
                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BANSKÁ  BYSTRICA 
 

 

 

 

 

3 
2010 



2 

Úvodom 
 

    Po dlhšom čase a čakaní na príspevky vychádza ďalšie číslo nášho klubového 

SPRAVODAJCU. Je už letný čas, doba prázdnin, dovoleniek, rekreácií. V tomto čísle 

predstavujeme nášho kolegu Dana Kollára (autor kolega Emil Tencer), zaujímavý článok od 

kolegu z Karlových Varov Vlada Gajdoša, informáciu z celoslovenskej rady KVV konanej dňa 

7.6. 2010 v Žiline (z poznámok kolegu Jirka Šťastného), krátke informácie zo zápisníc Rady 

KVV SR aj niekoľko zaujímavých fotografií, ktoré mi doručil kolega Laco Haverla. Ešte malá 

pripomienka: Kolegovia, ktorí sa zúčastňujú rôznych akcií či už v spolupráci s armádou, 

obcami, mestami, samosprávami či s organizáciami, ako napríklad Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov, Klub vojenských dôchodcov a ďalšími, podľa možností urobili 

písomnú informáciu pre výročnú správu za rok 2010 o činnosti nášho oblastného KVV tak, ako 

minulý rok. 
 Ivan Bartoš 

 

Daniel Kollár 

 
 

    Narodil sa,  ako on hovorí, v najkrajšej dedine na Slovensku 

v Dolnom Jelenci, ktorý patrí pod samosprávu obce Staré Hory. 

Bolo to 12. októbra 1939. Otec pracoval na Lesnej správe 

v Starých Horách. V roku 1947 sa presťahovali do Svätého 

Ondreja nad Hronom, ktorý je v súčasnosti časťou obce Brusno, 

známe svojimi kúpeľami s  liečivými minerálnymi prameňmi. 

Tam vychodil aj základnú školu. 

   Pri jednom stretnutí u starej mamy so sesternicou, ktorá bola 

žiačkou baníckeho učilišťa v Banskej Štiavnici, sa od nej 

dozvedel, že už sama absolvovala tri zoskoky padákom na letisku 

v Očovej. Dano nastúpil do spojárskeho učilišťa do Prahy 6. 

Keď  bol  v ňom  usporiadaný  nábor do parašutistického krúžku,  

nezaváhal ani sekundu a aj so spolužiakom sa doň prihlásil. Výcvik viedol záložník 

výsadkového vojska Bohuš Váňa, s ktorým sa ešte neskôr stretol na záložnom cvičení 

v Prešove. Okrem výcviku sa zúčastňoval aj nácviku na I. Československú spartakiádu, ktorá 

sa konala v Prahe. Za tú námahu naozaj stálo za to zúčastniť sa jej v Prahe a vidieť zoskoky 

padákom na Strahovský štadión. 

   Výcvik pokračoval sľubne a po lekárskej prehliadke cez letné prázdniny navštívil letisko 

v Očovej. Pri stretnutí s inštruktormi výsadkovej prípravy Jergušom a Kriváňom im 

porozprával, čo už má z výcviku za sebou. Urobili s nim preskúšanie a pripravili ho na prvý 

zoskok. Ten uskutočnil z lietadla Fairchild zo 600 m na farebnom padáku typu PD-47. Druhý 

a tretí zoskok uskutočnil po týždňovej prestávke. V roku 1957 už na Slovensku bol zaradený do 

výcviku brancov výsadkárov a cvičil v Podbrezovej. Po preskúšaní z telesnej zdatnosti 

príslušníkmi výsadkového vojska a po lekárskej prehliadke v Ružomberku nastúpil 

k výsadkovému vojsku. Do tej doby uskutočnil 25 zoskokov a na ručné otváranie s výdržou do 

30 sekúnd. V roku 1958 nastúpil k 71. výsadkovému práporu do Prešova. Bol pridelený 

k spojovacej rote, aj keď žiadal o zaradenie k prieskumníkom. Do Prešova cestoval spolu 

s Lacom Kacarom, ktorý bol pridelený k 1. rote, ktorej velil npor. Řepka. Dano spomína, že na 

vojne sa cítil ako ryba vo vode a že bol vo svojom živle. Po mesačnom pobyte bol spolu aj so 

Štefanom Janáčkom odvelený k 72. výsadkovému práporu do poddôstojníckej školy. Dano bol 

výborným vojakom, o čom svedčí aj skutočnosť, že školu skončil úspešne a druhým rokom bol 

v škole inštruktorom. Mal chuť ostať aj ďalej slúžiť na vojne, len skutočnosť, že v tej dobe do 

všetkého „pchali nosy politruci,“ ktorí kritizovali náročný, tvrdý výcvik, ak sa na to niektorí 

Daniel Kollár 
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vojaci u nich sťažovali. To ho od tohto úmyslu odradilo. Počas vojenskej základnej služby 

uskutočnil 25 bojových zoskokov. Prvý bol z balóna a ostatné z IL-14. Zoskoky mali rôzne 

bojové zamerania, pri ktorých skákal s dlhou zbraňou, zo zásobníkom GIL-20 a GIL-30, ako aj 

nočné zoskoky. Vojenskú službu ukončil v hodnosti čatára. 

   Po skončení vojenskej služby jeho cesta ako u väčšiny z nás, viedla na letisko do Očovej. 

V Podbrezovej, kde pracoval, začal ihneď s výcvikom brancov a pritom cvičil aj základný 

výcvik. Venoval sa aj športovému výcviku. V roku 1961 mu bol pridelený padák PTCH- a v tom 

istom roku úspešne vykonal až 110 zoskokov. Neskôr mu pridelili padák PTCH-3 s výrezmi, na 

ktorom nikto nechcel skákať, ale jemu sa na ňom darilo. Výcvikové stredisko, v ktorom cvičil, 

bolo viackrát ocenené ako „Vzorné“ a on ako „Vzorný cvičiteľ.“ Ako záložník bol na 

viacerých vojenských cvičeniach výsadkového vojska. Na cvičení v roku 1968 skákal 

s parašutistami Dukly, pričom pplk. Blažej nič proti tomu nemal. V roku 1972 bol účastníkom 

cvičenia  Štít-72 a v Prostějove uskutočnil ešte 10 zoskokov z AN-12. 

   V športovej časti splnil podmienky I. výkonnostnej triedy a v plnení podmienok na MŠ 

nesplnil limity v komplexoch, s ktorými mal problémy. Bol inštruktorom I. triedy. Bol mu 

udelený „Zlatý odznak FAI“ s jedným diamantom. Bol tiež navrhnutý na udelenie odznaku „Za 

obetavú prácu,“ ale tento návrh niekde „zamrzol.“ V roku 1965 skákal počas III. Čs. 

spartakiády na Strahovský štadión v Prahe na padáku PTCH-4, ktorý bol v národných farbách.  

 

 

 
III. ČS. spartakiáda v roku 1965 – nezabudnuteľné, nádherné zážitky na celý život 
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Celkom naskákal 655 zoskokov, z nich 55 bolo počas vojenskej služby. Aktívnu športovú 

činnosť ukončil už v roku 1968, čo doteraz považuje za veľkú chybu. Je však hrdý na to, že 

slúžil u výsadkového vojska. Mrzí ho ale, ako on hovorí, že „na športový parašutizmus sa 

vykašľal v dobe, keď mal zbierať ovocie z jeho činnosti.“ No, čo už, stalo sa. Náhradnou 

činnosťou za parašutizmus sa mu stalo poľovníctvo, lebo mal s kým chodiť na letisko do 

Očovej. Dobrý kamarát mu emigroval do Kanady a ostatní sa oženili. 

   Založením Klubu vojenských výsadkárov znova, aspoň trochu ožil pre parašutizmus. Skákať 

však pre zdravotné problémy nemôže. Stretáva sa s tými, s ktorými kedysi slúžil u výsadkového 

vojska, aj s ďalšími kolegami v civilnom živote. Dano je veľmi veselej povahy, ale otvorene 

s humorom jeho vlastným povie svoj názor a rád pozabáva ľudí vtipom, ale aj nerozlučiteľnou 

priateľkou fujarou. S ňou spolu s kolegom Jankom Bartolenom sólovo i v dvojici zabávajú na 

stretnutiach členov nášho KVV. Aj taký vie byť dnes už bývajúci na Šumiaci tvrdý chlap Dano. 

 

Zo spomienok D. Kollára voľne spracoval Emil Tencer 

máj 2010 

 

 

Slováci – parašutisti v II. svetovej vojne  
– doplnok  V. (stav júl 2010) 

 

So  IV. doplnkom, ktorý mapoval rok 2009 ste sa mohli stretnúť na stránkach časopisu KVV 

Banská Bystrica  - Spravodajca KVV č. 2/2010 na str. 11-12, ktorý vyšiel v marci 2010. Článok 

vyšiel 4.2.2010 i v časopise Bojovník č. 4/2010 na strane 7, i keď tu sa pri prepise objavila 

rada drobných nepresností, ktoré postrehne len zopár odborníkov. Takže čo nového sa od tejto 

doby objavilo? Nehľadajte nejaké závratné objavy už objaveného, niet z kade brať, niet sa 

koho opýtať a opisovať( i s chybami) sa tiež nevypláca.  Vojnoví parašutisti povymierali, 

zostávajú sprostredkovaní pamätníci na parašutistov a s pribúdajúcimi rokmi sa ich výpovede 

často začínajú i meniť, takže výsledná výpovedná dokumentárna hodnota stráca na 

vierohodnosti. Zostáva návrat do už často prečítaných kníh J. Šolca  (13.11.1932 – 8.4.2010, 

napísal 24 kníh s parašutistickou tematikou)  a dnes už len „hľadanie medzi riadkami“.  

     V bloku „Ženy – parašutistky“ by som doplnil, že v zostave roty pre zvláštne úlohy pri 2. čs. 

pdb  figuruje i des. Eata Vašinová. Podľa historika O. Vaňka by sa parašutistka Turjanicová, 

vysadená na Podkarpatskú Rus v dvojčlennom výsadku a od tej doby nezvestná, mohla volať 

Hanna. V Česku (Č. Třebová) žije dnes ešte posledná príslušníčka 2. čs. pdb 83. ročná Božena 

Ivanová rod. Fialová. Spoločne s brig. gen. v. v. J. Klemešom sa zúčastnila 23.6.2010 

v delostreleckom bunkri Hůrka v Králikoch otvoreniu stálej výstavy Čechoslovákom, ktorí 

bojovali „s padákom nad hlavou“.  

     K židovským parašutistom – koncom novembra 2009 navštívila Šurany a Nové Zámky 

jediná dcéra R. Reisza. 22. novembra 2009 odhalila Edna Reisz Leshem na budove gymnázia 

v N. Zámkoch pamätnú tabuľu parašutistovi R. Reiszovi (AMSTERDAM). Spoločne 

pricestovali i jej synovia – Raz a Rafi. (Bližšie – Bojovník č. 7 z 18. 3. 2010, str. 6). Doplnil  

a opravil by som dátum narodenia R. Reisza na 8.8.1914 v Budapešti. 

     K londýnskej sekcii „D“ – v apríli stihnem ešte doplniť a poopraviť Paulovi Millarovi 

zoznam padlých slovenských parašutistov sekcie „D“, tak ako sa objavia na pomníku 

v Arisaigu. V krátkych životopisoch parašutistov londýnskej sekcie „D“ narazíme na ich 

pobyty na Slovensku. Pred II. svet. vojnou B. Chrastina (SPELTER) obhospodaroval 

veľkostatok pri Považskej Bystrici,  v dubnickej Zbrojovke pracoval K. Niemczyk (CALCIUM), 

v bratislavskej pobočke na prevádzku spacích železničných vagónov J. Žižka (BARIUM), 

v pobočkách banky Slavie v Bratislave a Košiciach  J. Cikán (GLUCINIUM), pred odsunom do 
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Protektorátu často muzicíroval na klavíri v Nových Zámkoch B. Kobylka (IRIDIUM) a ďalší. 

Po roku 1945  zakotvil v Senci A. Stolařík (ROTHMAN), v Kežmarku od roku 1952 do smrti 

v roku 1965 O. Peroutka (ROTHMAN). Krátko ako prednosta II. odd. u 2 pd. v B.Bystrici  

pôsobil F. Bogataj (CARBON), a prednosta 4. VO OBZ v Bratislave, prísl. 2 čs. pdb -  P. 

Marcely - (niekde Marcelly, od roku 1950 najmladší 36 ročný slovenský generál). Samostatnou 

kapitolou je vojenská služba parašutistov, ktorí sa narodili pred rokom 1920 v Československu. 

Niektorí z parašutistov londýnskej sekcie nemali odslúženú vojenskú službu – buď boli ešte 

mladí, alebo prišli z rôznych kútov sveta, kde pracovali ako „baťovci“, z cudzineckej légie a 

podobne. Asi 30 zo starších (či už dôstojníci alebo vojaci) ale slúžilo do roku 1939 

i v slovenských posádkach. Najviac v Bratislave u 39. pp alebo 109. dp, ale i v ďalších 

slovenských posádkach ako: Komárno, Trnava, Hlohovec, Trenčín, Nitra, Kremnica, Banská 

Bystrica, Martin, Žilina, Ružomberok, Dolný Kubín, Poprad, Levoča, Prešov, Bardejov, 

Košice, Michalovce, Trebišov, Tisovec, Lučenec. Slovenskí parašutisti sekcie „D“ slúžili 

hlavne v posádkach: Martin – I. Eross, F. Bíroš, J. Chramec, F. Hollý, Komárno – K. Mladý, 

Žilina – J. Grajzel, niektorí stihli i ďalšie posádky – I. Eross – Bratislava, Š. Košina – 

Michalovce, F. Bíroš - B. Bystrica, J. Haríň - Nitra, B. Bystrica, Prešov, atď. J. Gabčík slúžil 

v Košiciach a Prešove. (Tu niekde sú ešte možnosti pre miestne KVV - nájsť, dohľadať 

spoločné historické fotografie, spolubojovníkov z vojenskej služby z rokov 1930 – 1938). 

I v povojnovej histórii narazíme na mená parašutistov, Jozef Haríň (EMBASSY) sa napríklad 

v roku 1948 stal predsedom miestneho rybárskeho zväzu v Ružomberku. Z ďalších informácií 

zaujme i pracovný názov neskoršej skupiny MANGANESE, ktorá sa tvorila ako „Slovácka 

skupina“. Praneter J. Gabčíka (členka KVV ZA) bola nakoniec spresnená ako Katarína 

Tomčíková (takže nie Tomečková, Tomášiková, atď.!). 

      K 2. čs. pdb – i keď nepatrí medzi  hlavné oblasti môjho záujmu - posledné miesto 

odpočinku  práporečníka „strateného práporu „ 2. čs. pdb -  rtn. Ivana Bedzíra   (19.11.1915 – 

14.9.1967) som našiel v Aši. Ďalšie informácie obsahujú i Zápisky kpt. V. Pavloviča, zástupcu 

V. Lichnera za obdobie tvoriacej sa 2. čs. pdb  (30.10.1943 – 5.4.1944) a sú vo Vojenskej 

histórii č. 3/2007. Pekný článok o 90. ročnom radistovi gen. Viesta  - pplk. v. v. Jánovi Jančovi, 

žijúceho dnes ešte v Smrečanoch, vyšiel z pera O. Vaňka v Bojovníkovi č. 10/2010. Pred 

odchodom do dôchodku slúžil u 22. vb v Prešove, do roku 1976 ako náčelník Ústredného 

výsadkového skladu v Košiciach. 

     Na Karlovarsko smerujú i stopy slovenského padákového strelca plk. Juraja Imricha. 

     K cudzineckým legionárom – v apríli 2010 zahynul na misii v Afganistane parašutista – des. 

CL 23. ročný Robert H. zo Starej Ľubovne., predtým zahynul v Djiboutti 26. ročný Jozef T. 

v 05/2008. 

                                                                                             Vladimír GAJDOŠ 

                                                                                                  KVVV Praha 

                                                                                              vladgaj@gmail.com 

 

 

OPRAVA 
  

Opravte si prosím na stránke č.17 Spravodajcu č. 2/2010 : 

Jana Bartoša, správne Jana HRUBÉHO (BIOSCOP) pri  príležitosti 95. výročia jeho narodenia. 

A ešte k Bartošovcom z londýnskej sekcie "D": 

Alfréd BARTOŠ (SILVER - A) - 23.9.1916 - 21.6.1942 

Antonín BARTOŠ (CLAY) - 12.9.1910 - 13.12.1998 
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Výber krátkych informácií 
zo zápisníc zo zasadnutia Predsedníctva KVV SR 

 

 

 dňa 12. 4. 2010 

 

- uctenie si tragédie poľských štátnikov a zosnulého nášho kolegu a priateľa Ing. Antonína 

Šuláka /Zlín/ minútou ticha 

- predseda kol. Múdry zhodnotil VČS v Ban. Bystrici veľmi kladne. Oboznámil, že návrh kol. 

Vargu /Košice/ na umiestnenie pamätnej tabule Jurajovi Kriváňovi na základe viacerých 

pripomienok bude pravdepodobne realizovaný v jeho rodisku v Šumiaci. V priebehu VČS           

sa z vážnych zdravotných dôvodov vzdal funkcie predsedu kol. Vojtek, ktorému bola 

vyslovená vďaka za veľmi úspešnú a obetavú doterajšiu prácu; novým predsedom KVV 

oblasti BB sa stal kol. Kavický. 

- schôdze  Rady KVV /7.6.2010/ sa môže zúčastniť ľubovoľný počet zástupcov jednotlivých 

oblastí, avšak záväzné počty je nutné do konca mája nahlásiť kol. Kopeckému 

- oboznámenie o chystanom Majstrovstve ČR v parašutizme veteránov, výzva kol. Múdreho 

k účasti  na regionálnych oslavách 65 výročia oslobodenia od fašistickej okupácie. 

- informácia o stave príprav na Memoriál JG. 

- príprava  účasti na pietnej spomienke na akciu Antropoid /Praha, 17.-18. 6./ 

- STRETNUTIE  2010 sa uskutoční v dňoch 15.-17. septembra vo výcvikovom priestore 601. sk. 

Speciálních sil /VÚ 8280/ na Hamrech 

- postup pri organizovaní výstupu na Slemä a Michalský deň 

- informácia o účasti členov pobočky Martin na oslavách 65. výročia oslobodenia Vrútok a 

Sučian, ako aj o snahe pravidelných kontaktov s výsadkovými veteránmi Ruskej republiky 

- pozvanie  všetkých členov k pietnej spomienke pri pomníku Karvaša a Bláhovca pri      

Vrútkach /8.5/ za účasti SZPB a skautov 

- schválenie  návrhu na inováciu slávnostnej zástavy KVV /poverený kol. Glatter./ 

- informácia o ponuke O-KVV Zlín panelovej výstavky na akciu Anthropoid. Oblasť Žilina 

zabezpečí dovoz panelov tak, aby výstavka bola k nahliadnutiu od  29. 5. 2010 /Memoriál JG/ 

minimálne do dňa zasadnutia Rady KVV /7.6.2010/. 

 

dňa 3.5.2010 

 

- uctenie si pamiatky na zosnulého plk. v. v. Šolca minútou ticha 

- prerokovanie prípravy zasadnutia Rady KVV  /7.6. v Žiline/, kde sa môže zúčastniť 

ľubovoľný počet zástupcov jednotlivých oblastí 

- poverenie kol. Kopeckého vybavením ekonomických záležitostí so zástupcami jednotlivých 

oblastí pri príležitosti zasadnutia Rady 

- poverenie kol. Glattera, aby zabezpečil vyhotovenie pamätných diplomov, ktoré predseda 

KVV SR odovzdá pri stretnutí v Prostějove 

- poverenie kol. Glattera, aby vstúpil do jednania s kol. Zámečníkom z Uherského Brodu vo 

veci zapožičania panelovej výstavky akcie  

- poverenie kol. Glattera zabezpečením účasti slovenskej delegácie na pietnej spomienke na 

obete atentátu na Heydricha /Praha, 17.-18.6/ 

- výzva predsedu  kol. Múdreho  k dôstojnej účasti na stretnutí v Prostějove a  k včasnému 

nahláseniu účastníkov 

- informácia o stave príprav na Memoriál JG 
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Informácia z celoslovenskej rady KVV SR  

uskutočnenej dňa 7. 6. 2010 v Žiline. 

 

I. prednáška  veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia a ukážka bojovej techniky a zbraní 

pluku 

II. rokovanie s predsedom KVV SR A. Múdrym 

- stručné vyhodnotenie uskutočnených VČS a plánovaných akcií 

- spresnenie účasti na akcii 17. -18. 6. v Prahe 

- Memoriál zakladateľov výsadkového vojska, gen. Palečka, gen. Krzáka a plk. Černoty 

a Memoriálu vynálezcu padáka Štefana Baniča sa bude konať v Brne v dňoch 21. – 23. 

7. 2010. Usporiadateľom je Klub výsadkových veteránov Prostějov v spolupráci 

a s podporou Univerzity obrany Brno a Tenis Klubu Prostějov.  Podmienky účasti – 

trojčlenné družstvo vek nad 60 rokov. Prihlášky zaslať do 15. 7. 2010, poplatok 738 Kč 

uhradiť do 15.7.2010. Za náš KVV sa súťaže zúčastnia členovia MK KVV J. Kriváňa 

Šumiac. 

- 15. – 17. 9. 2010“ SETKÁNÍ 2010“ Prostějov, za náš KVV nahlásených 12 členov, 

finančné náklady sú 600 Kč za osobu, predpokladá sa odchod autobusom zo Žiliny 

- súťaž v streľbe – organizuje KVV Žilina 

- akcia „DUKLA“ a „NOVOSIELCE“ v októbri 2010 – organizuje KVV Prešov 

-  SNEM KVV SR sa uskutoční 20.11.2010 v Žiline, účasť – kľúč: 1 : 10. 

- akcia v Prostějove pri príležitosti 50. výročia príchodu výsadkovej brigády na Moravu 

- vyrovnanie členského poplatku za rok 2010, riešenie problému prevodu 2 % na účet 

omylom zaslaný KVV Bratislava 

- informácie k akcii „Staré splavy 2010,“ osadenie pamätnej tabule v Zákupoch 71. 

výsadkovému praporu, plánované odhalenie pamätnej tabule J. Kriváňa v Šumiaci, 

III. Diskusia 

- otázky organizácie majstrovstiev veteránov v zoskoku padákom 

- doriešenie finančných otázok, založenie účtu Oblastného KVV BB a MK KVV J. 

Kriváňa v Šumiaci – dohodnúť podmienky 

- otázky financovania na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule J. Kriváňa 

- ďalšie finančné otázky a propagácia parašutizmu 

- informácia o Michalskom dni 

 

 

 

 

Mini fotogaléria z činnosti členov KVV SR 
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S úsmevom záverom 
 

   Treba s uznaním poznamenať, že činnosť našich členov KVV je naozaj pestrá a informácie si 

medzi sebou šíria hlavne využitím mobilných telefónov, e-mailov a podobne. Nech máme vždy 

modré nebo nad hlavou.  
Ivan Bartoš 

 

 

    
 

SPRAVODAJCA č. 3/2010.  Tlač: HP Photosmart C4180. 

Len pre vnútornú potrebu členov KVV SR (bez gramatickej úpravy)  


