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Úvodom 
 

Aj keď ešte trvá pandémia COVID-19, druhé číslo nášho 

klubového Spravodajcu je na svete. Opäť naši členovia 

dokázali, že vedia za dodržania vládou nariadených 

opatrení a stanovených podmienok ako vzdať poctu 

významným výročiam či dňom. Už prvým príspevkom od 

kolegu Jána Návoja si pripomenieme minuloročný Deň 

vojnových veteránov. Pútavým príbehom od kolegu plk. 

JUDr. Jozefa Pupalu sa zoznámime s 99-ročným priamym 

účastníkom SNP, príslušníkom 2. čs. sam. paradesantnej 

brigády v ZSSR. Kolega Martin Mrenica nám, žiaľ posledným svojim životným 

príbehom priblížil bývalý výcvik brancov, základnú vojenskú službu a športovú 

parašutistickú činnosť od roku 1960. Vo svojom príspevku spomenie aj našich 

klubových kolegov. Plzenský kolega Vladimír Gajdoš nám zas priblíži doteraz 

neznámu históriu výsadkového vojska, ktorú dokončíme v nasledujúcom čísle. 

Po pripomenutí životných jubileí našich kolegov, oprave príspevku v minulom 

čísle nášho klubového Spravodajcu končíme tradične krátkym záverom.  
 Ivan Bartoš 

 

Oslava dňa vojnových veteránov v Nitre. 
 

 Jedenásteho novembra 1918 bolo v Compiègne vo 

Francúzsku podpísané prímerie, ktoré ukončilo viac ako 

štyri roky trvajúcu prvú svetovú vojnu. Hrôzy a straty na 

životoch vo Veľkej vojne tak výrazne poznačili ľudstvo, že 

11. november bol bezprostredne po jej skončení vyhlásený 

za Deň vojnových 

veteránov. Vojnoví 

veteráni prijali za svoj 

symbol kvet červeného maku prvýkrát už v 

roku 1920. Červená farba kvetu symbolizuje 

preliatu krv na bojiskách vojen a konfliktov a 

často ho vídame na spomienkových 

ceremóniách v mnohých demokratických 

krajinách sveta. I v Nitre na vojenskom 

cintoríne, kde sú pochovaní vojaci rôznych 

národností, ktorí zomreli počas 1. svetovej 

vojny v cholerových barakoch, ktoré boli 

postavené ako poľná vojenská provizórna 

nemocnica v mieste ulíc Partizánska, Žilinská 

a Nitrianska, sa každoročne uskutočňuje 
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slávnostný pietny akt. Tento je vždy za prítomnosti vojakov OS SR nitrianskej 

posádky, Klubu vojenskej histórie, nás, výsadkárov a širokej verejnosti. Rok 

2020 poznačený pandémiou koronavírusu síce neumožnil uskutočniť tento akt 

tak,  ako v minulých rokoch, ale i v obmedzených počtoch sa podarilo Deň 

veteránov uctiť dôstojným spôsobom. Prítomná bola delegácia raketovej brigády 

na čele s veliteľom, príslušníci mechanizovaného práporu z Krškán s veliteľom, 

Klub vojenskej histórie, zástupcovia Miestneho KVV SR  Zlaté  Moravce plk. 

Ing. Ján Návoj a npráp. Miroslav Kesely a občania mesta Nitry.  

 

Samotný akt začal štátnou hymnou SR. Potom príslušníčka raketovej brigády 

privítala prítomných a predniesla prejav. Na záver požiadala veliteľa posádky 

Nitra o pár slov. Veliteľ v krátkosti zvýraznil význam Dňa veteránov a zdôraznil, 

že i v dnešných ťažkých podmienkach, sa podarilo oslavu tohto významného 

sviatku uskutočniť. Spoločne sme položili vence a kytice kvetov. 

Vojenský kaplán predniesol modlitbu za všetkých zomrelých 

veteránov. Slávnosť bola ukončená skladbou (signálom) večierka. 

Potom sa postupne zúčastnení rozchádzali. Pripomenuli sme si 

spolu hrdinstvo všetkých, ktorí padli na bojiskách svetových vojen 

a iných konfliktov za mier a slobodu nás všetkých. 
 

                                                                                         plk. v. v. Ing. Ján Návoj 

                                                                                        vojnový veterán č. 00979 
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BOJOVNÍK S TVRDÝM KOREŇOM - 
SVOBODOVEC JOZEF ŠPITÁL OSLÁVIL 99 ROKOV 
 

V roku obmedzovania slobody pohybu, napriek celosvetovej a na Slovensku 

osobitne hektickej psychóze sa udiali bez pozornosti nielen celoštátnych, ale aj 

regionálnych médií pozoruhodné udalosti. Napriek obmedzeniam sa 

uskutočňovali oslavy konca druhej svetovej vojny, výročia SNP, výročia 

Karpatsko-duklianskej operácie. Takmer za vylúčenia širokej verejnosti si 

niektorí štátnici a spoločenské organizácie uctili pamiatku bojovníkov proti 

fašizmu v rokoch 1938-1945. Žiaľ, čím ďalej od Bratislavy, či Banskej Bystrice 

sa „akosi“ (možno z preventívnych opatrení) zabudlo na hrdinov z regiónov 

a osobitne z regiónu, ktorý bol okupovaný horthyovským Maďarskom ako 

jedným z dôvodov dôsledkov mníchovskej dohody. Inak si neviem vysvetliť, že 

na antifašistov a obete fašizmu odvlečených do koncentračných táborov, napr. 

z okresu Rimavská Sobota si dokázal spomenúť pri príležitosti 75. výročia 

víťazstva nad fašizmom prezident  Ruskej federácie a udelil siedmym ešte 

žijúcim potomkom bojovníkov pamätné medaile. Na Slovensku sa ale nenašla 

žiadna inštitúcia, ktorá by si ocenila týchto hrdinov. Medzi spomínanými 

ocenenými bol aj príslušník 2. čs. sam. paradesantnej brigády I. čs. armádneho 

zboru v ZSSR Jozef Špitál, ktorému zástupkyne Veľvyslanectva Ruskej federácie 

v Slovenskej republike spomínanú medailu osobne odovzdali v mieste jeho 

bydliska dňa 4. marca 2020.  
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Nemožno spomenúť, že týždeň predtým mu odovzdali výsadkári z Prostějova 

medailu pri príležitosti 75. výročia bojov 2. čs. sam. paradesantnej brigády  I. čs. 

armádneho zboru v ZSSR o Dukliansky priesmyk. 

 
 

Nuž, kto je Jožko Špitál? Aká je cesta jeho života? 

Jozef Špitál sa narodil 22. decembra 1921 v Zákamennom, dnes okres 

Námestovo. Na Orave sa žilo ťažko. Už ako školák slúžil u bohatých gazdov. 

Robil kočiša. Po skončení základnej školy odišiel slúžiť do Sučian okr. Martin. 

V službe vystriedal viacerých gazdov, podľa toho kto ho zamestnal. 

U posledného gazdu pracoval s ťažnými koňmi na poli a keď nebolo práce na 

poli, dovážal drevo na pílu a napílené rezivo potom do vagónov. Svoje koníky 

mal rád a neraz keď po kŕmení pri ich napájaní „chlípal“ dúšky vody z „ich“ 

vedierka aj on. Takto „lopotil“ až do roku 1942. Najskôr s ostatnými mládencami 

zo Sučian absolvoval vojenský odvod v Turčianskom Svätom Martine. 

Samotného ho prekvapilo, že mu pri odvodovej komisii oznámili „schopen bez 

vady!“ Jožko bol vzrastom pomerne malej postavy. Tak bol hrdý, že ho predsa 

odviedli. V októbri toho istého roku narukoval k 4. pešiemu pluku do Dolného 

Kubína. Výcvik bol veru poriadne tvrdý! Veď velitelia družstiev už mali 

skúsenosti z východného frontu. Tak ich poriadne „morili!“  Už 28. júna 1943 ich 

odvelili  na východný front bojovať proti Červenej armáde. Prvou zástavkou bolo 

mestečko Geničesk na Kryme, kde boli rozdelení do čiat. Jožka zaradili do čaty, 

ktorú previezli na člnoch na ostrov Byrinč v Azovskom mori. Voľné dni si vojaci 

krátili kúpaním v Azovskom mori. Jožko nevedel plávať. Jeho priateľ zo Starej 

Ľubovne Michal Murcko si zaumienil, že Jožka naučí plávať. Vzrastom bol proti 

Jožkovi „GOLEM“.  Vzal Jožka pod pazuchu a vydal sa na plavecký výcvik 

ďalej od brehu. Zrazu, ako ho niesol obaja „hupli“ do hlbokej vody. Michal 
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ratoval seba. Keby neboli chlapci zbadali z brehu čo sa deje, Jožko by skončil asi 

naveky v Azovskom mori. Jožko si pamätá iba na to, že toľko slanej vody 

v živote nevypil. Prebral sa až na brehu, ako z neho vyteká voda. Chlapci mu 

potom povedali, že nebyť pána čatára, tak sa isto utopí! On ho vytiahol z vody 

a oni sa snažili vodu z neho vytlačiť. V októbri 1943 však začali ustupovať 

z Krymu až k Dnepru k Novej Askánii. Tu boli nasadení do prednej bojovej línie 

a ich veliteľom bol poručík Čaplovič, ktorý im neustále zdôrazňoval, že „ako 

budete bojovať, tak sa budete mať!“. Medzi radovými vojakmi sa bežne hovorilo 

o nezmyselnosti boja proti „bratom Rusom.“ 

Jožko pokračoval v rozprávaní svojho životného príbehu: „Z nášho oddielu bola 

vyslaná rozviedka, ktorá sa nevrátila. Ani druhá rozviedka vyslaná po nich sa 

nevrátila. Tušili sme, o čo ide. Náš veliteľ nám povedal, aby sme zbrane nechali 

v „polohe ležiaceho strelca v okopoch a ideme k Rusom!“ Bolo to 1. novembra 

1943! No napriek tomu, že sme nemali zbrane, postupovali sme v roztiahnutej 

rojnici a zrazu na nás Rusi pálili z ľahkých zbraní. Tak sme zháňali nejaké biele 

handry, aby sme im dali znamenie, že nemáme v úmysle bojovať, ale sa vzdať. 

Keď to ruskí vojaci zistili, rozbehli sa proti nám, bez streľby. Prebehlo nás vtedy 

42 slovenských vojakov, z toho dvaja dôstojníci menom Šťavka a Mucha 

Alexander (pozn. red. genmjr. 1919-1971, prísl. 2. čs. pdb).. Ja som mal z prvého 

stretnutia s ruskými vojakmi zvláštny pocit. Keď som mal zdvihnuté ruky a ruský 

vojak zbadal na mojej ruke hodinky, tak mi povedal „davaj časy!“ Tak som o ne 

prišiel. Velenie Červenej armády nám pridelilo sprievod vojaka na koni a ten nás 

odviedol pešo do dedinky Timošenka, odkiaľ nás odviezli vlakom. Po 21-

dňovom cestovaní nás vyložili v zbernom tábore USMAN č. 28. Boli tam už aj 

iní slovenskí vojaci, čo prebehli  k Červenej armáde. Bola tuhá zima, jedenia 

skromne. Tak sme väčšinu času trávili rúbaním a dovážaním dreva do tábora. Tu 

sme strávili aj Vianoce 1943 a nový rok 1944. Z Československého 

veľvyslanectva v Moskve nás tu navštívil Zdeněk Fierlinger a Marek Čulen, ktorí 

nás informovali o dohode so sovietskou stranou o vytvorení výsadkovej  brigády  

a že budeme presunutí do Jefremova. Ak sa dobre pamätám, tak zo 6. na 7. 

januára 1944 nás odtransportovali do Jefremova, kde sa už formovala 2. čs. sam. 

paradesantná brigáda. Prišiel aj nový veliteľ pplk. Vladimír Přikryl. Začal sa 

skutočný vojenský výcvik, vrátane zoskokov na padákoch. Každý vojak musel 

mať minimálne 7 zoskokov. Celkove brigáda absolvovala vyše 13.500 zoskokov. 

Počas odpočinku pri výcviku sme si spievali najčastejšie pesničku „V oblaky 

zlaté slnko sa skláňa, tam je náš cieľ, cesta naša, cesta neznáma. Vzletme v pravý 

čas, priniesť slobody jas, pre našu vlasť dobijeme šťastie zas!“ Po ukončení 

výcviku pod velením pplk. Přikryla a náčelníka štábu štkp. Sachra bola 2. čs. 

sam. paradesantná brigáda presunutá do Proskurova, čo znamenalo, že budeme 

v dohľadnej dobe nasadení na front. Blížila sa naša domovina. Červená armáda 

postupovala k našim hraniciam a v rámci nej sme bojovali aj my. V auguste sme 

sa dozvedeli nezvyčajnú správu! Tu  nám náš osvetový dôstojník Doc. Váňa 

oznámil, že doma vypuklo Slovenské národné povstanie. Každý chcel ísť hneď 
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bojovať domov proti fašistom! No čas na pomoc SNP ešte nenastal. Dňa 8. 

septembra 1944 sme boli nasadení v bojoch o Dukliansky priesmyk.  Za 9 dní 

ťažkých bojov naša  2. čs. sam. paradesantná brigáda postúpila asi o 20 km 

bližšie k našim hraniciam. Boje boli neľútostné, obete na obidvoch stranách. 

Naša brigáda stratila vyše 600 vojakov! Počas bojov o kótu 534 (asi to bola ona) 

sme postupovali s kamarátom Jožkom Repiským. Mali sme nadviazať rádiové 

spojenie s veliteľom práporu, ale dostali sme delostrelecký zásah. Pán čatár, 

ktorý bol s nami, bol na mieste mŕtvy. Nás tlaková vlna odhodila zo 6 metrov od 

seba! Od tej doby na ľavé ucho vôbec nepočujem. Taká je tvár vojny! Po dobití 

kóty 534 nás stiahli k odpočinku. 

Odsun sa niekoľkokrát prekladal kvôli nepriazni počasia. Nemci využili pri 

obrane priestory, ktoré mala Slovenská armáda vybudované práve proti nim. 

Zlyhaním veliteľov dvoch divízií z Prešova vojakov Nemci rýchlo odzbrojili. 

Následne nás stiahli z bojov a oznámili nám, že budeme presunutí na pomoc 

SNP. Sústredili nás asi 1.500 príslušníkov 2. čs. sam. paradesantnej brigády  

v okolí letiska Krosno v Poľsku a odtiaľ nás vzdušným mostom mali presunúť na 

Sliač. Nakoniec dňa 7. októbra aj naša skupina pristála na „Troch Duboch“. 

Všetci sme po zosadnutí bozkávali rodnú zem. Po presunutí do Badína sme boli 

reorganizovaní, doplnené stavy a naša rota pod velením poručíka Tótha sa peši 

presunula na obranné postavenie k Hronskému Svätému Krížu – Močiar - Jalná. 

Dedina bola ako vymretá. Vojaci sa rozišli po dedine zháňať niečo „pod zub“. Do 

rána sme mali voľno a ráno sme sa mali zísť v dome pod lesom na ďalšie pokyny. 

Veliteľ Janko Tóth nám dával inštrukcie a mňa s Jožkom Repiským poveril 

nadviazať spojenie. Po nadviazaní spojenia som prešiel do miestnosti hlásiť 

splnenie úlohy veliteľovi Tóthovi. Zrazu som cez okno na rázcestí v dedine 

zbadal Nemcov! Boli to velitelia, lebo sledovali postup svojich vojakov 

z ďalekohľadov. Náš veliteľ okamžite nariadil zaujať obranné postavenie. 

S kamarátom sme rýchlo zbalili komponenty k vysielačke a mali sme ujsť do 

lesa. Keď som vychádzal z dverí vonku už bola prestrelka. Prebehol som popri 

stienke humna a schoval som sa za neďalekú hrubú lipu.  Obzrel som sa do domu 

a už tam bol Nemec! Naše pohľady sa stretli, mohla byť medzi nami vzdialenosť 

10 metrov. Spustil som dávku z automatu. Keď som sa otočil, videl som, že 

druhý Nemec mieri na mňa. Inštinktívne som sa prískokmi raz vľavo, raz vpravo  

snažil vyhnúť jeho zásahu. Podarilo sa mi skryť. Ostala mi iba pištoľ. Nabil som 

ju s tým, že živého ma nedostanú a poslednú guľku som si nechával pre seba. Ale 

podarilo sa mi ujsť do lesa aj s rádiostanicou. Odnieslo si to zápästie, ktoré som 

mal „ozdobené“ dvomi tržnými ranami. Ranení sme boli viacerí. Bolo by to 

dopadlo isto horšie, keby som nebol zbadal cez okno nemeckých veliteľov. 

Následne sme zvádzali obranné boje s postupujúcimi fašistami na Zvolen. Po 

potlačení SNP, moja skupina prešla od 1.11.1944 k partizánskej brigáde kpt. 

Jegorova. Ja som bol zaradený do skupiny por. Gajdina. Naša skupina operovala 

v oblasti Slovenského Rudohoria. Vianoce 1944 sme strávili na Klenovských 

Lazoch. Tu som sa stretol aj s agentom Antekom, ktorý bol neskôr odhalený a po 
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vojne popravený v Rimavskej Sobote. Koncom marca 1945 naša skupina prešla 

neďaleko Brezna frontu a spojila sa s rumunskými vojakmi, ktorí bojovali 

v zostave 2. Ukrajinského frontu Červenej armády. Tak sa ukončila moja bojová 

cesta proti fašizmu. Dňa 12. decembra 1945, krátko pred mojimi narodeninami 

som bol prepustený v Levoči do zálohy - ukončil svoje rozprávanie Jožko Špitál. 

Za osobnú statočnú účasť v protifašistickom odboji mu boli udelené desiatky 

rôznych domácich i zahraničných vyznamenaní. Najskôr sa zamestnal  

v Chemosvite SVIT ako robotník. Postupne popri práci absolvoval rôzne 

strojárske kurzy na zvýšenie kvalifikácie. Zo Svitu odišiel v roku 1961 

a presťahoval sa do okresu Rimavská Sobota a pracoval v Slovenských 

lučobných závodoch v Hnúšti  až do odchodu na starobný dôchodok. 

V roku 1947 sa oženil s priateľkou zo 

Zákamenného Rozáliou Svinčákovou, 

s ktorou sa im narodili tri deti (Marta, Jožko, 

Štefan). Žiaľ, v roku 1953 náhle manželka 

zomrela. Ostal sám vdovec s tromi deťmi. 

V roku 1955 sa oženil druhý krát s Máriou 

Večerekovou, taktiež zo Zákamenného, ale 

bývala už v Rimavských Janovciach okr. 

Rimavská Sobota. S ňou mal ešte dve dcérky 

Marienku a Yvetku. 

Taký bol osud jedného z hrdinov boja proti 

fašizmu, ktorý napriek ťažkému životnému 

osudu a dvojnásobnému zraneniu v bojoch 

proti fašistom sa dožil 22. 12. 2020  krásnych 

99 rokov! Ku krásnemu jubileu sa aj touto 

cestou pripájajú príslušníci Klubu 

výsadkových veteránov z Prostějova, Klubov 

vojenských výsadkárov zo Žiliny, Martina, 

Banskej Bystrice a  samozrejme „rodina 

odbojárov“ okresu Rimavská Sobota 

a osobitne členovia ZO SZPB arm. generála 

Ludvíka Svobodu v Čiernom Potoku. 

 

Jubilantovi želáme pevné zdravíčko v roku 2021. 

 

V Čiernom Potoku 31.12.2020 

  Predseda ZO SZPB arm. gen. Ludvíka Svobodu v Čiernom Potoku: 

                                     plk. v. v. JUDr. Jozef Pupala 

 

 

 



9 

 

Nácvik para kotúľu 

Výcvik brancov výsadkárov a základná vojenská služba 
   

Výcvik brancov výsadkárov. 
 

V roku 1960 bol som zaradený do výcviku brancov 

výsadkárov z OVS Zvolen prostredníctvom Zväzarmu. 

Výcvik bol realizovaný na letisku Aeroklubu v Očovej. 

Hlavný dôraz sa kládol na pozemnú prípravu a balenie 

padákov. Pozemná príprava bola zameraná na: zoskoky 

z mostíka vysokého 1 m, 1,5 m a 2 m; dopady na zem 

s nácvikom para kotúľu; beh, zhyby, kliky a pod.; nácvik 

činnosti výsadkára 

pri riadení padáka 

prostredníctvom trenažéra, nácvik 

zoskokov z trenažéra. A nakoniec 

samotné zoskoky. Prvý zoskok som 

absolvoval z lietadla AN–2, pilot: 

Hanovec s palubným mechanikom 

Slížom, dňa 12. apríla 1961 na 

bývalom poľnom letisku 

v Zolnej. Tento deň bol aj významný 

pre kozmonautiku hlavne preto, že 

prvýkrát vstúpil do kozmu sovietsky 

občan mjr. Jurij Gagarin, obletel 

zemeguľu a šťastne pristál na zemi. 

Celkom ako branci sme absolvovali 

tri zoskoky. Počas výcviku brancov 

medzi nás zavítal pplk. Emil Zátopek 

olympijsky víťaz v behu na rôznych 

tratiach. Veľa nerečnil, zhodil zo seba 

kabát a dal sa s nami do behu na 

letisku v Očovej. Ani jeden sme mu nestíhali. Bol úprimný, veselý, športovec 

telom aj duchom. Emil Zátopek sa stal prvým človekom na svete, ktorý zabehol 

trať 10 km pod 29 minút. Celkom vytvoril trinásť svetových rekordov (Zdroj: 

Wikipédia). Veľmi rád si spomínam na osádku lietadla AN – 2, imatrikulačné 

číslo OK – PYB pilot František Hanovec s palubným mechanikom Slížom 

(neskôr tiež pilotom spomínaného lietadla). Besedoval s nami po večeroch pri 

ohníku pri opekaní slaniny a špekačiek. Rozprával nám svoje nekonečné príhody 

ako pilot Slovenských vzdušných zbraní v II. svetovej vojne. Bol považovaný za 

letecké eso. Lietal na nemeckých Messerschmittoch a neskôr so svojou letkou 

preletel na sovietsku stranu (Zdroj: Tomáš Klubert – Slovenská armáda v druhej 

svetovej vojne ISBN 978-80-8046-2016). 

30. 5. 1942            

 15. 3. 2021 
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Po vojne pôsobil František Hanovec v rôznych štábnych a veliteľských funkciách 

vo vedení československého letectva. Po roku 1989 bol rehabilitovaný 

a povýšený do hodnosti plukovníka letectva. Po odchode z armády lietal pre Zväz 

pre spoluprácu s armádou (Zväzarm). Bol náčelníkom Aeroklubu v Žiline (Zdroj: 

Wikipédia). 
 

 

 

plk. F. Hanovec Stíhačka Messerschmitt Bf109G-4 

 
 
 

Základná vojenská služba. 
 

Základnú vojenskú službu (ZVS) absolvoval som v rokoch 1961 – 1963. 

Prvý rok som nastúpil dňa 1. septembra 1961 do Delostreleckého technického 

učilišťa (DTU) v Martine do Školy dôstojníkov v zálohe (ŠDZ). Škola trvala 

desať mesiacov. Predmety ma bavili, väčšina z nich bola zo strojáriny, kde som 

bol akoby doma. V roku 1960 som maturoval na Priemyselnej škole strojníckej 

vo Zvolene.  

Nestihli sme mať ešte ani prísahu a už sme absolvovali na strelnici ostré 

streľby zo samopalu vz. 58 a hod granátom RG – 4. V tomto roku práve 

v auguste sa vyhrotila medzinárodná situácia v súvislosti so stavbou Berlínskeho 

múra.  

V noci z 12. augusta na 13. augusta 1961 obsadili ozbrojené sily NDR 

(armáda, polícia, pohraničné stráž a jednotky podnikových milícii) hranice 

k Západnému Berlínu a prerušili spojenie medzi Východným a Západným 

Berlínom. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch došlo k vybudovaniu opevnení 

hraníc medzi NDR a SRN. Múr mal celkovú dĺžku 165 km (Zdroj: Wikipédia). 
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kpt. Štefan Bartoš 

 
 

Retifikácia mieridiel 

tarasnice T21, raže 82 mm 
Lyžiarsky výcvik na Martinských Holiach 

  

 

Raz ma navštívil kpt. Bartoš (otec nášho tajomníka Ivana 

Bartoša z KVV v Banskej Bystrici), pre mňa úplne neznámy 

dôstojník. On ma mal však presne zmapovaného a povedal mi, 

že ako krajana – pochádzal z Ostrej Lúky a ja z vedľajšej obce 

z Hronskej Breznice, ma prišiel pozrieť. To mi veľmi pohladilo 

na  mojej duši. Bol tam však jeden návrh, aby som na sebe viac 

zapracoval a opravil som si známku z chemickej prípravy. Viem, 

že som nesplnil limit na nasadenie celolícnicovej masky za dobu 

päť sekúnd. Tento úkon na prvý pohľad sa zdá veľmi 

jednoduchý. Pozostával však z týchto činností: otvorenie 

brašny pomocou dvoch drevených kolíkov; vybratie masky s hadicou; vybratie 

filtra - odstránenie zátky na spodnej časti a následné zoskrutkovanie s hadicou; 

nasadenie masky na tvár s vytlačením vzduchovej medzery. Trénoval som to 

dovtedy pokiaľ som limit nesplnil a následne som si opravil známku na výbornú. 

Po záverečných skúškach bol som vyznamenaný a bola mi udelená hodnosť 

desiatnik absolvent. 

   

vojak žiak slobodník žiak podporučík 
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Dňa 9. mája 1962 zúčastnil som sa vojenskej prehliadky v Prahe. Naše učilište 

bolo zahrnuté do tejto veľkolepej slávnosti. Začali sme trénovať už v januári roku 

1962. Spočiatku v našich priestoroch ŠDZ, neskôr boli sme presunutí na letisko 

vo Vyškove a v mesiaci apríl na Vypich v Prahe. Vojenská prehliadka sa 

uskutočnila na Letenskej pláni v Prahe za účasti desaťtisíc vojakov, tankistov, 

osádok obrnených transportérov atď. Vojaci boli zoradení v dvadsiatich radoch 

a dvadsiatich zástupoch. Rady boli vyrovnané a pochodovali sme cca jeden 

kilometer v pozore. Neveril som čo vojak dokáže. Na čestnej tribúne bol o. i. 

aj kambodžský princ Norodom Sihanuk. 

     Mesiac pred ukončením ŠDZ-ky navštívila nás trojčlenná komisia od VÚ 

8280 Prostejov. Potrebovali získať dvoch absolventov, ČVO 228, Náčelník 

delostreleckej dielne, do svojich služieb. Ja som sa z určitých dôvodov pôvodne 

neprihlásil. Mal som obavy z nepriaznivých následkov pri zoskokoch, čo sa mi 

neskôr žiaľ aj potvrdilo. Vytypovali dvanásť budúcich absolventov, ktorých 

učilište následne poslalo k absolvovaniu komplexnej zdravotnej prehliadky do 

Vojenskej nemocnice v Ružomberku. Z nich sa vrátil len jeden vojak schopný 

výsadkovej služby. Treba pripomenúť, že v tom čase boli prísne kritéria pre 

zdravotný stav, obdobne ako pre pilotov. Pre krátkosť času druhýkrát už nerobili 

nábor, ale zistili, že Martin Mrenica má hotový výsadkársky výcvik ako branec. 

Tento raz už ma zavolali pred desaťčlennú komisiu, ktorý viedol „politruk ŠDZ“. 

Keď som spomenul dôvod, prečo som sa neprihlásil, tak mi držali politickú 

prednášku, pripomenuli prísahu a nabádali, aby som svoje rozhodnutie zmenil. 

Už si neviem spomenúť v akom predpise sa píše, že neexistuje žiaden vojenský 

zákon, ktorý by určil, že ťa vysadzovač proti svojej vôli nútene môže vyhodiť 

z lietadla. Vedel som to ja, ale aj členovia komisie. Na chvíľu ma poslali von, aby 

sa poradili. Oznámili mi, že mám veľmi veľké politické nedostatky a tak ma po 

ukončení ŠDZ pošlú do bojového útvaru na Šumavu, kde budem vykonávať 

politického pracovníka útvaru. Ja som v tom čase nebol ďalej od Prahy, nevedel 

som si to predstaviť a preto som dodatočne súhlasil s pôvodným návrhom. Tak 

som sa dostal do Prostějova k výsadkovému útvaru VÚ 1855 (65. vp, ktorý dnes 

už neexistuje). 

Absolventi rôznych druhov ŠDZ (chemici, provianťáci, náčelníci skladov 

PHM a pod.) boli sme zaradení do tzv.  preškoľovacieho kurzu, ktorý trval jeden 

mesiac. Tu som dostal skutočne zabrať, to bol tvrdý „prijímač“. Každé ráno na 

rozcvičke beh na päť km, následne niekoľkokrát absolvovanie výsadkového 

gorodku, všetko čo s tým súvisí. Balenie padákov; ostré streľby, práca 

s trhavinou, cvičenie na plastickom stole, sebaobrana, ktorej činnosť bola 

zavŕšená zoskokom z lietadiel IL-14, s presunom v pokluse na 30 km s nácvikom 

prepadu vojenskej kolóny, rádiolokátoru, stanovíšť a pod. Viedol nás por. 

Chromek, vynikajúci mladý dôstojník, s ktorým som sa neskôr stretol 

v Prostějove. Je úžasné, čo mladý človek dokáže. Všetko som absolvoval bez 

väčšej námahy v dobrom zdravotnom stave. Voči ostatným som mal výhodu, že 

som absolvoval branecký výcvik výsadkárov. Vedel som dopredu čo ma čaká. 
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V útvare som potom vykonával funkciu Náčelníka delostreleckej dielne pre 

opravy pechotných  zbraní (pištole vz. 52, samopaly vz. 58, guľomety vz. 59, 

tarasnice, minomety, pancierovky a pod.).  Predo mnou päť rokov túto službu 

dôstojník z povolania nevykonával. Bolo tam niekoľko desiatok poškodených 

zbrani, ktoré sme spolu s dvoma zbrojármi úspešne opravili, resp. poslali na 

výmenu hlavní do divíznych dielní v Olomouci. Za to som dostal prvý „opušťák“ 

vojenského priestoru. Boli tam napr. vyduté hlavne samopalov (keď sa 

nesprávnym zaobchádzaním pri výcviku alebo ostrej streľbe hlaveň zapichne do 

zeme, poškodené mieridlá mínometov a pod.). 

Dňa 16. októbra 1962 Američania získali letecké zábery na raketovú 

základňu na Kube. Kubánska kríza bola jedná z podstatných kapitol studenej 

vojny. Išlo o medzinárodný konflikt medzi Sovietskym zväzom a USA v roku 

1962, týkajúci sa rozmiestnenia jadrových rakiet na Kube. Bola ukončená dňa 28. 

októbra 1962 oznámením sovietskej strany o rozobraní raketových základni. Bola 

uskutočnená dohoda, že aj USA odstránia raketové základne v Turecku. 

Kubánska kríza je považovaná za moment, keď sa studená vojna dostala 

najbližšie k vyústeniu do jadrovej vojny. Náš útvar sa presunul do záložných 

postavení s plnou výzbrojou. 

Asi dva mesiace pred ukončením VZS bolo uskutočnené veľké cvičenie 

výsadkovej brigády vrátane podporných útvarov s hromadným výsadkom cca 

600 až 700 vojakov.  Na jednej strane krásna podívaná na kopule vrcholíkov 

padákov, ale žiaľ na druhej strane nás postretla aj smrť vojaka - prieskumníka 

z nášho útvaru. Bola vyhlásená mimoriadna udalosť so zákazom zoskokov do 

doby vyriešenia tohto tragického prípadu. Analýzou sa došlo k záveru, že 

dotyčný vojak (mal výšku 182 cm) po výskoku z lietadla mal zádržku na padáku, 

dostal sa do vývrtky a asi v siedmej sekunde otváral záložný padák. Podrobnou 

rekonštrukciu celého prípadu sa zistilo, že počas vývrtky bol zamotaný 20 krát 

v šnúrach hlavného padáka a 10 krát v šnúrach záložného padáka. Stačilo 

roztvoriť naširoko ruky a nohy a bol by rotáciu zastavil. Žiaľ, teória voľného 

pádu sa u vojakov ZVS neučila. To absolvovali len dôstojníci z povolania. Ďalší 

prípad ťažkého poškodenia zdravia sa stal radistovi, ktorý pristál s rádiostanicou, 

kedy sa mu nepodarilo spustiť ju (myslím typ 105, alebo 108) pred dopadom na 

20 metrovom lane. Mal dolámanú chrbticu a obe nohy. 
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Dušan Domský 

Ján Major 

Inštruktor – športovec. 
 

Uvedomil som si, že o pár rokov znovu sa zúčastním vojenského cvičenia 

záložných dôstojníkov a vojakov. Preto som sa rozhodol, aby som bol zaradený 

prostredníctvom Zväzarmu, do parašutistického športu. Viedol nás starší 

inštruktor majster športu Dušan Domský, profesionálny vojak, balič padákov, 

z útvaru v Sliači (už sa na nás díva z výsadkového a pilotného 

neba). Hlavným inštruktorom bol Janko Major, majster športu, 

parašutista a súčasne pilot výsadkového lietadla Brigadýr L-60. 

Postupne sme plnili výkonnostnú triedu III. II. I stupňa a MŠ. 

Naučil som sa ako sa ovládať svoje telo počas voľného pádu, 

výdrže od 5 do 60 sekúnd z výšky 4 000 m.   

Popri športovej činnosti vykonávali sme aj 

funkcie inštruktorov výcviku brancov - výsadkárov 

a vojenské zálohy, ktorí mali tri udržiavacie zoskoky. Všetci 

inštruktori sme na školách viedli základný kurz parašutistov, 

ktorí po ukončení mali tri zoskoky z lietadla. Ďalej sme viedli 

aj kurzy mladých parašutistov (15 až 16 roční), ktorí 

absolvovali len zoskok z trenažéra.  
 

 

Základný výcvik parašutistov. V pozadí Dušan Domský majster športu. 



15 

 

Vojenské cvičenie na Oremovom Laze pri 

Pliešovciach v roku 1979. 

Kolega Tibor Tišťan viedol aj výcvik vojakov z Vojenského gymnázia z Banskej 

Bystrice – budúcich pilotov resp. vojakov z povolania. Medzi nimi bol aj budúci 

náš kozmonaut plukovník inžinier Ivan Bella, bývalý slovenský stíhací pilot 

a prvý slovenský kozmonaut, ktorý ako 385 kozmonaut letel v roku 1999 do 

kozmu, kde strávil niekoľko dní. 

 

Starší inštruktori: zľava Tibor Tišťan, Tóno Binder, Stano Repka a Martin Mrenica 

 

Náčelník OVS vo Zvolene nám inštruktorom sľúbil, že pokiaľ vykonávame 

výcvik brancov výsadkárov, resp. vojenské zálohy, nebudeme vykonávať 

vojenské cvičenie. To skutočne aj dodržal. Po jeho odchode prišiel ďalší náčelník 

OVS, ktorý toto 

neakceptoval a tak som 

dodatočne absolvoval 

tri vojenské cvičenia. 

Vzhľadom na to, že 

som mal väčšiu 

hmotnosť ako 80 kg 

nebol som na cvičení 

u výsadkového vojska. 

Prvé cvičenie bolo 

v roku 1976 vo 

vojenskom priestore 

Turecký Vrch, druhé 

v roku 1979 vo 

vojenskom priestore 

Oremov Laz. Tretie, 

veľmi špecifické v roku 
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1981, ktoré bolo zamerané ako politicko – odborné pre záložných dôstojníkov 

a práporčíkov. Z tohto cvičenia mám dva zaujímavé postrehy. Zúčastnili sme sa 

o. i. ostrých strelieb na strelnici v Hornej Mičinej za Banskou Bystricou. Mali 

sme strieľať troma dávkami na  sklopné terče. Ja som však vedome prepol 

v samopale na streľbu jednotlivo (poistka smerom dozadu) a tak som úspešne 

zasiahol okrem môjho terča a všetky ostatné, ktoré ostali stáť. Kamaráti v zbrani 

má chválili, ale zo strany nadriadených som dostal spŕšku kritiky. Totiž každý 

tretí náboj bol svietiaci, a to riadiaci streľby postrehol. Aj tak ako družstvo boli 

sme výborní. Druhá príhoda sa udiala na vojenskom letisku v Košiciach. 

Autobusy s celého Slovenska nás pozvážali na záverečné cvičenie cca 2 000 

vojakov. Hlavnú reč mal major z povolania, ktorý na úvod uviedol: „v prípade 

vojenského konfliktu, my ako vojaci z povolania budeme prví na odstrel. 

Nahradíte nás vy ako záložní dôstojníci a práporčíci.“ V tom začalo pršať a tak 

niektorí kolegovia vystreli dáždniky, čo sa veliacemu dôstojníkovi nepáčilo. 

„Vojak  musí vydržať všetko, vrátane dažďa.“ Jeden z okolostojacich zvolal. „Na 

mňa nekričte, ja som plukovník v zálohe a teda mám vyššiu hodnosť.“ Nastal 

obrovský smiech z hrdiel všetkých prítomných. Náš kolega nemal celkom 

pravdu, lebo veliaci dôstojník má prednosť pred ostatnými. O chvíľu „cvičenie“ 

sa skončilo a rozpŕchli sme sa do pristavených autobusov. 

 

  

 

Inštruktori: Martin Mrenica a 

Tibor Tišťan 

 

Majster športu Pavel Rosík a 

Dano Kolár 
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Balenie padákov: stojací majster športu Milan Zachar 

 

Dnes je situácia úplne iná. Základná vojenská služba pre mladých chlapcov je 

zrušená. Zoskoky môže vykonávať ktokoľvek, ktorý prehlási, že je zdravý. 

Nedávno bol som na letisku v Očovej, kde v padáčkarni Ján Vrbický ml. 

s manželkou pripravovali adepta na prvý zoskok voľným pádom z výšky 3 500 

m. Po skupinovom výskoku z Cesny, ktoré lietadlo pilotoval jeho otec  Ján 

Vrbický st., mali ho medzi sebou a cez vysielačku ho usmerňovali až po šťastné 

pristátie na zemi. Úžasné. 

 

npor. v. v., Doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. dňa 12. marca 2021 

 

Výsadkové vojsko – keď prehovoria archívy,… 
 

Pri spracovávaní štúdie o slovenskom vojenskom 

spravodajstve som sa na webových stránkach dostal až k 

Vojenskému veliteľstvu Východ v Trenčíne. Jeho história 

začala 1. 5. 1949 zrušením Veliteľstva V. armádneho zboru 

v Trenčíne. Neskôr sa objavuje Veliteľstvo 2. Vojenského 

okruhu (2. VO), k 1. 9. 1965 Veliteľstvo Východného 

vojenského okruhu (VVO) a k 1. 1. 1992 Vojenské veliteľstvo Východ. 

Podstatné je, že medzi podriadené útvary patrili útvary z južnej a neskôr i 

severnej Moravy. A teraz k hore uvedenému názvu.  V roku  2008  roztriedil a 

spracoval  časť  archívnych  materiálov ( z 12 tisíc škatúľ) z centrálnej 

registratúry v Trnave Ing. Milan Ondruš a obsah umiestnil na 



18 

 

www.vhu.sk/data/files/374.pdf pod názvom Vojenské veliteľstvo „Východ“ 

(fond č. 0855).  Uložené archívne materiály v 2 blokoch, 1950 – 1970 a 1971 – 

1992, prinášajú, aspoň podľa názvov v uložených škatuliach, zaujímavé 

informácie. Objavuje sa tu veľký počet mimoriadnych udalostí, samozrejme 

s veľkým počtom mŕtvych (dopravné nehody, usmrtenia, samovraždy). Nájdeme 

tu okruhové rozkazy, rušenie, vytváranie, presuny útvarov, zlepšovateľské hnutie, 

jednotky PTP v baniach, výstavbu objektov, odškodnenia, atď. Zaujme, že 

vojenská  knižka pre vojakov ZVS bola zavedená v roku 1960. Ale späť 

k výsadkárom. Krátky prehľad z prvého bloku:   

Rok  –  (Evidenčné číslo) 

1951 -  (371) – Zoznam veliteľov psr a psč.  

             (372) – Výsledky školenia absolventov prieskumných  škôl. Záverečná 

správa z PŠ prieskumníkov vo VVP Libavá. Zoznam ašpirantov 

ŠDZ pre prieskumníkov v Kremnici. 

1953 –  (200) – Likvidácia  výcvikového výsadkového strediska. 

1954 – (524) – Trestný spis na pplk. Š. Benického, mjr. A. Ilčíka a pplk. 

Alexandra Kováča za zbehnutie od part. brigády Šukajeva. 

1955 – (324) – Prevzatie 22. vp do podriadenosti vel. 2. VO od MNO – 

Veliteľstva výsadkového vojska. 

(354)  –  Zoznam príslušníkov výsadkového vojska, ktorým boli udelené 

čestné odznaky pre vzorných vojakov. 

 (564) – Požiar v zemljanke ženijnej roty výs. brigády. 

1957 –    (330) – Zrušenie Výskumnej stanice a opravne padákov v Borečku pri 

Mimoni. Zriadenie psr ZU pri 22. vb. 

  (596) –  Premiestnenie 9. psč z Trnavy do VVP Turecký vrch.      

1958 –   (334)  – Kontrolná prehliadka 22. vb pri preberaní do podriadenosti vel. 

2. VO. 

             (529) – Správa o morálnom a politickom stave v 22. vb Prešov 

(hodnotenie jednotlivých veliteľov). 

1961 – (402/2) – Zápis o odovzdaní 7. vp do podriadenosti vel. 2. VO. 

1963 – (37) – Odvolanie genmjr. Juraja Pivolusku z vojenskej rady. 
 

(Dokončenie v nasledujúcom čísle) 
 

                                                             Vladimír GAJDOŠ, KVVV Plzeň 
 

Viete, že ... 

Československé vojenské letectvo v minulosti „zaknihovalo“ najmenej dva 

zostrely poľských lietadiel AN-2. Pri prvom zostrele L-29 z 8. slp Mošnov, 

(odlúčená letka v Náměšti nad Oslavou), „odpísal“ poľskú AN-2 (SP WKV) s 36 

ročným pilotom D. Bielanskim pri Kútoch. Menej známy je prípad z 1.4.1982, 

kedy dve poľské AN-2 vysadili v Krakove v rámci prevádzky parašutistov, 

pristáli, nabrali rodiny a vyrazili smer Rakúsko. Za nimi vyrazil MiG 21-F od 8. 

slp (Mošnov) a zostrelil jednu AN-2 i napriek tomu, že letela tesne nad zemou. 
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V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia životné jubileum 
 

 

81. 
rokov 

čat. v. v. Tibor Tišťan 

 

6.2. 

 

 

85. 
rokov 

čat. v. v. Milan Sucháň 

 

30.3. 

 

 

81. 
rokov 

čat. v. v. Ján Podhorec 

 

20.4. 

 

 
80. 

rokov 
plk. v. v. Mgr. František Lacko 

 

29.4. 

 

 

 
 

 

 

 

V príspevku „Výsadkový lekár spomína“ v čísle  1/2021 v časti „Prokurátor“ má 

byť miesto pplk. MUDr. Rigo správne titul pplk. JUDr. Rigo. Za chybu sa 

ospravedlňujeme. Autor článkov sa ospravedlňuje za nepresnosť pri číslovaní 

prieskumného výsadkového práporu ako 73. vppr v článku " Letecký deň" 

(č.4/2020). Správne má byť 22.vppr tak, ako sa to uvádza v ďalších príspevkoch. 
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Spolupráca a korektúra 

Záverom 
 

 Druhé tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu bolo opäť 

plné zaujímavých príspevkov. Je to vďaka kolegom z našich klubov 

vojenských výsadkárov aj z iných spoločenských organizácií, ktorí 

oprášili svoje spomienky a tak prispeli k našim vedomostiam 

doteraz neznámymi príbehmi. V ďalšom, už pripravovanom treťom 

čísle uverejníme už v minulom závere avizovanú ďalšiu osobnosť 

národnooslobodzovacieho boja – Juraj Lakota – neznámy hrdina. Dokončíme 

príspevok od plzenského kolegu Vladimíra Gajdoša a prečítame si ďalšie 

príspevky od našich kolegov. Dúfajme, že sa dovtedy skončí alebo aspoň 

čiastočne stabilizuje situácia s pandémiou koronavírusu a zas sa budeme môcť 

spolu stretávať. 
Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie - zdroj:  archív KVV, internet 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://kvvprostejov.wgz.cz/ http://www.klubvtn.info/stiahni.htm, www.kvvsr.sk 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    
 

SPRAVODAJCA č. 2/2021   

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) 

Vladimír Schneider 
Ján Návoj 

Vladimír Gajdoš 
Martin Mrenica 

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

