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Úvodom
Život je zmena. Niekto vyslovil niekedy dávno túto
myšlienku, ktorou nám chcel niečo naznačiť.
V nadväznosti na predošlé číslo nášho klubového
Spravodajcu je podstatou tejto myšlienky naznačiť, že
toto číslo nezačneme tak, ako bolo v ňom avizované.
Tohto roku sme oslávili 20. výročie založenia Klubu
vojenských výsadkárov. Preto po úvode bude nasledovať
informácia zo slávnostného stretnutia pri tejto
príležitosti, pre nás osobitne významnej a voľby nového
Predsedníctva KVV SR. Plynule nadviažeme na akcie,
ktorých sa naši členovia zúčastnili a aktuálne
informácie. Až v ďalšom čísle klubového Spravodajcu
budú uverejnené prisľúbené príspevky od kolegu Emila
Tencera spomienkou Petra Mamráka na „Zoskoky z balóna,“ a spomienkami kolegu Štefana
Janáčka o začiatkoch parašutistickej činnosti. Dúfam, že mi to kolegovia nebudú mať za zlé.
Ivan Bartoš

20. výročie založenia
Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky
Dvadsať rokov uplynulo od vtedy, ako svoju históriu
začal písať Klub vojenských výsadkárov Slovenskej
republiky. Pri tejto príležitosti sa dňa 22. augusta
2014 uskutočnilo slávnostné stretnutie v Žiline na
Mestskom úrade vo veľkej zasadacej miestnosti.
Z hostí, ktorí prijali pozvanie, boli prítomní brig.
generál Ing. Ondřej Novosad v zastúpení ministra
obrany SR, podpredseda Žilinského samosprávneho
kraja Ing. Jozef Štrba, primátor mesta Prostějov
Miroslav
Pišťák,
pridelenec obrany armády ČR plk. Roman Kopřiva,
hlavný lekár OS SR plk. MUDr. Vladimír
Lengvarský, primátor mesta Žilina Ing. Igor
Choma, prezident KVVV ČR pplk. v. v. Ing.
Jindřich Čtverák, riaditeľ OPZ Žilina plk. Ing.
Ľudovít Šebesta, primátorka mesta Smolenice
Pavlína Hornáčková, bývalý náčelník GŠ OS SR
generál Milan Cerovský, predseda ObV SZPB
a podpredseda Zväzu vojakov plk. v. v. Juraj
Drotár, gen. v. v. Emil Vestenický, vojnový veterán
pán Ondrej Šamaj, príslušník 2. čs. pdb 1. ČSAZ v ZSSR a ďalší, medzi nimi početní hostia
– kolegovia KVV z ČR. Slávnosť sa začala nástupom zástavníkov so zástavami oblastných
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klubov a replikou zástavy 7. pluku zvláštneho určenia Holešov. Po uložení zástav do stojanu
bola prinesená štátna zástava SR čestnou čatou 5. pluku špeciálneho určenia Žilina. Po zahratí
štátnych hymien Českej a Slovenskej republiky a uctení si minútou ticha pamiatku zosnulých
kolegov moderátor stretnutia pán Minár privítal prítomných účastníkov, po ktorom nasledovali
pozdravné prejavy hostí. Po nich, vo svojom diskusnom vystúpení, predseda KVV SR plk. v. v.
Anton Múdry podrobne vyhodnotil uplynulých 20 rokov.
Vo svojom prejave vyzdvihol činnosť členov klubov
vojenských výsadkárov, ocenil spoluprácu s 5. pšu
a KVVV v Českej republike. Po jeho prejave
nasledoval slávnostný akt udeľovania ocenení
a vyznamenaní. Medzi prvé ocenenie patrila
pamätná medaila ministra obrany SR, ďalej
nasledovali medaila americkej parašutistickej
nadácie Štefana Baniča, medaila Jozefa Gabčíka,
pamätná medaila klubu vojenských výsadkových
veteránov plk. Jaroslava Vondry a medaile Klubu
vojenských výsadkových veteránov Prostějov. Medzi
osobitné ocenenie spolupráce patril dar primátora mesta Prostějov KVV SR a medaila
prezidenta KVVV Českej republiky.

Veliteľ 5. pšu plk. Ľubomír Šebo udelil odznak vojenského výsadkára generálovi vo výslužbe
Milanovi Cerovskému. Ako ocenenia boli odovzdané knižné publikácie, a to o Meste Žilina,
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od kolegu KVVV Praha Vladimíra
Gajdoša „Hrdinovia? Nie, vojenskí
parašutisti...“ s vlastnoručným venovaním
a od kolegu Emila Tencera: Dejiny
parašutizmu na Slovensku I. a II diel.

Po prestávke pokračoval program vo
vestibule Mestského úradu vystúpením
folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého
Nového Mesta. Pred obedom prijal na
radnici primátor mesta Žilina Igor Choma
hostí pri príležitosti 20. výročia založenia
KVV SR, ktorým odovzdal ocenenia.
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Po skončení prestávky kolega Ing. Vladimír Zámečník
záverečným príhovorom uzavrel slávnostné stretnutie,
ktoré bolo ukončené hymnou výsadkárov. Po skončení
oficiálnej časti stretnutia sa účastníci presunuli do

jedálne v kasárňach 5. pšu na
slávnostný obed. V rámci obeda sa
účastníci stretnutia porozprávali
medzi sebou o svojich dojmoch a pocitoch, pospomínali udalosti z osobného života a osobitne
z parašutizmu.

Za zdarný priebeh stretnutia patrí vysloviť poďakovanie jeho organizátorom a to najmä vďaka
výbornej spolupráci s Mestským úradom v Žiline a 5. plukom špeciálneho určenia, taktiež aj
niektorým jednotlivcom z KVV Žilina.
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Informácia zo zasadnutia X. Snemu KVV SR v Žiline
dňa 22. augusta 2014
(voľne spracované podľa Zápisnice zo zasadnutia X. Snemu KVV SR)
Rokovanie Snemu otvoril a viedol tajomník kol. Ján Hanák. Boli odsúhlasené návrhová aj
volebná komisia. Predseda kol. Anton Múdry, podpredseda pre ekonomiku kol. Ján Kopecký
a predseda KRK kol. Ján Gordík podali bilancujúce správy ich rezortov. Následne kol.
Vladimír Zámečník prečítal
návrh
na
aktualizované
Stanovy KVV SR.
Bol
vznesený
návrh
na
zrovnoprávnenie kompetencii
miestnych klubov s oblastnými
klubmi, avšak po diskusii bolo
konštatované, že uvedená
zmena by vo viacerých
smeroch
skomplikovala
administratívu
a bola
by
finančne nákladnejšia než je
súčasný stav. Vo verejnej
voľbe boli pozmenené Stanovy
jednohlasne
odsúhlasené.
Nasledovala voľba nového
prezídia KVV SR; na funkciu
prezidenta boli navrhovaní kolegovia Jozef Tuček, Vladimír Zámečník a Ladislav Hreha, ktorý
sa pred voľbou kandidatúry vzdal. Jednohlasne bol za prezidenta
KVV SR zvolený kol. Jozef Tuček. Nasledovala voľba členov Rady
predsedov a Kontrolnej a revíznej komisie, ktorá bola verejná.
Navrhovaní kandidáti boli jednohlasne zvolení. Radu predsedov
tvoria predsedovia oblastných a miestnych KVV a zástupca
výsadkového útvaru. Vedenie KVV SR tvoria členovia sekretariátu:
prezident kol. Jozef Tuček viceprezident kol. František Glatter,
viceprezident pre ekonomiku kol. Viktor Puchoň, tajomník kol. Ján
Hanák a členovia Rady predsedov, ktorými sú predsedovia
oblastných a miestnych KVV (kol. Ľubomír Dubeň, Jozef Krajčír, Vladimír Kavický, Michal
Milas, Bohumil Gažo, Štefan
Janáček, František Lublinský) a
veliteľ 5. pšu plk. Ľubomír Šebo. Do
KRK boli zvolení: kol. Gordík predseda,
Lukačka,
Pračko
členovia. Následne bol schválený
návrh na uznesenie. Po ukončení
Snemu nový prezident KVV SR kol.
plk. v. v. Jozef Tuček zvolal členov
sekretariátu na krátku poradu
v ktorej načrtol svoju predstavu
o spôsobe
fungovania
nového
vedenia. Najbližšia ďalšia porada
sekretariátu bude dňa 13. 10. 2014 v klubovni žilinských kasární o 13:00 hod.
6

Podujatia s účasťou členov nášho klubu
Pri príležitosti 100. výročia udelenia
US patentu na padák smolenickému
rodákovi a
vynálezcovi padáka
Štefanovi Baničovi sa uskutočnili dňa
16. augusta 2014 v smolenickej časti
Neštich oslavy tejto významnej dejinnej
udalosti.
Súčasťou
celodenného
podujatia bol medzinárodný seminár
„Štefan Banič - História, vývoj a
použitie padáka,“ pietny akt pri hrobe

Štefana Baniča, zoskoky parašutistov –
veteránov aj výstava padákov. Oslavy
pokračovali kultúrnym programom, ktorý bol
spojený s besedami a rozhovormi.

Počas celého dňa bolo premietanie záberov zo zoskokov,
výstava zberateľských predmetov s výsadkovou tematikou,
možnosť zakúpenia suvenírov a získania príležitostnej
poštovej pečiatky.
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Už 9. krát sa konalo 16. augusta tradičné
nadregionálne podujatie Stretnutie generácií
Kalište 2014, ktorého sa zúčastnili členovia nášho
oblastného klubu. Tohto podujatia sa zúčastnil aj
žilinský kolega Ján Kopecký. Stretnutie je
spomienkou na tragédiu jednej z vypálených
slovenských obcí po potlačení SNP, ktoré
pokračovalo bojom v slovenských horách.

Kolegovia Karol Šaškievič a Tibor
Tišťan s predsedom ÚR SZPB Ing.
Pavlom Sečkárom, PhD.

Zľava K. Šaškievič, I. Bartoš,
J. Kopecký, T. Tišťan

V tomto roku sa konali v Banskej Bystrici veľkolepé oslavy 70.
výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
v areáli pod Múzeom SNP, ktorých sa zúčastnilo takmer 15- tisíc

ľudí, aby vzdali úctu bojovníkom za
slobodu
a demokraciu.
Tohto
podujatia sa s replikou bojovej
zástavy
2.
čs.
samostatnej
paradesantnej brigády v ZSSR
zúčastnili členovia KVV SR zo Žiliny, Banskej Bystrice, Martina a Prešova. Replika zástavy
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vzbudzovala pozornosť prítomných ľudí a masmédií. Po menších odchýlkach od pôvodného
plánu programu byť pri kladení vencov v Múzeu SNP bola skupina umiestnená pri hlavnom
pódiu a mala tú česť urobiť uvítací koridor pri príjazde prezidenta Českej republiky Miloša
Zemana. Počas oficiálnej časti s príhovormi najvyšších predstaviteľov SR a ČR, ako aj
predsedu ÚR SZPB, kultúrnym pásmom stáli ako „čestná jednotka“ s rozvinutou replikou
zástavy 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR.

Po skončení oficiálnej časti osláv nasledoval kultúrny program pre verejnosť. Prítomní
členovia KVV si uctili odchádzajúceho prezidenta Českej republiky vojenským pozdravením, čo
osobitne ocenil z kabíny vládnej
limuzíny poďakovaním úsmevom
a zamávaním ruky. Potom
členovia
klubu
odišli
do
neďalekej reštaurácie na malé
občerstvenie, kde sa stretli
s kolegom Albertom Mikovínym –
bývalým príslušníkom 2. čs. sam.
pdb v ZSSR. V čase osláv 70.
výročia SNP v Banskej Bystrici
sa konalo v Jindřichovom Hradci
Juhočeské stretnutie výsadkových
veteránov u 44. Imopr, ktorého
sa zúčastnili členovia Miestneho
KVV Juraja Kriváňa v Šumiaci.

Pozvánka na Michalský deň.
Oblastný KVV Banská Bystrica a Bratislava, Vás pozývajú na stretnutie pri
príležitosti Michalského dňa na letisku v Malých Bieliciach (Partizánske), ktoré sa
bude konať dňa 27. septembra 2014 (sobota) o 10.00 hod. V programe sú
plánované zoskoky z lietadla WILGA, podľa príslušnej para licencie.
Predpokladaná cena zoskoku z výšky 1600 m je 18 € a z výšky 1200 m 15 €.
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Pamätník plk. in memoriam Jozefa Gabčíka.
V júli t. r. na základe uznesenia č. 29/2014 Mestského zastupiteľstva
v Rajeckých Tepliciach bola predĺžená dobrovoľná zbierka na pamätník plk.
in memoriam Jozefa Gabčíka do konca septembra. Spôsob konania zbierky na
účet č. 3125097655/0200 vo VÚB, a. s. Zároveň boli zahájené stavebné práce
na výstavbe bronzového pamätníka Jozefa Gabčíka pred rodným domom
v Poluvsí (narodil sa v obci Stránske, ale ako dvojmesačný sa s rodičmi
presťahoval do Poluvsia, preto sa oficiálne uvádza Poluvsie ako jeho
rodisko). Predpokladané náklady sa pohybujú okolo 11 000 eur a k slávnostnému odhaleniu by
malo dôjsť v októbri 2014.

V uplynulých dňoch v tomto roku oslávil okrúhle jubileum

70 rokov Mgr. Vladimír Schneider

20. 7.

Záverom
Niekedy je vraj dobré zmeniť názor, teda aj plán. Ako bolo v úvode naznačené, v tomto čísle
klubového Spravodajcu dostali prednosť podujatia, na ktorých sa podieľali svojou činnosťou
a aktívnou účasťou kolegovia klubov vojenských výsadkárov a klubov vojenských výsadkových
veteránov, ktorým to dovolili osobné a najmä zdravotné podmienky. Fotografií z akcií máme
viac, než dosť, takže je dosť ťažké vybrať také, ktoré by každému kolegovi vyhovovali. Ďalšie
číslo, ktoré plánujeme vydať pre začiatkom vianočných sviatkov, začneme prvým príspevkom
od kolegu Emila Tencera spomienkou Petra Mamráka na „Zoskoky z balóna“ a budeme
pokračovať spomienkami kolegu Štefana Janáčka, nemenej zaujímavým príspevkom od
„pražského“ kolegu Vladimíra Gajdoša s názvom „Vojenskí výsadkári po rozpade Varšavskej
zmluvy“ a ďalšími príspevkami. Verím, že do konca mesiaca november 2014 sa ich do
posledného tohtoročného čísla dosť nazbiera.
Ivan Bartoš
Fotografie : Vladimír Schneider, Ivan Bartoš
Ilustračné foto: archív a facebook Vojenskí výsadkoví veteráni a sympatizanti od kolegu Ota Ondreičku.

SPRAVODAJCA č. 3/2014. Tlač: Dell V525w.
Len pre vnútornú potrebu členov KVV SR a KVVV ČR! (bez gramatickej úpravy)
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