembra 2019: „Dovidenia!“ 

Peter Hlavačka 

predseda M KVV Zlaté Moravce 

 

 

 

 

 

 

 

„Nikdy nezabudnite, ako ľahko sme slobodu 

stratili a ako ťažko, za cenu veľkých obetí 

nášho, ale najmä Sovietskeho ľudu sme ju 

dobýjali späť!“ 

arm. gen. Ludvík Svoboda (*25.11.1895   20.9.1979) 
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VÝSADKÁRI VO VÝCHODNEJ ARMÁDE A 
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ 

(pokračovanie z minulého čísla) 
 

PhDr. Ivan GOSIOROVSKÝ, PhD., MBA 

 

Pokračovala však spolupráca 

s moskovským vedením KSČ vysielaním 

politických emisárov, inštruktorov 

a kuriérov na pomoc ilegálnej 

komunistickej strane a na organizovanie  

protifašistického odboja na okupovanom 

území. Do konca roku 1943 bolo zo 

Sovietskeho zväzu na Slovensko 

vyslaných vyše dvadsať parašutistov. 

Väčšinu z nich vyslali sovietske orgány a 

moskovské vedenie KSČ, niekoľko 

pripadlo na ČsVM. 

Tretia a najmasívnejšia vlna výsadkov bola spojená s všeobecným 

vývojom na východnom fronte a prípravou povstania na Slovensku, mala 

ťažisko v druhej polovici roku 1944 a postupne sa rozširovala do českých 

krajín aj v roku 1945.  

    S rastúcim významom slovenského a českého priestoru pre sovietske operačné 

a strategické ciele v poslednej etape vojny narastal počet organizátorských a 

spravodajských výsadkov rôzneho typu a poslania vyslaných sovietskymi 

orgánmi do tohto teritória. Oproti prvým výsadkom do Zakarpatska a na 

Slovensko sa však vo výsadkoch na územie Protektorátu Čechy a Morava 

zmenila metodika. Na vykonávanie ofenzívneho spravodajstva boli 

k organizátorským výsadkom spravidla pričleňované dvoj či trojčlenné skupiny, 

ktoré pracovali viac-menej samostatne. Okrem toho boli vysielané špeciálne 

spravodajské skupiny, ktorých hlavným poslaním bolo podávať orgánom 

sovietskeho velenia informácie vojenského, hospodárskeho či politického 

charakteru. Ako nový prvok vystupuje vysielanie zmiešaných organizačných 

výsadkov, ktoré nahradili vysadzovanie celých partizánskych oddielov. V ich 

čele boli už aj slovenskí a českí velitelia. Od jari 1945 sa ťažisko výsadkových 

operácií presunulo na územie Čiech a mníchovskou dohodou odtrhnutých území. 

Po celý čas vojny sovietske spravodajské organizácie disponovali početnou 

skupinou československých občanov, ktorých nedali k dispozícii čs. 

vojenskej správe a využívali ich na svoje ciele. Sovietske orgány si vyberali 

v zajateckých táboroch aj zo slovenských vojakov, ktorí prebehli na 

sovietsku stranu či padli do zajatia, resp. tých čs. občanov z obsadených 

území Sudet a južného Slovenska, ktorí boli prinútení nastúpiť do nemeckej, 
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resp. maďarskej armády. Výber prebiehal aj v štvormesačnej antifašistickej 

škole pri zajateckom tábore číslo 27 v Krasnogorsku pri Moskve, kde boli 

sústredení dobrovoľníci, ktorí prebehli zo slovenskej armády, a určite 

i v ďalších táboroch. Neúplný zoznam čs. občanov internovaných v ZSSR, 

zostavený v Buzuluku na základe poznatkov z 29 táborov nútených prác, 

obsahoval najmenej 20 000 mien. 

Výsadky jednotlivých spravodajských vĺn, ktoré plnili úlohy Generálneho 

štábu Červenej armády, sa pripravovali vo výcvikových strediskách na okolí 

Moskvy - v Schodnom, v Bykove a i. Príprava prvej skupiny Slovákov a Čechov 

včítane paradiverzného kurzu sa začala 15. júla 1941, keď bolo 12 slovenských 

dobrovoľníkov programu "Aroš" prevezených do Moskvy a odtiaľ do bývalej 

vily maršala Tuchačevského v rekreačnom stredisku Schodnoje.  

     Obsahom teoretickej a praktickej prípravy boli zásady vojenskej topografie 

a orientácie v teréne, získavania informácií, šifrovania správ a obsluhy 

rádiostaníc

, pochopiteľne streľba a ďalej základy práce s výbušninami, 

trhavinami a zápalnými látkami, ako ich získať a ako z nich pripravovať výbušné 

zariadenia. 

     Okrem spoločného výcviku absolvovali ešte výberovo špeciálny 

zdokonaľovací výcvik podľa predpokladanej špecializácie a služobného 

zaradenia. Toto sa však udialo už v Pavlovskej Slobode, kde boli zostavené 

jednotlivé skupiny. 

    Výsadky Čs. vojenskej misie v ZSSR sa spočiatku tiež regrutovali 

z dobrovoľníkov  zvyšku čs. jednotky v Suzdale, ktorí sa približne v rovnakom 

čase prihlásili pracovníkom ČsVM v ZSSR. Výber a prípravu viedol pplk. 

František Hieke-Stoj za výdatnej pomoci sovietskych orgánov. Kurz sa začal 

v moskovskom hoteli Metropol a zo skupiny frekventantov bol vybraný 

sedemčlenný spravodajsko-diverzný výsadok. Neskôr boli "lazutčiki" vyberaní 

z príslušníkov 1. Čsaz a ich prípravu v rámci Čs. vojenskej misie organizoval 

pplk. J. Pernikář. Ich poslanie bolo prevažne spravodajské. 

      Príprava obsahovala: výcvik v sabotážnej a diverznej činnosti, 

spravodajstvo, všeobecné zásady spojenia, šifrovania a dešifrovania, čítanie a 

kreslenie máp, orientácia v teréne, výcvik v streľbe a hádzaní ručných granátov, 

desantný výcvik, vyhľadávanie a vytyčovanie výsadkových plôch. 

    Výcvik v zborovom Oddiele (neskôr Rote) zvláštneho určenia, rozložený 

približne na jeden mesiac, bol s výnimkou niektorých spoločných zamestnaní 

rozdelený osobitne pre skupinu radistov

 a šifrantov a pre skupinu diverzantov a 

prieskumníkov. Po skončení prípravy mala jednotka disponovať špecialistami, 

ktorí by boli vycvičení v zoskoku padákom a po vysadení schopní plniť 

spravodajské, spojovacie, diverzno-sabotážne, preberacie a zásobovacie úlohy.  

                                                 

 Tenzor, slúžil najmä rezidentom, mal dosah 1800 – 5000 km; vysielač a prijímač vážili 70 

dkg, transformátor 2 kg. „Severkami“ , ktoré vážili 2,5 kg a mali dosah 800 – 1000 km, boli 

vybavované najmä organizátorské skupiny. Komplet 6 náhradných batérií vážil 12 kg. 
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Metodika prípravy výsadkov v roku 1944 bola oproti praxi prvých operácií na 

začiatku vojny výrazne zdokonalená. Frekventantmi kurzov boli zväčša skúsení 

partizánski bojovníci, ktorí prešli základným výcvikom u 2. čs. paradesantnej 

brigády v Jefremove a v sovietskych strediskách sa zdokonaľovali a 

špecializovali. Príprava sa skladala z paravýcviku a kurzu zvláštnych úloh 

(špeciálny výcvik pre boj v tyle nepriateľa), ktoré prebiehali pri 2. čs. 

paradesantnej brigáde. Až potom, po osobitej previerke boli vybraní vojaci 

odosielaní do partizánskej školy vo Sviatošine. Tam absolvovali kurzy orientácie 

v teréne, rádiotelegrafie, partizánskej taktiky, mínovania a ďalšie. 

Celá výsadková akcia spravodajcov a organizátorov diverzií i kuriérov  

Kominterny a moskovského vedenia KSČ v prvej vlne výsadkových operácií 

nepriniesla očakávané výsledky. Prakticky všetci členovia spravodajsko-

diverzných skupín zo ZSSR, vysadení v rokoch 1940 - 1941, pokiaľ 

nezahynuli pri zoskoku, dostali sa v relatívne krátkom čase do rúk 

bezpečnostných orgánov.  

       V druhej vlne sa zvýšila kvalita tak prípravy ako aj činnosti 

jednotlivých výsadkov. Napriek tomu ich efektívnosť bola rozdielna 

a závisela tiež od prostredia, kde pôsobili. S veľkými problémami sa stretali 

výsadkári na Zakarpatskej Ukrajine a na územiach, ktoré mníchovskou 

dohodou a viedenskou arbitrážou pripadli Nemecku, resp. Maďarsku a kde 

prevládalo obyvateľstvo nemeckej resp. maďarskej národnosti. 

       V tretej vlne špeciálnych operácií splnili určené úlohy úspešne najmä 

výsadky organizátorov partizánskeho hnutia. Spravodajské skupiny a skupiny 

hĺbkového prieskumu dosahovali rozdielne výsledky. Všeobecne však je možné 

povedať, že účinne prispievali k destabilizácii tyla protivníka. Za veľmi úspešnú 

je považovaná činnosť J. Jablonku, F. Málka-Malinovského, J. Babiša, A. 

Hirnera, V. Medka, A. Bukového, J. Lakotu, K. Grüna, J. Krošláka. Ľ. Laučíka 

a ďalších. 

(pokračovanie v nasledujúcom čísle) 

 

Poznámka na doplnenie poslednej vety: 

Pamätná tabuľa parašutistu ppor. Karola Grüna je umiestnená na stene hotela 

PALACE v kúpeľnom meste Sliač. 
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Kpt. Jozefa Jablonku si tohto roku pri 100. výročí jeho narodenia pripomenuli 

kolegovia z Oblastného KVV Trenčín. Pamätnú tabuľu má v obci Drietoma, 

ktorej slávnostné odhalenie sa uskutočnilo 28.4.2016 v rámci oslavy 71. výročia 

oslobodenia obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená redakce Spravodajcu,  

posílám vám srdečné výsadkářské pozdravy z Ostravy. 
 

Kolega Vidmoch mi přeposlal Spravodajcu 2019/1. Zaujala mě 

tam řada příspěvků a děkuji za ně. Informujete o své přebohaté 

činnosti, věnujete mimořádnou pozornost tradicím i klubovému 

životu. Měl jsem možnost se se skupinou výsadkových veteránů setkat při pietním 

aktu ve Strečně v r. 2013. Bylo to dojemné, protože pouhou shodou okolností 

jsem se tam setkal se svým velitelem z Prostějova Petrem Švrlem. 

     Co se týká Spravodajcu 2019/1, tak mimořádně hodnotím první část příspěvku 

PhDr. Ivana Gosiorovského, PhD.,MBA  „Výsadkári vo východnej armáde a 

v SNP.“ Osobně jsem 75. výročí vzniku 2. čs spb připomenul v Národním 

osvobození. Podrobnější je právě ve vašem výtisku. Děkuji! 

     S úctou jsem četl i o Pamätnom odznaku k 75. výročiu 2. čs. spb a netajím se 

tím, že bych byl velice rád majitelem takového odznaku. V r. 1969 mi velitel plk. 

Mansfeld předal Medaili ke 25. výročí vzniku čs. výsadkového vojska 1944-1969.   
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      Moje aktivity při zachovávání piety výsadkářů, válečníků, odbojářů a SNP 

byly a jsou poměrně pestré. V r. 2014 jsme realizovali „Vzpomínkový přechod 

JAVORNÍKY 1944-2014“ jako vzpomínku na uniformovanou skupinu 

ostravských četníků ze září 1944, kteří odešli na pomoc SNP. Byla to zajímavá 

akce (s pokračováním), na které se vedle složek PČR (MSK, ZLK) a PSR (TSK, 

ŽSK) podíleli i starostové Nového Hrozenkova, Horné Marikové, Štiavniku a 

Makova. Dovoluji si slovenské a české výsadkové veterány na další ročníky 

tohoto přechodu pozvat. 

      Jinou moji aktivitou byl v r. 2015 článek v místním zpravodaji Proskovický 

Florián o našem občanovi Leopoldu Šurabovi (nar. 1919, Špačince u Trnavy). 

Leopold Šurab byl údajně výsadkářem východní fronty. Článek byl napsaný 

dlouho po jeho smrti se syny, kteří ale neznají podrobnosti o jeho údajném  

působení ve skupinách hloubkového průzkumu. Pokud by se našel mezi vámi 

historik, který by zpracoval jeho „válečný životopis“, velmi rádi bychom ho pro 

naše občany přijali k otištění. 
 

                                     S úctou a s díky  

PaedDr. Karel Sýkora, npor. v. v.,  

příslušník VÚ 8280 Prostějov 1969/70, člen ČSBS a Sokola 
 

PS: souhlasím s případným otištění tohoto mailu ve Spravodajci 

 

 

Krátko o účasti našich členov  
na streleckej súťaži KVV Prostějov 

 

17. 5. 2019 -  Strelecká súťaž KVV Prostějov, 

VIII. ročník plk. Františka Mansfelda – súťaž  

v streľbe z pištole Glock na strelnici Polície ČR 

v Prostějove – Vrahoviciach zorganizoval KVV 

Prostejov za maximálnej pomoci 601. skss. 

Súťaže sa zúčastnilo celkom 148 strelcov, z toho 

126 mužov a 22 žien. Kategóriu I. tvorilo 29 

družstiev a kategóriu II. 16 družstiev. Za KVV ČR 

vrátene prostějovského klubu sa zúčastnili KVV 

Praha, Liberec, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, 

Holešov, Zlín, Jindřichův Hradec, Písek a Brno. 

Z KVV SR to boli oblastné kluby Bratislava, 

Banská Bystrica a Prešov.  Za náš klub sa zúčastnil predseda Vladimír Kavický 

a manželia Evka a Jozef Dolníkovci. 

Celkové výsledky sú uverejnené na webových stránkach: 
https://kvvprostejov.wgz.cz/rubriky/kvv-prostejov/branne-hry-a-souteze-vv;fotografie na 

https://www.zonerama.com/jardakov/91025  

https://kvvprostejov.wgz.cz/rubriky/kvv-prostejov/branne-hry-a-souteze-vv


9 

 

Výber z výsledkových listín 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Jozef Dolník  pri streľbe na terč a Evka Dolníková na stupni víťazov 
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Dva dni v Žiline. 
 

Poviedku Dva dni v Chujave napísal Jonáš Záborský 

ešte v roku 1873. Opisuje v nej dva symbolické dni 

v živote obyvateľov obce Chujava, jeden škaredý 

a druhý pekný. Za to, že v dejinách "Slovače" bolo a 

je stále menej tých "dní škaredých" môžeme ďakovať 

takým národným velikánom, akými boli Ján Baltazár 

Magin (06.01.1681 - 27.03.1735), kňaz, básnik a 

historik, ktorý spracoval prvú politickú, národnú a 

kultúrnu obranu Slovákov, ako aj Juraj Papánek 

(01.04.1738 - 11.04.1802), r. k. kňaz, ktorý spracoval 

prvé súvislé slovenské dejiny, či Ľudovít Štúr, generál 

Milan Rastislav Štefánik a v neposlednom rade aj generál in memoriam Jozef 

Gabčík. V Žiline roku 2019 však boli obidva dni stretnutia pekné a takto ich 

prežívali zúčastnení. 

Deň prvý: sobota 25. 5. 2019 – 25. ročník  Memoriálu Jozefa Gabčíka, 

cezpoľného behu na 11 km  so štartom pri rodnom dome J. Gabčíka v obci 

Poluvsie a cieľom v Telovýchovnom areáli, (ihrisku) 5. pluku špeciálneho 

určenia Jozefa Gabčíka v Žiline. 

Memoriál zahájil prezident KVV SR 

pplk. V. Puchoň  slávnostným 

zhromaždením pri pomníku J. Gabčíka 

pred kasárňami, kde viaceré delegácie 

položili vence k pamätníku a ich 

zástupcovia predniesli slávnostné 

príhovory. Medzi čestných hostí, okrem 

iných, patrili gen. v. v. J. Iľanovský, 

príslušník 2. čs. samostatnej 

paradesantnej brigády, partizán a čestný 

člen KVV SR, zástupca náčelníka GŠ 

OS SR gen. Ing. M. Lörinc, veliteľ 5. 

PŠU plk. Ing. M. Gardlo, akad. sochár 

Š. Pelikán, autor pamätníka Jozefa 

Gabčíka, zástupcovia VÚC Žilina 

vedení Ing. Laurenčíkom,  zástupcovia 

klubu generálov SR gen. Blanárik 

a gen. Honzek, za SZPB v Žiline plk. 

v. v. Drotár a SZPB L. Mikuláš plk. v. 

v. Ing. J. Martinka.  Vzácnym hosťom 

bol aj sympatizant a významný 

podporovateľ KVV SR Ing. George 
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Trabelssie, zástupcovia KVVV ČR a zahraniční armádni pridelenci a členovia 

predsedníctva KVV SR. Počas slávnosti boli ocenení gen. Iľanovský a Ing. 

Trabelssie Zlatým krížom cti Jozefa Gabčíka. Na záver slávnostného 

zhromaždenia zložili nastúpení pretekári Sľub pretekára. 

     Po presune na miesto štartu boli položené vence k pamätníku J. Gabčíka pred 

jeho rodným domom v Poluvsí a pretek bol následne odštartovaný. Na trať 

vybehlo 213 pretekárov v kategóriách: juniori a juniorky, muži do 39 rokov, 40-

49, 50-59, 60-69, 70 a viac rokov, ženy do 35 rokov, od 36-49 a nad 50 rokov, 

vojaci a vojačky.  

     Medzitým na ihrisku v Telovýchovnom areáli 5. PŠU v kasárňach v Žiline 

prebiehala oslava MDD a súťaže “Malý Gabčík“ pre deti príslušníkov 5. PŠU, 

KVV SR  a partnerských školských zariadení, s bohatým programom súťaží, 

ukážky techniky a zoskokov vojenských výsadkárov s vlajkami. Na súťažiach sa 

zúčastnilo 80 detí a súťažili dievčatá v troch a chlapci tiež v troch kategóriách. 

V cieli pretekov pre potešenie 

prítomných a  povzbudenie 

dobiehajúcich hrala hudobná 

skupina AJA so spevákom T. 

Bezdedom a sprievodné slovo 

prednášal neúnavný moderátor plk. 

v. v. Miroslav Minár. Každému 

pribiehajúcemu pretekárovi bola 

organizátormi „zavesená na hruď“ 

pamätná medaila 25. výročia 

založenia klubu vojenských 

výsadkárov  SR na stužke. Výsledky pretekov v jednotlivých kategóriách  boli 

vyhlásené a ceny víťazom boli odovzdané v odpoludňajších hodinách  gen. Ing. 

M. Lörincom, plk. Ing. Gardlom a  plk. v. v. Ing. J. Tučekom, CSc. 

V odpoludňajších hodinách prebehlo v priestoroch 5. PŠU aj IV. rokovanie 

zástupcov 5. PŠU, Klubu generálov SR, SZPB a Prezídia KV SSR spoločne so 

zástupcami iných občianskych združení spolupracujúcich s ozbrojenými silami 

SR. Predseda KG SR gen. F. Blanárik 

podal informáciu o ďalšom postupe pri 

výstavbe Hrobu neznámeho vojaka 

v Bratislave. V rámci diskusie boli 

prerokované otázky zlepšenia 

propagácie Ozbrojených síl SR. Na 

záver bol KVV SR ocenený viacerými 

pamätnými medailami za dlhodobú 

spoluprácu s OZ, ako aj gen. Ing. P. 

Honzek Zlatým krížom cti Jozefa 

Gabčíka. Okrem položenia vencov 

k pamätníkom Jozefa Gabčíka v Žiline 
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a Poluvsí boli položené kytice v areáli kasární aj k Pamätníku padlým 

príslušníkom 5. PŠU v zahraničných misiách. Za KVVV ČR položili kyticu 

manželia Antonín a Karmela Štrajtovi z KVVV Praha. 

 Vo večerných hodinách, v reprezentačných priestoroch hotela Slovakia v Žiline, 

prebehlo Slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu vzniku KVV SR. Otvoril ho 

prezident KVV SR pplk. v. v. Viktor Puchoň, ktorý privítal zúčastnených hostí a 

členov KVV SR. 

  V ďalšej časti slávnostného večera odovzdal zakladajúcim členom KVV SR plk. 

v. v. Ing. F. Stavnému, voj. v. v. MUDr. J. Hanákovi, plk. v. v. Ing. J. Tučekovi, 

CSc. a čat. v. v. F. Glatterovi 

vyznamenanie Zlatý kríž cti Jozefa 

Gabčíka. Taktiež odovzdal rôzne   

ocenenia ďalším  prítomným členom 

KVV SR a zaželal im úspechy do 

ďalších rokov. Za neprítomných 

prevzali ocenenia  ich  kolegovia.   

Po príhovoroch viacerých 

prítomných pokračovalo slávnostné 

zhromaždenie voľnou zábavou za 

hudobného sprievodu „živej kapely“.  Príjemné posedenie pokračovalo do 

neskorých večerných hodín.  

     Deň druhý: nedeľa 26.5.2019 – XIII. Snem klubu vojenských výsadkárov 

Slovenskej republiky. Rokovanie v priestoroch 5. PŠU otvoril prezident KV SR 

pplk. v. v. V. Puchoň, privítal hostí 

z KVVV ČR, okrem už menovaných 

v prvom dni manželov Štrajtových tiež 

priateľov F. Chudého, M. Řepku a J. 

Kováře z KVVV Prostějov,  ďalších hostí 

a nominovaných delegátov XIII. Snemu 

KVV SR.   Následne odovzdal riadenie 

snemu mjr. v. v. Mgr. V. Schneiderovi, 

ktorý viedol rokovanie podľa schváleného 

plánu v bodoch: voľbou  pracovného prezídia, návrhovej a volebnej komisie, 
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vyhodnotenie činnosti klubu od ostatného snemu, správou o hospodárení klubu, 

správou revíznej komisie, diskusiou, voľbou prezidenta, členov prezídia 

a tajomníka a bodom rokovania rôzne, kde bolo navrhnuté 

prerokovanie hlavných úloh na rok 2020 a rokovalo sa tiež o ustrojovacej 

disciplíne, nových klubových rovnošatách a baretových odznakoch. 

    Vyhodnotenie činnosti za uplynulé obdobie predniesol prezident klubu. Správu 

o hospodárení klubu a z technických príčin aj správu revíznej komisie predniesol 

viceprezident pre ekonomiku des. v. 

v.  Ing. Dušan Mrmús. Delegáti XIII. 

Snemu tieto správy schválili. 

     Diskusia bola aktívna, riešili sa 

problémy doterajšej činnosti klubu 

a perspektíva ďalšej činnosti klubu. 

Plk. v. v. MUDr. B. Bočkay 

oboznámil delegátov s pripravovanou 

akciou osadenia a odhalenia pamätnej tabule zakladateľovi Nadácie Štefana 

Baniča v USA, Slávovi Mulíkovi, v jeho rodnej obci Nálepkove dňa 04.09.2019.  

Snemu boli odovzdané priania úspechov v ďalšej činnosti od hostí z  

partnerských klubov. 

     Snem zvolil za staronového prezidenta pplk. v. v. Viktora Puchoňa. Do 

prezídia KVV SR bolo navrhnutých 6 kandidátov na 5 miest.  

Ešte pred začatím hlasovania sa dlhoročný predseda Oblastného KVV SR Žilina, 

zakladajúci člen KVV SR a dlhoročný viceprezident klubu čat. v. v. František 

Glatter, majster športu v parašutizme, vzdal kandidatúry z osobných dôvodov. Za 

jeho doterajšiu obetavú prácu mu patrí trvalá 

vďaka nás všetkých.  

Snem potom právoplatne zvolil týchto členov 

prezídia:  rtm. Mgr. Vladimíra Stoila do funkcie 

viceprezidenta, des. v. v. Ing. Dušana Mrmúsa 

do funkcie viceprezidenta pre ekonomiku, mjr. 

v. v. Mgr. Vladimíra Schneidera do funkcie 

viceprezidenta pre informácie a styk s médiami, 

pplk. Ing. Mgr. Pavla Švelku za člena prezídia a plk. v. v. Ing. Jozefa Pračka za 

tajomníka KVV SR. Do funkcie predsedu KRK bol zvolený des. v. v. Dušan 

Horecký a členovia mjr. v. v. Jozef Tomeček a čat. v. v. Jozef Lukačka.  

Novozvolený prezident a ostatní členovia prezídia poďakovali za dôveru im danú 

a stručne prezentovali ich pôsobenie vo zverených funkciách. 

     Po splnení všetkých úloh programu rokovania XIII. Snemu KVV SR bol 

Snem ukončený. 

Takto som ja videl svoje vydarené „Dva dni v Žiline“. 

 

                                                                                     pplk. v. v. Ladislav Haverla 

O KVV SR Banská Bystrica 
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Predstavujeme našich nových členov: 
 
Milan Bobok – voj. v. v., v období rokov 1966 – 68  bol na ZVS 6 
mesiacov v Holešove, potom bol prevelený do Prostějova, uskutočnil 
12 zoskokov padákom. 
 
 
 
Jozef Vician – des. v. v., ZVS absolvoval v rokoch 1973 – 1975 
VÚ 8280  Prostějov, uskutočnil 38 zoskokov padákom. 
 
 

 
 
Ivan Martinka – čat. v. v., absolvoval ZVS v rokoch 1961 – 1962 
u VÚ 7374/B Holešov, uskutočnil 136 zoskokov padákom.  
 
 
 
 
Ján Cuhanič – slob. v. v.,  v rokoch 1975 – 1977  absolvoval ZVS 
u VÚ 8280/6 Prostějov, uskutočnil 13 zokokov padákom. 
 
 
 

 
Július Juhász –voj. v. v. , podal si prihlášku 1.5.2019 do nášho 
klubu ako sympatizant KVV SR,. V rokoch 1980 – 82 absolvoval 
ZVS v Trenčíne (strážna rota). 
 

  

V uplynulých dňoch v tomto roku oslávil náš kolega okrúhle jubileum 

 

55. rokov Ing. Milan Pakan  3.5. 
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Dňa 26. júna 2019 nás navždy opustil dlhoročný kolega, 

priateľ a skvelý človek kpt. v. v.  Dušan Domský. Bol 

trénerom reprezentantov ČSSR a neskôr aj SR, pôsobil aj 

v Spišskej Novej Vsi, kde boli položené základy 

Strediska vrcholového športu parašutizmu ČSSR. Pod 

jeho vedením vyrástlo mnoho osobností vrcholového 

športového parašutizmu, reprezentanti ČSFR a SR. 

Rozlúčka s našim zosnulým kolegom sa uskutočnila 28. 

júna 2019 v Dome smútku v Lučenci. Za všetko, čo 

cítime, píše kolega Martin Mrenica v liste adresovanom 

najbližšej rodine kolegu Dušana Domského: „Pani Zlatka 

a celá tvoja rodina. Žiadne slová ti 

nenahradia stratu milovaného manžela, 

otca a starého otca, tvojho Dušana, ktorý 

vo veku 84 rokov opustil naše rady 

a odišiel navždy do výsadkového 

a leteckého neba. Posielam pár fotografií 

s videom na konci, ako spomienku na 

vynikajúceho priateľa, kolegu a  môjho 

prvého inštruktora v športovom parašutizme 

na letisku v Očovej. Vždy som si vážil jeho 

priateľský prístup k nám mladším, rád 

odovzdával bohaté skúsenosti v tomto 

krásnom športe. Lúčia sa s ním všetci 

členovia Klubu vojenských výsadkárov SR, 

priaznivci parašutizmu, letectva a ostatní 

priatelia z blízkej a vzdialenejšej oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 

Rozlúčili sme sa 
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Záverom 
 

Druhé, neskoré tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu sme 

uzavreli smutným príspevkom z rozlúčky s kolegom, ktorý nás 

navždy opustil. Už teraz pripravujeme tretie číslo, v ktorom 

uverejníme ako prvý príspevok od kolegu Emila Tencera pod 

názvom „Výsadkárska sedemdesiatka,“ ďalej od kolegu Vladimíra 

Gajdoša zo športovej parašutistickej predhistórie (trochu zas 

oprášime historického kostlivca) a od Vladimíra Schneidera o účasti na 

slávnostnom odovzdávaní vysvedčení 2018/2019 študentom Gymnázia Mikuláša 

Kováča. Očakávame aj ďalšie príspevky z plánovaných spoločenských akcií, 

ktoré sa uskutočnia v auguste v znamení 75. výročia SNP. 
Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie - zdroj:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

http://www.klubvtn.info/stiahni.htm 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    
 

SPRAVODAJCA č. 2/2019   

Tlač: Tlačiareň Brummer, Majerská cesta 3, Banská Bystrica 

Spravodajca vychádza vďaka finančnej podpore firmy GRANDPOWER, s. r. o. 

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

Spolupráca a 

korektúra 

Vladimír Schneider Dominik Valkovič Martin Mrenica Jarda Kovář Vladimír Gajdoš 

http://kvvprostejov.wgz.cz/
http://www.klubvtn.info/stiahni.htm
mailto:ivan.bartos22@gmail.com

