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Úvodom 
 

       Prichádza letný čas a s ním vychádza aj toto tretie číslo nášho klubového 

SPRAVODAJCU. Začína tradične príspevkom kolegu Emila Tencera, ktorým je dokončenie 

zaujímavého rozprávania o napísaní kníh I. a II. dielu Dejín parašutizmu na Slovensku. Ďalším 

príspevkom je informácia od kolegu Vlada Gajdoša z KVVV Praha o Zdruţení európskych 

vojenských parašutistoch - EMPA a jeho krátke správy z oblasti parašutizmu (malo to vyjsť 

skôr v roku 2010, ale dostali prednosť iné príspevky, čo však veľmi nestráca na aktuálnosti). 

Kolega Dano Kollár sa vyznáva zo svojich pocitov pri absolvovaní základnej vojenskej sluţby 

u 72. výsadkového práporu v Prešove a po jej skončení. Tu bude prekvapenie pre šumiackeho 

kolegu Števa Janáčka. Potom nasleduje krátka informácia o zorganizovaní „nultého“ kola 

Športovej všestrannosti na športovej strelnici vo Zvolene, informáciu z rokovania 

Predsedníctva KVV SR, spomienka na zaslúţilého majstra športu Gabriela Kiša a krátke 

aktuálne informácie pre členov nášho klubu. 

 

Ivan Bartoš 

  

Napísal som Dejiny parašutizmu na Slovensku 
(dokončenie z minulého čísla) 

 
 Písal som obdobie parašutizmu u nás od roku 1946 do konca roka 

1970. Písanie I. dielu som ukončil v roku 1998. Písal som ručne 

a mal som napísaných 900 strán. Pri písaní som sa musel ešte 

k niektorým došlým materiálom vracať a ak nebolo niečo dosť jasné, 

znovu to konzultovať s autormi. Stávali sa aj prípady, ţe niektoré 

údaje o tej istej akcii mali tri rôzne dátumy. No, obsah Dejín 

parašutizmu na Slovensku je do určitej miery aj obsahom dejín 

Československých parašutistov a  to v  tých častiach, kde sme 

spoločne pracovali. Bola to hlavne reprezentácia, kde to však 

viackrát zaškrípalo. Bolo to hlavne vtedy, ak niektoré prednosti Slovákov nebrali Česi do 

úvahy a naši priatelia z Čiech sa tvárili „ja nič, ja muzikant.“ Týkalo sa to hlavne vedenia 

a trénerov z Prahy. Pri písaní som jednotlivé časti konzultoval s Ing. Zámečníkom, vtedajším 

predsedom Federálnej komisie v ČSFR. Keď som to písal, bol som uţ na dôchodku, ale ešte 

som denne pracoval šesť hodín. Písaniu som sa venoval hlavne po príchode z práce, alebo 

večer. Túto zaneprázdnenosť mi vďaka porozumeniu tolerovala a trpela aj manţelka, za čo jej 

patrí úprimné poďakovanie. Veď ona si pri tých mojich funkciách  aj predtým vytrpela uţ dosť. 

Keď som napísal I. diel, bolo potrebné ho vydať. A tu narazila kosa na kameň. Väčšie 

vydavateľstvá o tak malé mnoţstvo, ako bolo 500 kusov, nemali vôbec záujem. Také mnoţstvo 

by pritom vyšlo aj na vysokú cenu. Druhý kameň úrazu bol, ţe vydavatelia ţiadali za vytlačenie 

knihy peniaze dopredu. Tie sme však nemali. Podarilo sa nám nakoniec získať malého 

vydavateľa ALFA-PRINT v Prievidzi, ktorý nám prisľúbil, ţe sa na túto prácu odhodlá, aj keď 

to bude jeho prvá viazaná kniha, ktorú vytlačí. Bolo ešte potrebné získať niekoho na jazykovú 

úpravu textu knihy a jeho napísanie do ţiadanej úpravy pred vytlačením. A tu bol tretí povestný 

kameň. Pri oslovení viacerých, všetci na to ohŕňali nos, ţe je to text odborný a nemajú chuť 

niečo podobné robiť. Nakoniec sa vydavateľovi Jozefovi Grófovi podarilo nahovoriť na to 

básnika Mgr. Čiliaka, ktorý sa na túto prácu odhodlal. Na napísanie textu po jazykovej úprave 

získal pán Čiliak Mgr. Klasovitú. Na pomoc pri financovaní sme poţiadali Ministerstvo kultúry 

v Bratislave o poskytnutie grantu na tento účel. To nám vyšlo do určitej miery v ústrety 
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a poskytlo finančné prostriedky takmer na jednu tretinu z poţadovaných nákladov. To bol 

dobrý signál na začiatok. Recenzia napísaného textu bola zverená dvom nezávislým 

recenzentom a to Petrovi Šumichrastovi z Vojenského historického ústavu v Bratislave a Ing. 

Alojzovi Homolovi, profesorovi Vojenskej leteckej akadémie Dr. M. R. Štefánika v Košiciach. 

Ďalšie prostriedky sme získali od sponzora. Aj keď bol text do tlače pripravený v roku 1998, 

predsa len prieťahy vydavateľa spôsobili, ţe prvý diel vyšiel aţ v roku 2000. V tomto roku 

v mesiaci máj sa na letisku v Prievidzi uskutočnil krst prvého dielu. Bola to slávnostná udalosť 

Aeroklubu v Prievidzi, ktorú organizoval Fero Zlocha spolu s Vladom Zámečníkom. Prítomní 

bol aj primátor mesta Ing. Vaňo a krstnými rodičmi boli Elena Mjartanová - Kepáková a jej 

manţel JUDr. Kepák. Knihu na krst na padáku lietadla priniesol Laco Štoder. Z lietadla ho 

vysadzoval pilot Paľo Zauška. Prítomní boli aj členovia aeroklubu a tieţ niektorí parašutisti, 

ktorí prispeli do dejín svojimi dokladmi. Tak konečne bol na svete I. diel Dejín parašutizmu na 

Slovensku. 

    Moja radosť, ţe to mám konečne za sebou, dlho netrvala. SNA a Vlado Zámečník sa ešte 

v roku 1998 dohodli, ţe by som mohol v písaní pokračovať a napísať aj II. diel od roku 1971 

do konca roka 1989. Tak môj kolotoč pokračoval ďalej. Nebol uţ tak náročný, lebo niektoré 

materiály som mal, ale materiálu bolo menej ako k I. dielu. Koncom roku 2000 bol uţ II. diel 

pripravený do tlače. Ale nevyšiel. Vydavateľ to neustále odďaľoval. Stále sa na niečo 

vyhováral a tieţ, ţe nie sú peniaze. Zase pomohlo ministerstvo a poskytlo určitú, tretinovú 

sumu nákladov ako grant. Ale aj tak 

vydavateľ špekuloval a vytlačenie 

knihy odďaľoval aţ do roku 2006. 

Popritom sa k finančnej podpore 

pridali aj parašutisti jednotlivci 

i skupinky, ktoré pomohli spolu so 

SNA. Tak krst II. dielu sa konal na 

letisku v Prievidzi 16.12.2007. Bolo 

to zároveň aj výročie mojich 80-tych 

narodenín. Teda aţ 18 rokov trvala 

kalvária s dejinami parašutizmu na 

Slovensku. Na krste boli prítomní 

zástupca primátora mesta Ing. Dérer, 

primátor mesta Bojníc pán Tám, 

predseda komisie Trenčianskeho 

kraja pre letectvo a parašutizmus 

JUDr. Čeněk Kepák, čestný riaditeľ 

FAI v Paríţi. Prítomní boli aj 

členovia aeroklubu. Knihu na krst 

priniesla na padáku z lietadla Danka 

Oravcová, viacnásobná majsterka sveta, ktorá bola zároveň aj krstnou mamou spolu s Jankom 

Majorom bývalým inšpektorom Stredoslovenského kraja. Som nakoniec rád, ţe sa to predsa 

podarilo aj vďaka desiatkam parašutistov, ktorí sa na tom podieľali. Aj tak to bolo uţ za päť 

minút dvanásť, lebo za obdobie písania nám tridsať pamätníkov odišlo do nenávratna. 

     

I. diel má 608 strán a z nich 120 strán fotografií, stál 450,-Sk 

II. diel má 508 strán a v nich je 150 fotografií, 63 nákresov a stál 413,-Sk. V súčasnosti 

sa obidva diely predávajú po 14 Euro. 

                    Emil Tencer                                                                                   
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Združenie európskych vojenských parašutistov – EMPA 
 

 Od roku 1998 pôsobí v Európe Zdruţenie európskych vojenských 

parašutistov (EMPA/EMVF/AEPM ale i odnoţ EPA), ktoré sa 

špecializuje na zoskoky vojakov a policajtov (i v zálohe) ale 

i športovcov nielen z Európy. Organizuje i ďalšie akcie ako sú rôzne 

sústredenia, streľby, vodný výcvik, atď. V súčasnosti má členov vo viac 

ako 31 krajinách ktorí napr. v r. 2007 uskutočnili 917 zoskokov. Na 

Slovensku skákali na letisku v Slávnici, v ČR to boli letiská Erpuţice, 

Příbram a Klatovy. Skáče sa z rôznych typov lietadiel a vrtuľníkov na 

padákoch: T-10TT(SRN), MC-1(USA), RS-4/4a, RS 9/2a (ex. NDR), tKated, ST-7(Poľsko), 

OVP-68, OVP-80(ČS). Členské na rok je 35 euro (v EPA karta Membership Fee 55 euro), ceny 

za zoskoky sú „európske“, napr. za 3 denný pobyt v Příbrami zaplatí účastník zoskokov 390 

euro (3 zoskoky z AN-2) za 6 denný (zahrňuje i zoskoky z Mi-8) uţ 1390 eur! (Pozn. za 400 eur  

zvládnete v last minute týţdenný mimosezónny letecký pobyt v Egypte alebo Turecku – all 

inclusive).  K členstvu je nutné vyplniť i trojstránkovú prihlášku.  Na rok 2011 je plánovaných  

v termíne február – december 2011 na letisku Příbram celkom 5 prevádzok EMPA, počet 

účastníkov je 10-20, prihlášky mesiac dopredu. So sebou potvrdenie o zdrav. prehliadke, 

maskáče, kanady a prilbu.  Prezidentom EMPA je (2009) H. V. Nawrozki, čestným prezidentom  

Karl von Habsburg (Rak.), viceprezidentom A. Schoemer (všetci SRN), ďalším viceprezidentom 

W. Sehmer (Rak.). Absolventi zoskokov dostávajú rôzne diplomy, odznaky podľa krajiny 

a miesta zoskoku. Zdruţenie má svoju vlastnú medailu  sv. Michala (40 euro) a podstatná časť 

z predaja medaile ide na charitu. EMPA vydáva aj vlastný časopis Paratrooper News, na jeseň 

2010 vyšlo číslo 13 (je k stiahnutiu i na www). Ďalšie informácie na European paratrooper 

a European paratroopers. 

 
Krátke správy 

V decembri 2010 vyšla v ČR kniha od E. Stehlíka a kol. Dum Spiro Spero (Pokiaľ dýcham, 

dúfam). Venuje sa nielen 7 ročnej histórii 601. skupiny špeciálnych síl generála Moravca 

v Prostějove ale i jej predchodcov – VÚ 8280. K dostaniu bola za 520 Kč a autora (v zelenom 

barete) mali moţnosť vidieť účastníci Stretnutia 2010 v 9/2010 v Prostějove. Recenzia knihy sa 

objavila v Padáčku č. 10. 

26.1.2011 boli odhalené na nádvorí kostola sv. Cyrila a Metóda na Resslovej ulici v Prahe 2 

pamätné dosky s menami 294 obetí spojených s operáciou Anthropoid. Títo boli zavraţdení 

v Mauthausene v dvoch termínoch – 24.10.1942 a potom 26.1.1943. Pamätné dosky sú dielom 

architektky Marie Šeborovej. Zoznam obetí spracoval J. Čvančara, bol vydaný 

i korešpondenčný lístok a pamätnú poštovú pečiatku. 

Stojaté vody KVV SR začína čeriť aktívny KVV oblasť Trnava, predseda Milan Cisár. Bliţšie 

na www.kvvtrnava.estrany.sk . 

Asi najstarším skákajúcim veteránom v ČR je zatiaľ Ludva  Dvořáček (KVVV Praha), ktorý 

skákal ako 80 ročný v roku 2009 v Klatovách. 78 ročný Jirka Urban a 77 ročný Olda Visingr 

potom v roku 2010 v Erpuţiciach. 

Členské schôdze KVVV Praha sa konajú tretí štvrtok v mesiaci – 19.5. a 22.9.2011 od 16.30 

hod. v hoteli LEGIE, Sokolská 33, Praha 1 (metro C - I. P. Pavlova). 

Muţ číslo 2 hitlerovského Nemecka, ríšsky minister Rudolf Hess (1894-1987) odletel 

z Nemecka (Augsburg) do Škótska na Me Bf 110. Dňa 10.5.1941 zoskočil padákom asi 16 km 

od zámku vojvodu Hamiltona v Dungarele. Pristál na poli roľníka Davida Mc Keana 

a vystupoval pod menom kpt. Alfréd Horn. Pri zoskoku si zlomil členok. Je pochovaný v malom 

bavorskom mestečku Wunsiedel (PSČ 95632) asi 30 km od Chebu, ktoré sa stáva v auguste 

stretnutím neonacistov. 

http://www.kvvtrnava.estrany.sk/
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Prvé zoskoky z L-410 (OK-AZB) sa uskutočnili na padákoch OVP-65, OVP-65P a padáku 

z NDR v 9/73  parašutistami z VZS 031 Praha – Kbely. V roku 1981 nasledovali zoskoky z L-

410 UVP, ktoré vykonával napr. Suchomel (7. pluk ZÚ – VÚ 7374 Holešov). V lietadle boli 2 

statické kotevné laná pod stropom, sedačky na boku, zadná časť polepená čiernou gumou proti 

poškodeniu od statických výťaţných lán, paradvere, atď.  

Prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella (1964) uskutočnil v roku 2010 svoj 89 zoskok. 

                                                                                              

                               Vladimír GAJDOŠ 

                                                                                                     KVVV Praha 

 
 

Trhanie košiel 
 

Ako som vo svojom parašutistickom ţivotopise spomínal, v októbri 1958 som 

nastúpil k 72. výsadkovému práporu do Prešova do kasární pri vlakovej 

stanici. Nastúpil som k spojovacej rote, ktorej velil kapitán Sporka. Rádiovej 

vtedy velil nadporučík Sadík a líniovej čate nadporučík Pyska. Prísahu 

Československej republike som vykonal v novembri, individuálne so 

samopalom na prsiach. 

     Na spojovacej rote som sa stretol s mojím terajším dobrým kamarátom 

Štefanom Janáčkom. Chcel som, aby ma pridelili k prieskumnej čate. Ale páni dôstojníci 

rozhodli tak, ako rozhodli. Ešte, aby toho zlého nebolo pre mňa málo, na moje zdesenie, chceli 

ma poslať do školy na obsluhu telefónnej ústredne. No, na moje veľké protesty nakoniec poslali 

iného, lebo to „pípanie“ mi išlo na nervy. Potom som bol spolu s Janáčkom odvelený do 

poddôstojníckej školy. Kolega Janáček ako radista. Na základe dosahovaných výborných 

a dobrých výsledkov v bojovej a politickej príprave nechali nás v škole i po jej skončení ako 

inštruktorov. Vychovali sme nových poddôstojníkov. Anjeli to všetci neboli, ale taká bola doba. 

Vtedy ešte platilo, ţe „pot šetrí krv a vojak buď beţí, alebo leţí a keď leţí, tak sa zakopáva.“Tí, 

čo boli na vojne, to zaţili na vlastnej koţi.  

Jedného dňa prišlo na nácvik bojovej pohotovosti – poplachu. Kto sa na tie časy pamätá, vie, 

ţe jeden „ranec sa skladal z eráru a druhý z osobných vecí.“Ten mal byť opatrený adresou, 

kde sa má poslať so zabalenými vecami. V miestnosti na izbe nemalo nič zostať. poplach bol 

vyhlásený obvyklým spôsobom uţívaným u výsadkového vojska, vystrieľaním celého zásobníka 

vzor 26 do izby, aby sa poplach priblíţil bojovej situácii. Po nastúpení čaty na dvore sme išli 

s kolegom Janáčkom skontrolovať izbu. Na naše veľké prekvapenie sa na izbe nachádzali ešte 

rôzne osobné a vojenské veci, ktoré tam uţ nemali čo robiť. Našli sme zubné kefky, súčiastky 

výstroja a podobne. Tak sme my dvaja v dobrom úmysle, aby sa nič nedostalo do rúk 

„nepriateľa,“ všetko dôkladne zničili. Polámali sme zubné kefky, roztrhali košele a podobne. 

Mnohým sa to veľmi nepáčilo a sťaţovali sa na štábe školy. Jej veliteľ kapitán Poţár nás 

pozval na raport. Po našom vysvetlení nám povedal doslova takto: „Děláte to dobře.“ Ale 

politruci v rámci „uvědomělej kázne“ zaujímali opačný názor. „Trhání košil“ ako úpadok 

výchovný, bol neustále omieľaný na rôznych zhromaţdeniach. Mňa chcel nadporučík Voldán 

silou-mocou poslať naspäť k práporu. Zastal sa ma však môj veliteľ čaty kapitán Sadílek, nech 

mu dá Pán Boh zdravia. Naproti tomu, kolega Janáček bol vyfotografovaný pred bojovou 

zástavou školy. Asi sa páni dôstojníci dopátrali, ţe všetko som to spískal ja. Ale do civilu mi 

napísali veľmi dobrý posudok, ţe „som vychoval morálne silnú jednotku.“ 

   Tak, kde je tu zásadovosť a vojenská česť! Janáčkovi nezávidím tú odmenu, ale aj tak som sa 

zle rozhodol, ţe som neostal na vojne. Ešte v roku 1963, keď som bol na cvičení v Prostějove, 

navštívil som školu a politruk Nachtigal sa veľmi pekne vyjadril o mojej činnosti. Teraz mám 
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slabý dôchodok a rozbité kĺby na nohách a rozbitú moju Československú 

republiku. Kto vlastne a na čí príkaz rozbili našu vlasť? Veď cesta 

z Buzuluku do Prahy a slovenské hory sú posiate hrobmi ľudí, ktorí bojovali 

za Československú republiku. Obete vojny hodil niekto za hlavu, ako 

Gorbačovova dobre myslená „perestrojka“ obrovské obete národov 

bývalého Sovietskeho zväzu. Aká je na toto všetko odpoveď? 

    Aj keď som spomínal, ţe Janáček je môj najlepší kamarát, teraz som si 

o tom nie celkom istý. Keď sa presťahoval do Šumiaca, chodieval často ku 

mne na návštevu a veľmi dlho. Teraz uţ však nechodí, lebo nemá prečo. 

Chodieval dovtedy, kým mi nevypil pálenku, čo som mal odloţenú na môj 

vlastný kar. Tak teraz neviem, čo mám robiť. Či mám umrieť? Ale ako, keď 

pálenka na mojom kare nebude, tak aký by to bol potom kar? 

                                                              Daniel Kollár 
Poznámka: Upravené vyšlo i v prostějovskom Spravodaji č. 53. 

 
 

„Nulté“ kolo brannej všestrannosti 
 

Na základe plánu práce schváleného na výročnej členskej schôdzi nášho klubu bolo na návrh 

nášho kolegu Dušana Hancka usporiadané „Nulté“ kolo športovej všestrannosti pre členov 

nášho klubu a člnov Miestneho KVV J. Kriváňa Šumiac v úzkej spolupráci so Športovým 

streleckým klubom na 

Športovej strelnici Sekier vo 

Zvolene. Tento pretek bol 

testovací a jeho cieľom bolo 

zistiť podmienky, za akých by 

bol náš klub schopný 

zorganizovať celoslovenské 

preteky KVV SR. Pretek 

pozostával z troch športových 

disciplín – streľba z pištole 

na terč vo vzdialenosti 25 m, 

streľba z maloráţnej pušky na 

terč vo vzdialenosti 50 m 

a hod granátom na cieľ. 

Propozície na pretek boli 

zaslané všetkým členom klubu 

a prihlásilo sa celkom 15 

členov, z ktorých sa zostavilo päť trojčlenných druţstiev. Otvorenie preteku sa uskutočnilo 

v areály športovej strelnice a po podrobných pravidlách hlavného rozhodcu p. Jozefa  

Gregáňa sa začala prvá súťaţná disciplína – streľba v stoji z pištole kalibru 9 mm, 7,65 mm 

a maloráţnej pištole. Po skončení prvej disciplíny nasledovala ďalšia – streľba z maloráţnej 

pušky s optikou leţmo na terč. O výmenu terčov sa staral pomocný rozhodca Miroslav Mařík. 

Nakoniec poslednou disciplínou bol hod granátom na cieľ. Vyhodnotenie výsledkov streľby 

z pištole a pušky urobil hlavný rozhodca p. J. Gregáň a hod granátom na cieľ Dušan Hancko. 

O občerstvenie účastníkov sa postaral riaditeľ preteku Ján Zvarka s Dušanom Hanckom. 

Prítomní na športovej strelnici bol čestný predseda nášho KVV Paľo Vojtek,  za športový 

strelecký klub Peter Rezník.  Na strelnici bol prítomný aj JUDr. Jozef Hering. Po skončení 

bolo zhodnotenie preteku, kde bolo poukázané na nedostatky materiálno-technického 
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charakteru – nejednotnosť  kalibrov pištolí a tým aj rôzne druhy streliva. Tri maloráţne pušky 

boli rovnakého typu s optikou, no bolo skonštatované, ţe skôr je pre nás vhodná maloráţna 

puška bez optiky. Podmienky na strelnici boli vyhodnotené veľmi dobre, ako aj organizácia 

streleckých disciplín. Počasie síce trochu hnevalo, lebo pršal drobný dáţď, to však 

neovplyvnilo náladu súťaţiacich. Výsledky tohto „nultého“ kola poslúţia ako „odrazový 

mostík“ pre organizáciu I. kola, ktoré sa plánuje uskutočniť na budúci rok. 

družstvo 

číslo Meno priezvisko 

rok 

narodenia Pištol Puška Granát 

Spolu 

body 

poradie 

jednotlivci 
poradie 

družstvo 

  Jiří Šťastný 1943 34 7 0 41 9. 

 1. František Lacko 1941 0 36 11 47 5. 

   Vladimír Hoferica 1963 35 21 6 62 3. 

       Spolu: 69 64 17 150   II. 

  Rastislav Vargic 1940 21 20 1 42 8. 

 2. Ladislav Haverla 1945 29 33 6 68 2. 

   Vladimír  Kavický 1940 38 35 6 79 1. 

       Spolu: 88 88 13 189   I. 

  Milan Majer 1948 1 37 9 47 6. 

 3. Dušan Hancko 1948 6 18 0 24 12. 

   Ladislav Kacara 1939 15 0 6 21 13. 

       Spolu: 22 55 15 92   IV. 

  Vladimír Schneider 1944 15 29 11 55 4. 

 4. Ján Major 1933 24 0 9 33 11. 

   Ivan Bartoš 1959 12 20 13 45 7. 

       Spolu: 51 49 33 133   III. 

  Štefan Janáček 1939 2 31 3 36 10. 

 5. Miloš Kolárik 1943 10 7 0 17 14. 

   Ľubica Šúplatová   0 1 6 7 15. 

       Spolu: 12 39 9 60   V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníci a organizátori preteku pri počúvaní pokynov hlavného rozhodcu 

a niekoľko momentiek z priebehu a vyhodnotenia súťaže. 
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Krátke informácie z rokovaní KVV SR v Žiline  

 

Snem 2.5.2011: Minútou ticha si uctili pamiatku našich zosnulých kolegov. Potom predseda 

KVV SR predniesol obšírne hodnotenie priebehu výročných schôdzí jednotlivých oblastí. Bolo 

príjemným konštatovaním, ţe všetky boli veľmi starostlivo pripravené, účasť členstva bola 

veľmi slušná, výročné správy boli vecné a diskusia spravidla konštruktívna (pohostenie 

vynikajúce!) Predseda zdôraznil nutnosť zviditeľňovať náš klub uniformovanou a hojnou 

účasťou členov na miestnych  oslavách, pietnych spomienkach a pod. Najdôleţitejšími akciami 

v r. 2011: XII. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka, pietna spomienka na Anthropoid (Praha), 

derniéra na Starých Splavoch, Memoriál zakladateľov výsadkového vojska a Memoriál Štefana 

Baniča ( Liberec), Michalský deň 2011, zasadnutie  Rady KVV SR (Ţilina, 3.10), Nowosielce – 

Dukla(/Prešov 5. a 6.10.), Výstup na Slemä (Ţilina 8.10.). Predseda poďakoval veleniu 5. PŠU 
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za všestrannú pomoc a spoluprácu, pripomenul nutnosť odvodu 1,00 € z členského 

predsedníctvu. Plk. v. v. RSDr. Drotár, podpredseda SZPB SR, predseda okres. výboru ZPB 

a viceprezident Zväzu vojakov SR informoval o podpísaní Zmluvy o spolupráci Zväzu vojakov 

SR s KVV; obdobná zmluva sa pripravuje so ZPB. P. Drotár odovzdal predsedovi KVV Čestné 

uznanie za vzornú spoluprácu a účasť KVV na spoločenských akciách. Zväz vojakov organizuje 

dňa 20.8.2011 výstup na Chabenec v Nízkych Tatrách (tel. 041/5642830 – Drotár). Plk. gšt. 

Ing. Šebo hovoril obšírne o neradostnej finančnej situácii v rezorte obrany SR. Pluk je aj podľa 

kontrol zahraničnými expertmi dobre vycvičený na poţiadavky pre zahraničné misie, avšak 

zaostáva materiálne vybavenie na primeranej úrovni. Kol. Švrlo st. konštatoval, ţe finančné 

prostriedky sú, ale nie tam kde by mali byť. Taktieţ zdôraznil zodpovednosť politikov za 

prípadné problémy pri výcviku a v misiách a preto ich povinnosť adekvátne armádu 

financovať. Referoval o bohatej účasti členov MP Martin na akciách v širšom okolí Martina čo 

bolo vysoko ocenené činiteľmi verejnej správy príslušných obcí. Mimoriadne zásluţná je ich 

spolupráca so skautmi (v Košťanoch nad Turcom pripravujú ako kaţdoročne letný tábor). Kol. 

Hreha (BA) referoval o účasti na viacerých oslavách, napr. spomienka na M. R. Štefánika 

s poloţením kytice 4. 5.na letisku a pri mohyle na Bradle. Odporučil zúčastňovať sa smerom do 

ČR organizovane ako jednotný celok.. Letecký deň v Trenčíne nebude; bol v Sládkovičove 

a uskutočnilo sa 33 zoskokov. Kol. Mikulovský (TN) referoval o účasti členov klubu TN na 

štyroch akciách s poloţením vencov na pamätných miestach. Zaoberal sa Bánovskou výzvou. 

Odporučil zistiť termín spomínanej akcie. Kol. Kavický (B.B.) - oblasť B.B. predpokladá 

organizovať dňa 24.9. Michalský deň. Plánujú organizovať strelecký deň. V dňoch 29.-31.7.sa 

uskutočnia v spolupráci s Bratislavou v Partizánskom - Malých Bieliciach III. Majstrovstvá 

Slovenskej republiky veteránov v zoskoku padákom na presnosť pristátia. Kol. Milas (PO) 

oznamuje, ţe akcia Nowosielce – Dukla sa uskutoční v dňoch 5. a  6.10.2011. Ţiada finančnú 

pomoc  a pričlenenie delegácie KVV k hlavnej delegácii. Tajomník KVV SR Hanák poďakoval 

zástupcom jednotlivých oblastí za prinesené zoznamy členstva a plány akcii a ţiada priebeţne 

informovať o neplánovaných akciách, o zmenách v členstve ,o úmrtiach kolegov a pod. 

Predsedníctvo 6. 6.2011: Predseda kol. Múdry zhodnotil priebeh zasadnutia  Rady KVV SR. 

Bola kompletná účasť. Vyslovil  spokojnosť  s úrovňou diskusie, ktorá bola vecná, konkrétna, 

konštruktívna a v duchu skutočnej kolegiality. Kol. Kopecký zhodnotil priebeh XVII. ročníka 

Memoriálu Jozefa Gabčíka. Napriek nepriaznivému počasiu sa zúčastnilo rekordných 106 

pretekárov zo Slovenska, Česka, Poľska,  Ukrajiny. Mimoriadnym záţitkom bola účasť 60-tich 

príslušníkov 5.pluku špeciálneho určenia, ktorí beţali v poľných uniformách v štvorstupe, na 

ich čele boli traja jazdci na koňoch s vlajkonosičkou vpredu. Predsedníctvo vyslovuje veľkú 

vďaku príslušníkom 5. PŠU, ktorí sa v počte cca 50 osôb podieľali na skvelej organizácii 

preteku (/prítomní predseda Ţilinského samosprávneho kraja, primátor Mesta Ţiliny 

a predseda OV ZPB akciu vysoko ocenili). S poľutovaním bola konštatovaná neúčasť zástupcu 

z MO SR a ostatných vrcholových orgánov, ktorí boli samozrejme pozvaní... Na druhej strane 

vďaka všetkým, ktorí finančne pomohli! Kol. Glatter sa zúčastnil stretnutia v Starých Splavoch. 

Rozhodlo sa pokračovať v zrazoch, avšak v Č. Lípe, resp.  Liberci. Predsedníctvo poţiadalo 

oblasť Ţilinu usporiadať Stretnutie 2012, čo napriek predpokladaným veľkým organizačným 

ťaţkostiam bolo zástupcami vedenia prijaté. V rámci Stretnutia by sa mal uskutočniť ďalší 

ročník Memoriálu zakladateľov VV a vynálezcu padáka Štefan Baniča - vypracovaním 

programu boli poverení kol. Múdry, Kopecký a Hanák. Vítame v našich radoch nových členov: 

Tučeková (BA), Janisík, Porubec, Panák, Huček, Lipták (ZA), Kosec, Kondákor (TN), 

Gabmayer (B.B). 
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Spomienka na zaslúžilého majstra športu Gabriela Kiša 
 

Dňa 19. apríla 2011 nás vo veku 77 rokov opustil zaslúţilý majster 

športu, bývalý československý reprezentant v parašutizme Gabriel Kiš, 

ktorý nás reprezentoval na dvoch majstrovstvách sveta v parašutizme: 

v roku 1960 v Bulharsku a v roku 1964 v Leutkirchu (NSR). V roku 1959 

bol absolútny majster Československa, bol tieţ drţiteľom viacerých 

československých a svetových rekordov na presnosť pristátia jednotlivcov 

a druţstiev. Celkovo získal na domácich a medzinárodných pretekoch 15 

zlatých, 17 strieborných a 7 bronzových medailí. Ako medzinárodný 

rozhodca sa zúčastnil Majstrovstiev sveta v Austrálii a v Juhoafrickej 

republike.  

Gabriel Kiš sa narodil dňa 28. marca 1934 v Košiciach. Má staršiu sestru Gizelu, mladšiu 

Magdalénu a mladších bratov Tomáša a Konštantína. Základnú školu navštevoval v Košiciach. 

Počas druhej svetovej vojny rodinu evakuovali do maďarského Miškovca, kde pokračoval 

v štúdiách. S hrdosťou hovorieval, ţe navštevoval gymnázium v ktorom študoval aj Pavol 

Országh Hviezdoslav. Po skončení vojny sa rodina vrátila do Košíc. V roku 1949 prišiel ako 15 

ročný do Bratislavy vyučiť sa za hodinára v národnom podniku KLENOTY – HODINY, výučný 

list dostal v roku 1951. V roku 1947 sa v Bratislave, ako na prvom mieste v povojnovom 

Československu, začal organizovať branný šport parašutizmus a robili sa  prvé zoskoky 

z lietadla. V tomto období začala organizovať republika prípravu na obranu vlasti, rok 1947 je 

aj rokom vzniku Československého výsadkového vojska.  

   Mladý Gabriel absolvoval uţ v roku 1952 výcvik výsadkára v parašutistickom stredisku 

v Petrţalke. Výcvik vyţadoval disciplínu, poriadok, húţevnatosť, spoluprácu, bolo to silné 

fyzické a psychické zaťaţenie. Po absolvovaní prvých zoskokov sa ďalej zdokonaľoval v tomto 

športe. Prejavil sa ako veľmi talentovaný športovec, letisko sa stalo jeho druhým domovom. 

Pokračoval aj výcvikom pilota motorového lietadla a získal pilotný preukaz. Pokračoval vo 

výcviku v Prešove na lietadle C -11, ktoré bolo prípravou na prechod lietania na prúdových 

lietadlách. Po skončení základnej vojenskej sluţby pracoval naďalej ako hodinár. V roku 1963 

sa oţenil s Magdalénou Kollárovou, s ktorou vychoval tri deti. Synovia Róbert a Juraj sa im 

narodili na Slovensku. V roku 1968 emigroval s celou rodinou do Švajčiarska. Začať ţiť 

v cudzej krajine bez znalosti cudzieho jazyka nebolo ľahké. Najprv pracoval ako hodinár, 

neskôr ako servisný technik v elektromechanických odboroch. Naposledy bol zamestnaný 

vo firme PENTAX, pracoval tam na servise a opravách fotokamier a rýchlobeţných kamier pre 

potreby vedy, výskumu a armády. Vo Švajčiarsku sa im narodilo tretie dieťa - dcéra Katarína 

(Karin). Manţelia Gabriel a Magdaléna priviedli všetky svoje deti k láske k športu. V zime 

lyţovali, syn Róbert hral hokej, v lete sa venovali windsurfingu na švajčiarskych jazerách. 

    Po roku 1990 sa manţelia Gabriel a Magdaléna rozviedli a Gabriel sa začal váţne zaoberať 

návratom na Slovensko. Návrat aj zrealizoval, vrátil sa do rodných Košíc, onedlho do 

Bratislavy, kde pred emigráciou preţil 15 rokov. V Bratislave ţil od roku 1992 so svojou 

druţkou Janou Kováčovou, ktorá sa o neho, ako starostlivá a obetavá druţka, aj ako bývalá 

zdravotná sestra, príkladne starala. Túto extrémnu starostlivosť potreboval Gabriel najmä 

v najťaţšom, poslednom roku svojho ţivota, keď ho opatrovala pripútaného na lôţko. Patrí jej 

za to veľká vďaka a uznanie. 

 Gabriel Kiš zomrel dňa 19. apríla 2011 v nemocnici na zlyhanie srdca.  

  

           Česť jeho pamiatke. 

 

 

        Štefan Janáček 
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Predstavujeme nového člena klubu 
 

Štefan Gabmayer, nar. 10.5.1941 začal výsadkový výcvik v roku 1956 na letisku 

Malé Bielice – Partizánske. Je absolventom Elektrotechnickej priemyselnej 

školy s maturitou. Má absolvovaných 58 zoskokov padákom, z toho 28 

v armáde, v ktorej pôsobil ako guľometčík, ostreľovač. Prihlášku do nášho 

klubu si podal v prvom štvrťroku 2011 na odporúčanie nášho dlhoročného 

kolegu Ladislava Kacaru a uhradil členské na rok 2011. 

 
V uplynulých dňoch tohto roku oslávil náš kolega 

 

 
 

75 rokov 
 

 

Ján Jesenák 8. 5. 

 

 

Záverom 
 

     chcem vysloviť uznanie a poďakovať nášmu kolegovi Emilovi Tencerovi za jedinečné dielo 

dejín parašutizmu na Slovensku, ktoré významne prispelo do našej literatúry faktov 

a zvýraznilo osobnosti z oblasti nášho parašutizmu. Jednou z týchto osobností je aj zosnulý 

Gabriel Kiš, o ktorom píše kolega Štefan Janáček. Myslím, ţe by bolo vhodné od našich členov, 

keby si pospomínali na svoje parašutistické príhody z vojenského, civilného a športového 

pôsobenia, tieto dali na papier, našli dobové fotografie a poslali pre niektoré budúce čísla 

nášho klubového Spravodajcu. Tak, ako píšu o súčasných akciách, na ktorých sa zúčastňujú. 

Samozrejme, naďalej si budeme pripomínať významné udalosti v našich dejinách výsadkového 

vojska a športu.  
 

Ivan Bartoš 
 

 

Do pozornosti členom klubu: 16.7.2011 (sobota) sa odhaľuje reliéf Juraja Kriváňa pri 

pamätnej tabuli na Šumiaci (cca o 13,30 hod, je to program v rámci 

Dňa zvrchovanosti). 
 

 

    
SPRAVODAJCA č. 3/2011.  Tlač: HP Photosmart C4180. 

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


