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Úvodom 
...a je tu konečne dlho očakávané prvé tohtoročné číslo nášho 

klubového Spravodajcu. Začíname ho príspevkom od kolegu 

Petra Hlavačku, v ktorom opísal priebeh Výročnej členskej 

schôdze Miestneho KVV SR Zlaté Moravce. Potom nasleduje 

rozsiahly príspevok z Výročnej členskej schôdze nášho 

Oblastného KVV SR a za ním začíname s prvou časťou 

príspevku od kolegu Štefana Boboka, ktorým nám priblíži 

vojenský priestor Libavá počas zimného cvičenia 1. a 2. čaty 

jednotky „V“- Školy dôstojníkov v zálohe (ŠDZ) 7. výsadkového pluku 

zvláštneho určenia Holešov v roku 1966. Príspevok bude obsahovať aj dve 

zaujímavé čiernobiele fotografie, ktoré zo svojho osobného archívu vylovil 

kolega Vladimír Schneider. Nasledujú Slovenskí padákoví strelci – epilóg od 

plzeňského kolegu Vlada Gajdoša, ktorý je pokračovaním z minulého čísla. 

Kolega Ján Návoj nám vo svojom príspevku priblíži svoju účasť na výročnej 

členskej schôdzi ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Nitra – 

Chrenová. Osobitný príspevok od kolegu Martina Mrenicu je venovaný nášmu 

jubilejnému oslávencovi, dlhoročnému členovi klubu kolegovi a priateľovi 

Tiborovi Tišťanovi. Za týmto príspevkom ešte predstavíme troch našich nových 

členov, zablahoželáme symbolicky našim jubilantom a končíme tradične 

záverečnými vetami. 
 Ivan Bartoš 

 

 

 

Zlatá bodka 
za činnosťou Miestneho klubu vojenských výsadkárov SR 

Zlaté Moravce v roku 2019 
 

V sobotu 11.1.2020 sa konala výročná členská schôdza M 

KVV SR ZM v reštaurácii Hobex v Zlatých Moravciach. 

Dobrá a kvalitná príprava schôdze sa odzrkadlila aj na jej 

hladkom priebehu. Deväťdesiat percentná účasť členov klubu 

a osemdesiatpäť percentná účasť pozvaných hostí hovorila 

sama o záujme o našu Výročnú členskú schôdzu klubu.  

Predseda klubu privítal prezidenta KVV SR pána pplk. v. v. 

Viktora Puchoňa, členov prezídia klubu, viceprezidenta Mgr. Vladimíra 

Schneidera, Mgr. Vladimíra Stoilu, predsedu Oblastného KVV SR Banská 

Bystrica Ing. Vladimíra Kavického, starostu obce Zlatno, pána Ing. Martina 

Zemana, starostu obce Mankovce, pána Milana Vrábela, člena OV SZPB v Nitre, 

pána Štefana Doskoča, redaktora „Poľnej pošty“, plk. v. v. Miroslava  Minára, 

ostatných hostí a členov klubu.   Pretože schôdza sa konala na začiatku nového  
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roku 2020, predseda klubu poprial novoročným vinšom všetko najlepšie, veľa 

zdravia, šťastia, úspechov a dobrej spolupráce v našich kluboch. Netradične, 

novoročným prípitkom otvoril pracovné rokovanie našej VČS. Prečítal program 

schôdze, ktorý bol jednohlasne schválený. Ďalej nasledovalo zvolenie 

mandátovej, volebnej a návrhovej komisie v zložení: predseda Ing. Ján Návoj, 

členovia Jozef  Balla a  Jozef Vician. Návrh komisie bol členmi klubu 

jednohlasne prijatý. Po podaní správy mandátovej komisie o účasti deväťdesiat 

percent členov klubu bola predsedom prednesená správa o činnosti klubu za rok 

2019. Aby dodržal časový limit 30 minút, musel, pri všetkej skromnosti, niektoré 

body našej práce vynechať.  

   Návrh plánu práce na rok 2020 predniesol tajomník klubu Dominik Valkovič. 

Plán bol členmi klubu jednohlasne schválený. Predseda klubu odovzdal slovo 

predsedovi volebnej komisie Ing. Jánovi Návojovi, aby vykonali voľbu nového 

výboru klubu na obdobie rokov 2020 a 2021. Členovia klubu jednohlasne 

vyslovili dôveru doterajšiemu výboru klubu v zložení: predseda, Peter Hlavačka, 

tajomník, Dominik Valkovič, člen výboru, Slavoslav Kincel. Všetci menovaní 

kandidátku a funkcie na nové volebné obdobie 2020-2021, prijali.   

V diskusii bolo 15 príspevkov, z ktorých vyberáme:  

- Viceprezident Mgr. Vladimír Schneider prečítal rozkaz prezidenta KVV SR, 

ktorý udelil za aktívnu prácu v klube striebornú medailu Jozefa Gabčíka, 

tajomníkovi Dominikovi Valkovičovi a bronzovú medailu Jozefa Gabčíka, 

Jozefovi Ballovi.  
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- Rozkazom prezidenta KVV SR bola udelená, za bohatú a všestrannú činnosť 

M KVV SR ZM, na zástavu klubu, pamätná medaila Jozefa Gabčíka „ Za 

zásluhy.“ Predsedovi klubu, Petrovi Hlavačkovi, ju osobne odovzdal 

prezident KVV SR, pplk. v. v. Viktor Puchoň, s poďakovaním za veľmi 

úspešnú prácu a spoluprácu v rámci KVV SR a za šírenie dobrého mena 

KVV SR. Klubovú zástavu medailou spoločne dekorovali. 

- Za ocenenie členov a činnosti nášho klubu predseda poďakoval 

a pripomenul, že udelené vyznamenania nás zaväzujú k ďalšej, lepšej, 

aktívnej práci v prospech dobrého mena KVV SR.  

Na koniec diskusie boli hosťom a členom klubu odovzdané malé darčekové 

balíčky pre spomienku na stretnutie v Zlatých Moravciach. Prednesením návrhu 

uznesenia a jeho schválením bola práca VČS zavŕšená. Predseda klubu zhodnotil 

jej priebeh. Poďakoval všetkým prítomným za účasť, diskusné príspevky, za 

pomoc a spoluprácu na spoločných akciách s vierou, že sme prispeli 

k upevňovaniu priateľstva, kolegiality a porozumenia medzi členmi KVV SR, 

spolupracujúcimi obcami a organizáciami.  

Obed so zabíjačkovými špecialitami chutil všetkým. Kto mohol, nepohrdol 

ani „Jankovicou“ – medovicou. Spoločenské posedenie po obede bolo krásnou 

bodkou za stretnutím kolegov a priateľov – veteránov výsadkového vojska.  

Verím, že o rok, nám bude dopriate stretnúť sa znova.    
 

Peter Hlavačka 

predseda M-KVV Zlaté Moravce 
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Výročná členská schôdza - 17. 1. 2020 
 

Slávnostné rokovanie výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala v priestoroch 

Osvetového strediska Veliteľstva vzdušných síl Ozbrojených síl SR v kasárňach 

SNP vo Zvolene, bolo tradične otvorené parašutistickou hymnou „Duní stroje 

vzduchem.“ Rokovanie z poverenia výboru viedol tajomník klubu des. v. v. Mgr. 

Ivan Bartoš. Privítal osobne všetkých prítomných členov a hostí, ktorí sa 

zúčasnili rokovania výročnej členskej schôdze, menovite mjr. Mgr. Zdenko 

Baranec – náčelník SKOČ VVS OS SR Zvolen, plk. mons. Marko Trokan – 

kaplan VVS OS SR Zvolen,  plk. v. v. Ing. Jozef Tuček, CSc. – čestný prezident 

KVV SR,  plk. v. v. Ing. Jozef Pračko – tajomník Prezídia KVV SR , plk. v. v. 

Ing. Pavol Marko – viceprezident Únie vojnových veteránov SR, nrtm. Roman 

Veselý – Padáková, výsadková a záchranná služba SR, rtm. Mgr. Vladimír Stoila 

– člen Prezídia KVV SR, predseda O KVV SR Žilina,  kpt. Ing. Vladimír Vaňa – 

tajomník O KVV SR Žilina, plk. v. v. Ing. Michal Milas – predseda O KVV SR 

Prešov, pplk. v. v. Ing. Mojmír Hloch – predseda Klubu Zväzu vojakov SR 

Banská Bystrica. Za Oblastný KVV SR Bratislava  boli prítomní kolegovia  

Miroslav Daraš,  Peter Prvonič, Peter Kopáčik, Dušan Chvostek, Imro Psotka. 

Svojou účasťou poctil rokovanie výročnej schôdze mjr. v. v. Pavol Šimko - 

bývalý príslušník 7. p ZU Holešov, Tatiana Pavlatová – majsterka športu 

v parašutizme, Terézia Nôtová a Darina Račiaková – sympatizantky KVV.  

Prítomní členovia a hostia si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých kolegov 

Alberta Mikovínyho, Dušana Domského, Jána Vargu, bývalých spolubojovníkov 

a veliteľov z Českej a Slovenskej republiky. Kolega Ján Bartolen hrou na fujare 

doplnil spomienku na zosnulých kolegov. Po tomto akte  prítomní členovia 

odhlasovali program rokovania. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení 
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kolegovia  npor. v. v. doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. – predseda, slob. v. v. Ján 

Cuhanič a čat. v. v. Štefan Janáček – členovia. Podľa schváleného programu 

referát k 25. výročiu založenia Oblastného KVV SR Banská Bystrica predniesol 

podpredseda klubu Vladimír 

Schneider. Informoval 

o začiatkoch vzniku myšlienky 

založiť klub vojenských 

výsadkárov, spomenul 

zakladajúcich členov a niektoré 

spoločenské udalosti týkajúce sa 

založenia klubu a poďakoval 

menovite za doterajšiu činnosť 

dlhoročným členom. Každý 

prítomný člen a hosť dostal 

pamätný list k 25. výročiu 

vzniku klubu dňa 30.11.1994. Správu o činnosti za rok 2019 predniesol predseda 

klubu kpt. v. v. Ing. Vladimír Kavický. Správu o hospodárení klubu za rok 2019 

predniesol predsedajúci tajomník klubu, v ktorej prítomných oboznámil so 

stavom finančných prostriedkov v pokladni a bankovom účte. V správe 

zdôvodnil použitie finančných prostriedkov v súlade so smernicami pre 

hospodárenie klubu, z ktorej informoval o realizácii projektu dotvorenia 

kompasovej ružice do priestoru umiestnenej pamätnej tabule prof. Vladimírovi 

Hlôškovi a banskobystrickému básnikovi Mikulášovi Kováčovi s finančnou 

podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Stanovisko revíznej komisie 

predniesol predseda revíznej komisie kol. František Lacko. Návrh plánu práce 

klubu na rok 2020 bol písomne predložený prítomným členom klubu, ktorý je 

spracovaný ako nezáväzný, môže sa dopĺňať a meniť počas roka. V súvislosti 

s registráciou klubu pre vybavovanie úkonov pre registráciu pre poukázanie sumy 

do výšky 2 % zaplatenej dane u fyzickej osoby  u notára bol predložený návrh, 

aby vo funkciách prítomní členovia potvrdili kpt. v. v. Ing. Vladimíra Kavického 

- predsedu, mjr. v. v. Mgr. Vladimíra Schneidera – podpredsedu a des. v. v. Mgr. 

Ivana Bartoša – tajomníka - hospodára, ako štatutárnych zástupcov v zmysle 

Stanov Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky Banská Bystrica 

v platnom znení, ktorí konajú samostatne vo všetkých záležitostiach Oblastného 

klubu vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica. V návrhu plánu práce boli 

spresnené termíny podujatí a návrhu na potvrdenie vo funkciách neboli vznesené 

žiadne pripomienky. Obidva návrhy boli zaradené do uznesenia na schválenie. 

V rámci bodu rôzne boli prítomní informovaní o podaní prihlášky za člena 

Miestneho KVV SR Zlaté Moravce plk. v. v. Miroslava Minára. Kolega Hancko 

navrhol desaťminútovú prestávku pred tým, ako začne diskusia. Kolega Pavel 

Ďubek informoval o účasti na bývalom povstaleckom letisku Zolná 17. 

septembra 2019 a kriticky poznamenal, že tam chýba naša účasť ako klubu, 

pretože aj to je súčasťou našej histórie SNP. Bol tam dislokovaný 1. čs. stíhací 
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letecký pluk, ktorý priletel zo ZSSR na pomoc SNP. Navrhol tento deň zaradiť do 

plánu činnosti na rok 2020. Ešte doplnil informáciu o knihe Slovenské letectvo, 

o lietadlách v SNP a padákových strelcoch. Predsedajúci potom vyhlásil 10-

minútovú prestávku. Po prestávke pokračovalo rokovanie výročnej schôdze 

diskusiou.  

Ako prvý v diskusii vystúpil pán 

kaplán plk. Marko Trochan na 

úvod s vtipným poznamenaním, 

aby sa prítomní nebáli, že to 

nebude žiadna kázeň. 

Poďakoval za pozvanie na 

schôdzu, pozdravil prítomných 

a prezentoval svoje poznatky a 

myšlienky k záležitostiam 

vojenských výsadkárov. Ocenil 

činnosť a spoluprácu klubu, 

zaželal veľa zdravia a úspechov, 

osobitne ocenil na pamätnom 

liste latinské citáty DUM SPIRO 

SPERO (Kým dýcham, dúfam), 

DUM AMO VIVO (Kým 

milujem, žijem), DUM SPERO 

AMO (Kým dúfam, milujem). Poznamenal k nášmu patrónovi Michaelovi 

archanjelovi, taký podobný je aj v Bazilike sv. Jakuba v Levoči a tiež je 

patrónom kaplnky na VVS OS SR Zvolen, v ktorej je pre každého z nás vždy 

miesto. Po ňom v diskusii vystúpil tajomník Prezídia KVV SR plk. v. v. Ing. 

Jozef  Pračko pozdravil rokovanie schôdze v mene prezidenta Prezídia KVV SR, 

nakoľko sa prezident KVV SR zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť. 

Potom predniesol výnosy prezidenta KVV SR, ktorým boli udelené medaile 

Jozefa Gabčíka Miestnemu KVV SR Zlaté Moravce, ktorá bola odovzdaná na ich 

výročnej schôdzi, ďalej nášmu kolegovi Mikulášovi Kodadovi a kríž cti 

Jaroslavovi Kuracinovi, 

sponzorovi  nášho 

Oblastného KVV SR, 

propagátorovi  

a šíriteľovi dobrého 

mena výsadkárov. 

Kolega Kuracina sa 

z pracovných dôvodov 

nemohol našej výročnej 

schôdze zúčastniť, 

medaila mu bude 

dodatočne odovzdaná 
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predsedom klubu. Kolega Kodada poďakoval za medailu a poznamenal, že je 

hrdý na to, že slúžil u výsadkového vojska. Tajomník KVV SR potom ďalej 

uviedol, že v tomto roku má KVV dve hlavné úlohy. Prvá je Memoriál Š. Baniča 

v júni a na jeseň Stretnutie KVVV ČR a KVV SR 2020 na Hamroch v ČR.  

V diskusii ďalej vystúpil viceprezident 

UVV SR plk. v. v. Ing. Pavol Marko 

s vyslovením uznania činnosti KVV za 

dodržiavanie tradícií a ich šírenie najmä 

medzi mládežou. Vyzdvihol dobrú 

spoluprácu s armádnymi zložkami SR, 

účasť na spoločenských akciách počas 

významných výročí a prezentáciu. Po ňom 

vystúpil kolega Martin Mrenica 

s diskusným príspevkom na 5. ročník 

spomienkového stretnutia na mieste 

havárie lietadla, v ktorom zahynul majster 

sveta v parašutizme Juraj Kriváň. Navrhol, aby sa rokovalo s 5. p ŠU 

o uskutočnení zoskokov padákom na takomto stretnutí, čo by bola výborná 

propagácia výsadkového vojska. Potom v diskusii vystúpil kolega Michal Milas, 

predseda O KVV SR Prešov, ktorí informoval o nešťastnej udalosti spôsobenej 

výbuchom plynu, ktorá silne zapôsobila na obyvateľov mesta. Spomenul na 

zosnulých kolegov vojenských výsadkárov, osobitne náčelníka výsadkovej 

prípravy mjr. Jozefa Veličku. Potom vyslovil uznanie za najlepšiu aktivitu nášho 

klubu, krátko informoval o činnosti prešovského klubu. Predseda klubu Vladimír 

Kavický v nadväznosti na diskusiu kolegu Milasa, kde v súvislosti s tragédiou 

výbuchu plynu v bytovom dome kolegovia Miestneho KVV SR Zlaté Moravce 

poslali na účet mesta finančný príspevok, za čo im verejne poďakoval. Na 

poďakovanie  kolegu Mikiho Kodadu za udelenie medaile vyzdvihol jeho 

významný podiel a zásluhy v prospech vojenských výsadkárov, spomenul jeho 

začiatky na zoskoky pred vyše šesťdesiatimi rokmi, ako pilot nalietal v prospech 

vojenských výsadkárov vyše osemtisíc letových 

hodín a ešte raz mu poďakoval mu za túto jeho 

činnosť a oddanosť výsadkovému vojsku. Potom 

spresnil v pláne práce na rok 2020 termíny akcií.  

Ďalej po ňom vystúpil mjr. Mgr. Zdenko Baranec, 

ktorý konštatoval, že sa teší z dobrej spolupráce 

a konania našej výročnej schôdze v priestoroch 

osvetového strediska VVS OS SR vo Zvolene. 

Informoval o programoch a činnosti 

k spoločenským udalostiam, o spolupráci so 

spoločenskými organizáciami a organizovaní 

kultúrno-spoločenských aktivít. Následne vystúpil 

so svojim diskusným príspevkom kolega Vladimír Schneider, poďakoval pánovi 
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kaplánovi za preklad latinských citátov na pamätnom liste k 25. výročiu vzniku 

klubu a vysvetlil ich význam. Informoval o vyhotovení betónovej kompasovej 

ružice v areáli Gymnázia Mikuláša Kováča a kolegom Štefanom Bariakom pri 

pamätnej tabuli prof. V. Hlôškovi a M. Kováčovi za finančnej pomoci BBSK. 

Zakúpili a dopravili sa do tohto priestoru betónové kvetináče, do ktorých sa na jar 

zasadia kvety. Informoval o zdokumentovaní označenia kompasovej ružice a 

kvetináčov nálepkami s textom s finančnou podporov BBSK a o problematickom 

zabezpečovaní týchto betónových kvetináčov. Potom ešte vyslovil svoje názory 

a poznatky k významu padákových strelcov a k článku Petra Lachkého o svojom 

otcovi Jozefovi Lachkom, bývalom padákovom strelcovi. Spomenul, že týchto 

padákových strelcov si pripomíname  

a uctievame pri pamätníku na Hájiku 

v Žiline. Pozdravil všetkých od kolegu Dana 

Kollára a od Jaroslava Kuracinu, ktorí sa 

nemohli našej výročnej schôdze zúčastniť. 

Do diskusie po ňom sa prihlásil čestný 

predseda KVV SR kolega plk. v. v. Ing. 

Jozef Tuček, CSc., ktorý doplnil diskusný 

príspevok kolegu Schneidera o informáciu k 

vybudovaniu pamätníka padákovým 

strelcom na Hájiku v Žiline. Pozdravil 

prítomných v mene kolegov vojenských 

výsadkových veteránov z ČR, osobitne od 

kolegu Stavného. Vyjadril sa k 25. výročiu 

založenia KVV SR a o súdržnosti 

vojenských výsadkárov v kluboch. Ďalej vystúpil pplk. v. v. Mojmír Hloch, 
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predseda klubu Banská Bystrica Zväzu vojakov SR, poďakoval za pozvanie 

a dobrú spoluprácu, pozdravil rokovanie v mene Zväzu vojakov SR a informoval 

o úlohách a plánoch Zväzu vojakov a personálnych záležitostiach zväzu 

v súvislosti s funkciou prezidenta Zväzu vojakov SR. Apeloval, aby sme sa podľa 

možností čo najviac zúčastňovali na spoločných akciách, aby sme propagovali 

naše ozbrojené sily a  Ministerstvo obrany SR, nech o nás vie široká verejnosť, 

najmä mládež. Do diskusie sa prihlásil kolega Jozef Mravík, vyslovil svoje 

uznanie k 25. výročiu založenia nášho klubu, ktorého sa stal minulý rok členom. 

 Svoj diskusný príspevok zameral k minuloročným, 

oslavám SNP v Banskej Bystrici, k jeho priebehu 

a kriticky poukázal na nedôstojné púšťanie 

účastníkov osláv cez kontrolné kabínky. Vyslovil 

svoj názor aj k masmediálnym informáciám, ktoré 

psychicky zaťažujú najmä mladých občanov. 

Informoval aj o činnosti a spolupráci so Slovenským 

zväzom protifašistických bojovníkov, najmä pri 

obnove pamätníkov národno-oslobodzovacieho 

boja. Potom vystúpil kolega Štefan Janáček, 

v ktorom sa uznanlivo vyslovil o činnosti nášho oblastného klubu. Poznamenal, 

že v súvislosti publikáciou k 25. výročím založenia KVV SR nebola zmienka 

o založení Miestneho KVV Juraja Kriváňa Šumiac, ktorý bol založený v roku 

2007. V roku 2009 miestny klub J. Kriváňa Šumiac 

bol nominovaný na vojenský čin roka 2008. 

Informoval o činnosti a plánovanej reorganizácii 

miestneho klubu, spomenul odhalenie pamätnej tabule 

Jurajovi Kriváňovi v obci Šumiac a účasť členov 

klubu na rôznych spoločenských akciách. Po ňom 

vystúpil kolega Dušan Hancko, ktorý sa vo svojom 

príspevku vyjadril k činnosti klubu, aj spolupráci so 

SZPB pri zabezpečovaní spoločenských akcií, ako je 

napríklad Stretnutie generácií Kalište, oslavy SNP pri 

pamätníku 2. čs. pdb na Krpáčove. Zdôraznil, že 8. mája budú k 75. výročiu 

skončenia 2. svetovej vojny celoštátne oslavy v Liptovskom Mikuláši 

a v Bratislave na Slavíne. Pred piatimi rokmi sme sa ich zúčastnili a požiadal, že 

tí, ktorí môžu, aby na tieto oslavy prišli. Dopravu si 

môžu zabezpečiť cez oblastné výbory SZPB. Ďalej 

informoval o osobnej skúsenosti na seminári v Múzeu 

SNP v Banskej Bystrici. Do diskusie po ňom sa prihlásila 

Tatiana Pavlatová, ktorá nadviazala na diskusný 

príspevok kolegu Hancka na výchovu a vzdelávanie detí 

o SNP a 2. svetovej vojne. Hovorila o svojich 

skúsenostiach pri výchove detí v rodine, vzdelávacej 

činnosti v škole a predniesla svoje návrhy na prácu 
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s deťmi a mládežou. Ďalej vystúpil kolega Peter Hlavačka s poďakovaním za 

ocenenie Miestneho klubu vojenských výsadkárov Zlaté Moravce, čo ich 

zaväzuje do ďalšej činnosti. Zdôraznil jednotu kolegov vojenských výsadkárov a 

prijatie spolupráce na dvoch akciách. Prvá je Pochod Zlatno – Skýcov  a druhou 

akciou je starostlivosť o pamätník padlých sovietskych letcov v katastri obci 

Zlatno. Spomenul aj vydanie knihy o Zlatne, ktorú mal pri sebe a venoval 

kolegovi Martinovi Mrenicovi. Doplnil ešte informáciu z pochodu Zlatno - 

Skýcov, ktorého sa zúčastnil predseda Vlády SR P. Pellegrini a minister obrany 

P. Gajdoš. Potom vyslovil želanie, aby nebola žiadna vojna a mali sme sa dobre. 

S posledným diskusným príspevkom vystúpil kolega Pavel Ďubek k akcii 17. 

septembra na bývalom letisku Zolná. Vyjadril svoj názor k výchove v rodine a na 

školách v nadväznosti na diskusný príspevok Tatiany Pavlatovej.  Diskusia bola 

potom predsedajúcim ukončená. Návrh na uznesenie predniesol predseda 

návrhovej komisie kolega Martin Mrenica. K návrhu neboli vznesené žiadne 

pripomienky a predseda návrhovej komisie dal o ňom hlasovať. Uznesenie bolo 

jednomyseľne schválené. Predsedajúci Ivan Bartoš ukončil rokovanie výročnej 

členskej schôdze. Po skončení rokovania bolo podané občerstvenie a pokračovala 

voľná rozprava. 
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Vojenský priestor Libavá 
 

Zimné cvičenie  1. a 2. čaty jednotky „V“- Školy dôstojníkov v zálohe (ŠDZ), 

7. výsadkového pluku zvláštneho určenia Holešov. 

(Štefan Bobok a Vladimír Schneider) 
 

 Miesto na ktorom teraz stojím a ktoré vo mne vyvolalo mnoho spomienok na 

prežité zážitky počas prvého roku základnej vojenskej služby (ZVS) u 7. pZU, 

som navštívil  dňa 24.11.2019 zhodou náhod a priaznivých okolností. Vo mne sa 

už mnoho rokov ozývala túžba toto miesto navštíviť a presvedčiť sa na vlastné 

oči, ako ono po toľkých 

rokoch a jeho nepriaznivom 

osude dnes vyzerá. Ako by 

som dobre nevedel čo sa to 

s nim stalo a aký bol koniec 

jeho jednej, už v 2. svetovej 

vojne vážne poškodenej časti, 

keďže som sa i ja sám  na jej 

zániku podieľal. 

Slúžil som na vojenčine už 

piaty mesiac ako poslucháč Školy dôstojníkov v zálohe. Bolo to už po prvotnom 

tvarovaní mladých vojakov. Od tréningu fyzickej zdatnosti, nácviku správania 

v rôznych situáciách, zvládnutie mnohých rôznych vedomostí a potrebných 

návykov. Taktiež sme mali za sebou opakované ostré streľby denné i nočné,  

rôzne cvičenia. Samozrejme, že sme mali za sebou i niekoľko zoskokov z 

 lietadla a prvé ocenenia odznakom výsadkára 3. stupňa. Absolvovali sme tiež 

 mnohé, i viacdenné taktické cvičenia. Za tú dobu sme sa stali lepšími, 

výkonnejšími, skúsenejšími a schopnejšími vojakmi. V takejto situácii sme sa 

odobrali na zimné cvičenie  do vojenského výcvikového priestoru (VVP) Libavá, 

ktoré sa konalo v zime od 7. do 18. februára r. 1966 . Príprava a balenie materiálu 

na cvičenie sa konalo dňa 5.2.1966.  Cvičenia sa zúčastnili spolu dve čaty ŠDZ. 

Prvá a druhá čata,  ktoré tvorili tú časť frekventantov a absolventov, ktorí boli 

pripravovaní na funkcie veliteľov skupín hĺbkového prieskumu. (SHPz – skupiny 

hloubkového průzkumu.) Zostávajúce tri čaty patriace k školskej rote, sa cvičenia 

nezúčastnili. Po príchode na Libavú sa naša jednotka ubytovala v starom 

opustenom mlyne v zanedbaných a dosť zdevastovaných priestoroch. S nami sa 

ubytoval tiež osobne náš veliteľ roty, vtedy kpt. Ján Repaský, ktorý odmietol 

ubytovanie v pohodlnej ubytovni spolu s príslušníkmi štábu pluku a uprednostnil 

ubytovanie v polorozpadnutej budove spolu so svojimi vojakmi. Isteže, 

neporiadok to on z duše nenávidel. „Máte tu iba puch, muchy a pavúky !“, to bola 

jeho obľúbená poznámka na pomenovanie nielen mimoriadne extrémneho, ale 

akéhokoľvek neporiadku. V takomto stave sa nachádzala naša budúca ubytovňa 

a tak sa bez váhania začalo vo veľkom upratovať. Drevené dlážky, aspoň tie 
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ktoré tam ešte zostali, sa vydrhli, steny sa obložili bielou padákovou  látkou, do 

miestnosti sa priniesli a namontovali veľké oceľové kachle a hneď sa v nich 

zakúrilo. V ďalšom sa priviezli železné postele a tak sme sa konečne ubytovali. 

Prvá noc v premrznutej budove, to nebolo to pravé, ale ešte dobre, že nám pred 

spaním vyhrával starý pásový magnetofón pesničku Kristínka a zopár iných 

skladieb, ktoré sa neustále opakovali a ktorých názvy si už nepamätám.  

 
 

 

Na druhý deň ráno nastala tá chvíľa pre ktorú sme sem prišli. Všetko začalo 

rannou rozcvičkou a umývaním v potoku, ktorý tiekol hneď za ubytovňou. Mal 

dosť dravý prúd a jeho voda v zimnom období bola dostatočne osviežujúca. Po 

raňajkách, ktoré nám priviezli z pojazdnej kuchyne sa začal náš výcvik zameraný 

na činnosť SHPz  v zimných podmienkach. Všetko čo sme už vedeli. Nové bolo 

to, že sme si mohli v bojových podmienkach vyskúšať prepadávanie budov a 

vnikanie do objektov, potlačenie prípadného  odporu v nich a pod. Pamätám si, 

že  naše vojenské kanady boli od snehu silno premáčané a pri spiatočnom pešom 

presune na ubytovňu nás v nich poriadne oziabalo. V  rámci tohto výcviku sme 

cvičili prekonávanie skutočne dravého vodného toku rieky Bystřice lanovou 

technikou, ktorú sme už zvládli v kasárňach na výsadkovej prekážkovej dráhe. 

Nepamätám si už, či sa všetkým naším vojakom podarilo prekážky zdolať, alebo 

sa niektorému s nich pošťastilo v ľadovej vode vykúpať. Možno preto, že to 

nebolo tak dôležité ako ďalšia naša činnosť, ktorú sa  práve chystám opísať. 

Zľava : P. Šimko, S. Kincel, M. Študlík, prvý rad zľava : V. Schneider, K. 

Zajonc, Tůma, Malovec a úplne vpravo, chrbtom otočený kpt. Ján Repaský 

(archív V. Schneidera) 
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Utesňovanie 1kg nálože TNT 

v murive (archív V. Schneidera) 

Toto cvičenie bolo zamerané na previerku zručností pri práci s trhavinami a jeho 

cieľom bolo, preskúšať si ostré výbušniny. Rôzne druhy na rôzne účely. Mimo 

iného sme cvičili kladenie nástrah a zásekov na cestách v lesných porastoch 

pomocou TNT, PLNP a bleskovice, ale aj 

pomocou ručného drevorubačského 

náradia ako ručná píla a sekera. 

Najdôležitejšia a najvážnejšia úloha ktorá 

nás čakala, bolo odpálenie zostatkov 

múrov benediktínskeho kláštora, 

poškodeného a vyhoreného počas 2. 

svetovej vojny Touto úlohou bola 

poverená práve naša 2. čata. Hneď po 

rozvode do zamestnania sme nasadli na 

korbu P V3S, ktorá nás odviezla, spolu 

s naloženým náradím na Starú Vodu, k 

 spomínaným  zostatkom kláštora. Kláštor 

bol síce vyhorený, chýbala mu  strecha 

ale hrubé kamenné murivo na 

obvodových múroch ako aj vnútornom 

priestorovom rozdelení stavby  bolo 

dostatočne pevné a dávalo tušiť, že sa pri 

plnení tejto úlohy poriadne zapotíme. 

Myslím, že na prácu ktorá nás čakala sme 

boli dobre pripravení. Určite jej 

predchádzalo dôkladné plánovanie 

a výpočty za odbornej súčinnosti štábu 

pluku. Jednalo sa nielen o kláštorné múry, ktoré mali byť našimi trhavinami 

zničené, ale i o vzácnu kultúrnu a historickú pamiatku, kostol sv. Anny, ktorý 

mal zostať čo najmenej poškodený.  Nachádzal sa totiž v tesnej blízkosti, 

vzdialený cez cestu asi 50m od miesta plánovaných výbuchov. Začali sa práce na 

splnení úlohy. Akcii velil náš veliteľ čaty, vtedy npor. Bohumil Petruška , 

asistoval mu jeho zástupca, čatár absolvent Vladimír Schneider. Ako som už 

naznačil, kláštor mal štvorcový pôdorys ohraničený hrubými kamennými, 

obvodovými múrmi, ktoré vytvárali vnútorné nádvorie v ktorého strede bola asi 8 

m hlboká studňa.  Z vnútornej strany k obvodovým múrom boli pripojené, jedna 

vedľa druhej, asi 3x2 m veľké cely pre mníchov, po celom vnútornom obvode 

stavby. Pred dverami ciel, po celom obvode stavby viedol, na stĺpovej oblúkovej 

konštrukcii prekrytý chodník. Škola, ako súčasť budovy kláštora, a tvoriaca jedno 

jeho krídlo, v tom čase už neexistovala. Všetko už bolo rozhodnuté a pripravené 

a tak sa mohlo s prácami začať. Pracovali sme vo dvojiciach na miestach, ktoré 

nám boli určené. Úlohou každej dvojice bolo vyhĺbiť  dostatočne veľký otvor 

v murive na miestach, kde sa spájali priečky jednotlivých ciel s hrubšou, tiež 

nosnou priečkou, oddeľujúcou cely od obvodového chodníka. 
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Rovnaké otvory sme museli vyhĺbiť do nosných stĺpov ktoré niesli oblúkové 

nosné prvky na ktorých spočíval oblúkový strop, vybudovaný celý  z kameňa. 

Hĺbenie do múrov sme vykonávali vo výške asi 1,0 - 1,5 m nad podlahou ručným 

náradím, hlavne krompáčmi. Splnili sa naše obavy, že práca bude poriadne ťažká. 

Otvory sme potrebovali na umiestnenie dostatočného množstva  trhavín a ich 

následné utesnenie,  aby bola demolácia úspešná. Murivo stavby z roku 1690 

bolo mimoriadne tvrdé. Zrejme boli pri jeho stavbe použité technológie za 

pomoci  horúceho haseného vápna. Krompáče sa nám od neho odrážali a nedarilo 

sa nám do neho vydlabať aspoň ako päsť malé priehlbinky. Po dlhšom čase  

a vytrvalom úsilí sa nám to predsa len  podarilo a tak sme si mohli vypomôcť 

výbušninami. Do priehlbiniek sme natlačili plastickú trhavinu PLNP, 

namontovali  sme sériový elektrický roznet a trhavinu sme odpálili. Po návrate 

sme v narušenom murive prácu dokončili.  Do vydlabaných otvorov sme nakládli 

1kg trhavinové tehličky TNT, ktorých množstvo bolo vypočítané na základe 

charakteristík stavby. Po dôkladnom utesnení náloží a po zapojení elektrického 

roznetu, sme ťahali asi 300 m  elektrickej dvojlinky do miesta nášho úkrytu. Bol 

ním opustený dom so strechou, postavený priečne k smeru výbuchu. Do 

záveternej strany sme sa za dom všetci ukryli. Po pripojení roznetnice sa 

odpálenia ujal náš veliteľ čaty, npor. Petruška.  Po vykonanom odpale zaznel 

tlmený výbuch, sila ktorého sa prejavila hlavne v tlakovej vlne  a cítil ju asi 

každý z nás na svojom tele. Ponad strechu nášho úkrytu svišťali kamene rôznej 

Archívna fotografia: počas 2. svetovej vojny zničený kláštor, za ním 

kostol sv. Anny 
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veľkosti. Po dlhšej bezpečnostnej prestávke keď už nehrozilo nebezpečenstvo 

padajúcich kameňov, nám náš veliteľ dal pokyn aby sme miesto výbuchu 

poriadne skontrolovali. Vrátili sme sa na miesto výbuchu a začali sme s 

prieskumom.  Naša práca bola dokonalá. Z kláštora vznikol menší pahorok celý 

z navŕšeného kameňa. Dá sa povedať, že nezostal z neho kameň na kameni v tom 

zmysle, že takmer každý kameň bol jeden od druhého dôkladne oddelený. 

V hromade sa vyskytli tiež bloky spojeného muriva max. do veľkosti 0,5 až 1m 

na ktorých sa dalo dobre študovať ich vápenné, za dlhé roky rekryštalizované  

pojivo.  Po kláštornej studni nebolo ani pamiatky. Z výšky výbuchom navŕšenej 

hroble bol veľmi dobre viditeľný kostol sv. Anny a z toho uhla pohľadu sa zdalo, 

že má iba jednu vežu.  Tá druhá bola vo výhľade prekrytá.  V tomto omyle som 

zotrval celých 54 rokov. Okolo celého kostola bola asi 1,5 m vysoká murovaná 

ohrada. Nebolo ťažké ju prekonať a tak som ja, spolu s niekoľkými kamarátmi,  

vošiel do kostolnej veže. Po drevených schodoch sme vyšli až navrch. Na 

vnútornej omietke sa vyskytovalo množstvo rukou písaných nápisov v nemčine 

v tom zmysle, že „my sa ešte vrátime“ a pod., čo svedčilo pravdepodobne o tom, 

že pôvodní obyvatelia nemeckej národnosti boli z lokality nútene vysťahovaní. 

(Od roku 1654 bolo obyvateľstvo obce Stará voda výlučne nemecké. 

Z rozhodnutia víťazných veľmocí bolo po 2. svetovej vojne územie Sudet 

zabrané Nemeckom, Československu vrátené a nemecké obyvateľstvo v roku 

1946 odsunuté. Pozn. redakcie.) Pri výstupe do veže sme išli okolo niekoľkých 

pekných mozaikových okien, ktoré boli v dobrom stave a nič nenasvedčovalo 

tomu, že by boli výbuchom poškodené, čo svedčí o tom, že naša práca bola 

vykonaná na vysokej profesionálnej úrovni. My sme  svoju  prácu odviedli dobre, 

s najväčšou šetrnosťou k vedľa stojacemu kostolu. Na najväčšom poškodení 

a škodách na krásnej historickej pamiatke, kostole  sv. Na najväčšom poškodení 

a škodách na krásnej historickej pamiatke, kostole  sv. Anny, sa podpísal čas, 

opustenosť a začlenenie tohto priestoru do vojenského výcvikového priestoru 

Libavá.  (Od roku 1949 ho používala československá armáda a od roku 1968 

sovietska. Začiatkom 50. rokov minulého storočia boli všetky cenné veci 

z kostola premiestnené do iných kostolov. Od roku 1991 je to verejnosti znovu 

otvorené pútnické miesto. Hlavným finančným zdrojom na opravy je „Česko – 

nemecký fond budúcnosti“.  Pozn. redakcie.)  O tomto som sa na vlastné oči 

presvedčil pri mojej už spomínanej návšteve, počas ktorej sme si dôkladne 

prezreli kostol sv. Anny zvnútra i zvonku, ako aj miesto zničeného kláštora.  

 

 (dokončenie v budúcom čísle) 

  

 

Úvodná fotografia - bočný pohľad z miesta zbúraného kláštora s autorom 

príspevku od: Tomáš Bujnoch, Rychaltice č.217, PSČ 739 46, ČR 
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Slovenskí padákoví strelci – epilóg 
(dokončenie z č. 4/2019) 

Aby nám nezapadli (po odchode Petra Švrla st.) slovenskí padákoví strelci 

do zabudnutia, pridávam pár zaujímavostí. Jednotkou padákových strelcov (1940 

– 1942) prešlo viac ako 110 vojakov. Prvý vstupný kurz sa pravdepodobne týkal 

15 mužov – 2 dôstojníci, 2 poddôstojníci a 11 vojakov. Na priloženej fotografii je 

už viac ako 70 padákových strelcov, údajne existuje i fotografia so zvyškom. 

1. rad dole, zľava – 2) Janeček, 3) Šenkárik, 13) Bálek, 14) Šulc, 15) Gendiar,16) Štrbák.  

2.  rad zľava – 1) Zvara, 4) Fašung, 8) čtk. Karol Páleník (pilot).  

3.  rad zľava – 8) Lachký, 17) Ferenc, 18) Bušo.  

4.  rad hore – zľava – 6) Galko, 10) Turňa, 21) Leško  

 

   Už v 6 -7/1943 absolvovala štvorica padákových strelcov (Meško, Lachký, 

Lenárt, Pisarčík) základný parašutistický výcvik v nemeckej Fallschirmschule 2 - 

Wittstock/ Dosse. Výcvikom v nemeckých padákových školách prešli i iné 

národnosti, napr. Bulhari, Maďari (in Spravodajca O KVVV B. Bystrica 4/2015). 

Letisko Wittstock (PSČ 16909) slúžilo až do roku 1994 ako vojenské letisko 

sovietskej armády, naposledu tu bol 33. stíhací pluk, 16 let. divízie, 16. LA a 

disponoval lietadlami MiG-29 a MiG – 23. Padákoví strelci Bulharska prešli 

zaujímavou históriou. Koncom 12/1942 „napochodovali“ do Fallschirmschule 3 

– Braunschweig-Broitzem dve skupiny. Prvá – 144 mužov, veliteľ kpt. Ljubomir 

Noev, druhá skupina – 146 mužov, veliteľ kpt. Georgij Alajkov. Výsadková 

škola 3 sa v roku 1943 presunula do Kraljeva (dnes Srbsko, PSČ 36000). Výcvik 

mal pôvodne trvať 6 mesiacov, ale po tom, ako použili výsadkárov k vojskovým 
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Hrob padákového strelca Jozefa Lachkého v Handlovej 

 

skúškam padáku RZ - 20 z pumovnice He-111(rýchlosť 350 km, výška 300 m) 

došlo k smrteľnému úrazu, vzbure a výcvik sa skrátil na 2 mesiace. Po návrate do 

Bulharska je vytvorený parašutistický prápor (družina), s nemeckou výstrojou a 

výzbrojou. Po prevrate v Bulharsku v 9/1944 bojuje prápor 18. 10. 1944 už proti 

Nemcom pri Stracine a tento deň sa stal dňom bulharských výsadkárov. 

Výsadkový prápor (cca 410 osôb) malo i Maďarsko, po smrti (letecké nešťastie) 

mjr. Arpáda Bertalana 

(1898 – 1941, rodák 

z Bratislavy) preberá 

velenie nad 

„ejtőernyősök“ plk. 

Zoltán Szügyi (1896 – 

1967).  Fallschirmschule 

3 sa neskôr presunula do 

Maďarska (Pápa – PSČ 

8500, družobné mesto 

s Lučencom). No ale späť 

k slovenským padákovým 

strelcom. Pár (staro) 

nových informácií sa dá 

„vydolovať“ z časopisu 

„II. světová“ č. 3/2019 

(K. Spišák – Do akce bez 

padáků, str. 28 – 33). Dočítate sa tu, že I. kurz padákových strelcov (59 mužov) 

absolvoval zoskoky 15. 10. 1943 z He 111 na letisku Tri Duby z výšky 250 m pri 

4 vzletoch. (pozri I. Gosiorovský – Výsadkári vo východnej armáde a v SNP, 

Spravodajca O KVV B. Bystrica 4/2019, str.4-6).  Ako prvý hromadný výsadok 

19 mužov z dvoch slovenských He 111 H10 (imatrikulačné čísla S-81 a S-82) 

v Žiline, sa oficiálne udáva dátum 30. 10. 1943. Plánované akcie po vypuknutí 

SNP zostali neuskutočnené (obsadenie letiska Piešťany z dvoch Ju-52 /teda i 

vládneho Tisovho/, znovu dobytie zbrojných skladov v Kvetnici), padákoví 

strelci pokračujú vo výcviku vo Zvolene a zasypávajú krátery na letisku Tri 

Duby. Bojový krst si odbili pri obrane prístupu ku Kláštoru pod Znievom 19. 9. 

1944, ďalšie obranné boje absolvovali pri Sv. Kríži (dnes Žiar nad Hronom) na 

čiare Lutila – Šibeničný vrch (384 m) 2. 10. – 4. 10. 1944. Po ústupe do Starej 

Kremničky krátko chránia pancierový vlak Štefánik. Po páde SNP je zvyšok roty 

zakopaný nad osadou Šajba (od roku 1948 Strelníky, PSČ 976 55, pošta 

Ľubietová, 28 km vých. Banskej Bystrice). Tu je 12. 11. 1944 zajatá nemeckou 

rotou. Nasledujú zajatecké tábory, časť jednotky pokračuje u partizánov, niektorí 

skončia v Haššíkovej armáde, kde budujú obranné postavenia. 
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Vľavo - súčasný baretový odznak výsadkárov nemeckého BW. Vpravo – originál 

Fallschirmschützenabzeichen (s hákovým krížom) bol zavedený H. Göringom 15. 

6. 1937. Štvorica slovenských padákových strelcov (J. Meško, L. Lenárt, J. 

Lachký, J. Pisarčík) ho po absolvovaní základného výcviku v 6-7/1943 v 

Nemecku neobdržala (cudzinci). Npor. J. Meško ho obdržal ako dar od 

nemeckých dôstojníkov, ostatní si kúpili hnedú látkovú nášivkovú verziu v 

útvarovej arme. Na burzách sa originály odznaku rôznych stupňov a od rôznych 

výrobcov (Berlin, Lüdenscheid, Wien,…) predávajú od 250 do 1500 eur. Existuje 

veľa falzifikátov odznaku! 
 

Vladimír GAJDOŠ, KVVV Plzeň  
 

 

Na návšteve u priateľov 
(účasť člena Miestneho KVV Zlaté Moravce na VČS ZO SZPB – Nitra Chrenová) 
  

Je sedemnásť hodín a do rokovacej 

sály Matice slovenskej v Nitre 

prichádzajú poslední členovia ZO 

SZPB (Základná organizácia 

Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov). Dnes je pre nich 

významný deň. Za malú chvíľu začne 

ich výročná členská schôdza, ktorá 

vyhodnotí ako sa im podarilo splniť 

predsavzatia a plány v svojej činnosti 

v roku 2019 a vytýči hlavne smery 

ich úsilia v tomto roku. Ochotné 

členky ešte roznášajú na stoly kávu, pagáče, minerálky a zákusky. Po chvíli 

zvučný hlas predsedu vyzve prítomných k tichu a rokovanie VČS začína. 

Predseda otvára rokovanie a víta hostí. Za Miestny klub vojenských výsadkárov 
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Zlaté Moravce bol pozvaný a schôdze sa zúčastnil plk. v. v. Ing. Ján Návoj. Po 

úvodných konštatovaniach oboznámil pán predseda Ing. Demeter zúčastnených 

so správou o činnosti v uplynulom roku. Išlo skutočne o bohatú činnosť, ktorá 

túto pomerne mladú organizáciu mestskej časti Chrenová posúva na popredné 

miesto v oblasti. V správe bola tiež výrazne spomenutá i spolupráca s KVV 

hlavne v oblasti  Pochodu náučným partizánskym chodníkom Skýcov - Zlatno, 

účasť na oslavách 75. výročia začatia Karpatsko - Dukelskej operácie, oslavy 

ukončenia 1. svetovej vojny a Dňa vojnových veteránov a iné. Rovnako plány na 

tento rok boli premyslené a rôznorodé. Spomenul náučnú prechádzku 

k oslobodeniu  mesta Nitry, návštevu koncentračného tábora Terezín, Pochod 

Zlatno - Skýcov, Dukla a mnoho iných. V diskusii vystúpil i náš delegát. 

Poďakoval za pozvanie na VČS, pozdravil rokujúcich menom miestneho KVV, 

vyhodnotil prospešnosť práce vyvíjanej v tejto, dnes spoločnosťou opomínanou a 

prekrucovanou problematikou. V krátkosti zoznámil členov s prácou KVV, 

vysvetlil okolnosti spojené s pádom dvoch sovietskych lietadiel v SNP na území 

katastru Zlatno - Mankovce. Priblížil starostlivosť klubu o pamätník a pozval 

menom nás, všetkých členov SZPB k účasti na pietnej spomienke dňa 22. 12. 

2020 pri spomenutom pomníku. Vystúpenie plk. Návoja bolo štyrikrát prerušené 

spontánnym potleskom. I po skončení schôdze bolo skoro nemožné z miesta 

rokovania odísť kvôli záujmu členov o informácie. Prihlásil sa aj člen Slovenskej 

demokratickej mládeže, ktorý sa angažuje v Klube vojenskej histórie. Prejavil 

záujem o spoluprácu s našou organizáciou, pretože v ich klube je i dosť 

záujemcov a zberateľov v oblasti vojenského prieskumu a výsadkového vojska. 

Dostal mailovú  adresu cez ktorú bude dohodnutá prípadná ďalšia spolupráca. 

Pretože už nemáme dostatok čerstvých mladých ľudí zo základnej vojenskej 

služby, javí sa tento klub ako možný zdroj ďalších členov sympatizantov, 

prípadne po zaškolení i výsadkárov. Raz výsadkár - navždy výsadkár. Schôdza 

bola ukončená uznesením a pokračovalo sa vo voľnej zábave.  

 plk. v. v. Ing. Ján Návoj 

 

Vedeli ste, že... 

V čínskom Wuhane (Wu-chan)  sa uskutočnili v dňoch 18. – 26. 10. 2019 celkovo 43. svetové 

majstrovstvá vojenských parašutistov. (Išlo o jeden z 23 športov na 7th CSIM World Games – 

svetových vojenských hier, obdoba OH). V medailách (para) celkovo: 1) Čína (11-5-1) na 3. 

mieste Česká republika (1-2-4). Slovenské družstvo (Tomáš Marcinek /vrtuľníkové krídlo/ 

Prešov, Ľubomír Fujdiar, Rastislav Zaťko, Peter Gnida, Matej Sokoly /5. p ŠU Žilina/ ) 

obsadilo v presnosti 25 miesto z 28 hodnotených družstiev, T. Marcinek 5 miesto s 6 cm po 8 

kolách. Na 100 miesto „stačilo“ 26 cm. V rozhodcovskom zbore pôsobili (i za ČR) Marián 

Sluk a Jana Matejkinová. Celkom uskutočnených 3290 zoskokov. Tatjana Gustke (NSR – i 

EMPA Klatovy) neobhájila 2. miesto, skončila na 5. mieste medzi juniorkami. Zaujal i Pavel 

Skoták, skákajúci za Katar, kde obsadili (opäť) 2. miesto v zostavách. 44. WMC v parašutizme 

sa uskutočnia 16. – 25. 6. 2020 v Rakúskom Güssingu (PSČ 7540, spolková zem Burgenland 

na hranici s Maďarskom). Porovnaj s 42. WMC Szolnok 2018, kniha Výsadkoví veteráni Plzeň 

– str. 145 – 146. Pozn. V 1/2020 ohnisko koronaviru,… 
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Náš oslávenec Tibor Tišťan 80. ročný 
 

Náš kolega Tibor Tišťan dňa 6.2.2020 dožil sa krásnych 80 rokov. Pri tejto 

príležitosti Oblastný klub vojenských výsadkárov v Banskej Bystrici s jeho 

predsedom Ing. Vladimírom Kavickým, viceprezidentom KVV na Slovensku 

Mgr. Vladimírom Schneiderom, tajomníkom O KVV Mgr. 

Ivanom Bartošom a Ing. Martinom Mrenicom, ale aj 

s ostatnými členmi nášho klubu, želáme mu zo srdca veľa 

šťastia, dobré zdravie a kľudu na zaslúžilom dôchodku. Po 

vzájomnej dohode stretli sme sa v „KOLIBE“ nad Strážami 

vo Zvolene a v príjemnom prostredí pri posedení pri vínku 

sme trochu spomínali na činnosť vo výcviku predovšetkým 

brancov výsadkárov a vojenské zálohy, ktoré po desiatky 

rokov organizovali sa na letisku v Očovej prostredníctvom 

vtedajšieho Zväzarmu. Vychoval stovky nadšencov 

v krúžkoch mladých parašutistov, ktorých vrcholom pre 

svoj mladý vek bol zoskok z trenažéra, ďalej viedol 

základný výcvik parašutistov, ktorí už mali na záver tri 

zoskoky najčastejšie z lietadla AN – 2. Dlhé roky venoval 

sa výcviku brancov – výsadkárov, ktorí tak isto absolvovali 

tri zoskoky, podobne aj vojenské zálohy - výsadkári ako 

udržiavacie zoskoky. Veľkú pozornosť venoval žiakom 

Vojenského gymnázia v Banskej Bystrici, ktorí absolvovali 

päť zoskokov. Neskôr niektorí po ukončení Vysokej školy leteckej v Košiciach 

stali sa vojenskými pilotmi v našej armáde. Živo si spomína, že medzi žiakmi 

tohto gymnázia bol neskôr aj náš 

prvý Slovák – kozmonaut plk. 

Ing. Ivan Bella. S ním sa stretol 

aj osobne pri slávnostiach 

v Rádiu Regina v Banskej 

Bystrici, kde živo diskutovali 

o svojich činnostiach. Ing. Ivan 

Bella je bývalý stíhací pilot 

a prvý slovenský kozmonaut. 

(pozn. red. 89 zoskokov, viď 

Spravodajca č. 3/2011). Letel do 

vesmíru v roku 1999 ako 385 

človek Zeme, ako člen hlavnej 

rusko – francúzsko – slovenskej 

posádky 27. expedície na orbitálnej stanici Mír. 

Oslávenec Tibor spomína, že keď bol ukončený výcvik brancov – výsadkárov na 

letisku v Očovej, plne sa venoval výcviku brancov vševojskovej prípravy, kde 

dosahoval výborné výsledky. 
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Spolu sme spomínali na 

rôzne zážitky pri 

zoskokoch, na leteckých 

dňoch, kde Tibor rád 

vykonával zoskoky troch 

parašutistov, ktorí už 

v lietadle sa spolu držali. 

On bol práve ten, ktorý 

mal otvorený stabilizačný 

padáčik a neskôr sa od 

seba oddelili a ovárali si 

svoje padáky. Pri 

príležitosti sústredenia 

brancov – výsadkárov, 

ktorí neskôr vykonávali 

zoskoky, mohli uskutočniť 

mladší inštruktori 10 zoskokov za rok, ako starší už 22. zoskokov. Dnes tieto 

počty sa zdajú smiešne, ale v 60. a 70-ich rokoch to tak bolo. Každý inštruktor 

bol súčasne zaradený do výcviku pre plnenie výkonnostných  tried III. II. I. 

stupňa a neskôr MŠ. V každej triede bola presne stanovená úloha vrátane jej 

počtov. Toto sa muselo dôkladne dodržiavať čo prísne sledoval náš inšpektor 

parašutizmu pán Janko Major. Zúčastňovali sme sa rôznych aktivít ako plávanie 

na plavárni vo Zvolene ale aj v Banskej Štiavnici, lyžiarskych podujatí a rôznych 

športových podujatí. 

 

Zvolen dňa 06.02.2020                                  npor. v. z. Ing. Martin Mrenica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ku krásnemu príspevku 

kolegu Martina Mrenicu 

prikladám, aj keď nie 

jasnú, starú  fotografiu 

z mája 1980, keď som ako 

branec pod vedením 

Tibora Tišťana vykonal 

prvé zoskoky na OVP-68 

z AN-2 na letisku Očová. 

Prvý vpredu je Miro 

Sihelský, za ním som ja 

Ivan Bartoš a tretí je 

Milan Dubalaj z Detvy 

pri nastupovaní do 

lietadla AN-2. 
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Predstavujeme našich nových členov: 
 

 

plk. v. v. Miroslav Minár – vojenskú službu 
vykonával v rokoch 1977 -1980 10. TP Martin. Od 
roku 1980 je redaktorom RTVS, moderuje reláciu Plná 
poľná. Člen Miestneho KVV SR Zlaté Moravce. 

  

pplk. v. v. Ing. Mojmír Hloch – vojak z povolania 
(1968-72 VG Opava, 1972 -76 VVŠ Vyškov, 1976-97 
Michalovce, 1997 – 2002 GŠ), predseda Klubu Zväzu 
vojakov SR Banská Bystrica. Uskutočnil dva zoskoky 
padákom.  

 

 

voj. v. v. Michal  Mondočko – vojenskú službu 
vykonával v rokoch 1998 -1999 u 5. PŠU Jozefa 
Gabčíka v Žiline. Uskutočnil tri zoskoky padákom. 
Člen Miestneho KVV SR Zlaté Moravce. 

 
V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia okrúhle jubileum 

 

65. 
rokov 

čat. v. v. Ján Cuhanič 

 

10.1. 

 

80. 
rokov 

čat. v. v. Tibor Tišťan 

 

6.2. 

 

60. 
rokov 

slob. v. v. Ľuboš Šakový 

 

11.2. 
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Záverom 
 

Prvé tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu bolo písané 

a zostavované na niekoľko spôsobov. Toľko príspevkov, ktoré píšu 

kolegovia, bolo dosť ťažké umiestniť a dať na správnu mieru. Ale 

stálo to za námahu a nasledujúce druhé číslo nášho klubového 

Spravodajcu bude určite tiež zaujímavé. Začneme referátom od 

kolegu Vladimíra Schneidera, ktorý predniesol na našej VČS. 

Budeme pokračovať príspevkom od kolegu Štefana Boboka o zimnom cvičení vo 

vojenskom priestore Libavá, pripomenieme si SNA – Slovenský národný aeroklub 

a  výročnú členskú schôdzu Oblastného klubu vojenských výsadkárov Bratislava.  
 

Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie - zdroj:  archív KVV, internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

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

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    
 

SPRAVODAJCA č. 1/2020   

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 Martin Mrenica Vladimír Gajdoš 

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

