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Úvodom 
 

 Počas horúcich júlových a augustových dní tohto roku sa pripravovalo tretie 

číslo nášho klubového spravodajcu. Prvý príspevok je venovaný Slávnostnému 

zhromaždeniu výsadkových veteránov ČR a SR k 70. výročiu vzniku 

výsadkových jednotiek, ktoré sa konalo v spoločenskom dome v Prostějove. 

Potom nasleduje príspevok zo Stretnutia členov KVV ČR a SR 2017 v Žiline, 

následne zo stretnutia členov klubu pri letisku v Očovej. Príspevok od kolegu 

Martina Mrenicu nám priblíži autora knihy o legendárnom letisku Tri duby, za 

ním nasleduje do pozornosti niekoľko kratučkých pripomienok udalostí 

a pripravovaných akcií k záveru roka, predstavíme nových členov nášho klubu a 

 nezabudneme na našich jubilantov. 
Ivan Bartoš 

 

Prostějov 15.4.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elegantná pozvánka od organizátorov KVV Prostějov bola doručená aj nášmu 

oblastnému klubu. Aj napriek tomu, že bola „biela sobota,“ podarilo sa 

organizátorom zaistiť hojnú účasť členov klubov výsadkových veteránov ČR 

a klubov vojenských výsadkárov SR. Slávnostné zhromaždenie bolo otvorené 

štátnymi hymnami SR a ČR. Potom minútou ticha si prítomní uctili pamiatku 

zosnulých zakladateľov výsadkového vojska v Československu. Slávnostné 

zhromaždenie moderoval kolega Michal Mucha. Slávnostný príhovor mal 

prezident  KVV ČR a predseda KVV Prostějov plk. v. v. Ing. František Stavný. 

V príhovore vyzdvihol význam založenia výsadkových jednotiek v roku 1947 

a zdôraznil: „že my, výsadkoví  veteráni, si ctíme a veľmi vážime výsadkárov 

západného i východného zahraničného odboja, všetkých zakladateľov 

výsadkových jednotiek, našich predchodcov, všetkých veliteľov výsadkových 

útvarov a samostatných jednotiek, po celú dobu 70 rokov, vrátane tých 
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dobrovoľníkov, ktorí absolvovali prvé výsadkové preškoľovacie kurzy na 

začiatku päťdesiatych rokov. História výsadkových jednotiek nespočíva len v ich 

organizácii, materiálnom vybavení a výcviku. Písali ju vojaci, ktorí v nich slúžili 

v posádkach Zákupy, Stráž pod Ralskem, Prešov, Sabinov, Žilina, Prostějov, 

Holešov a Chrudim, nech už to boli dôstojníci, práporčíci, poddôstojníci, alebo 

radoví vojaci, skrátka výsadkári telom i dušou. A niekto už spočítal, že za tú 

dobu, u VÚ 8280, u 7.vp ZU, vpzr divízie, 102. pzpr, 43.vpr a 601. skss, prešlo 

výsadkovým výcvikom okolo 80 000 príslušníkov, ktorí sú stále hrdí na svoju 

špecializáciu i na svojich veliteľov a kamarátov. Svoju históriu dobre poznáme, 

bol o nej napísaný celý rad kníh renomovanými historikmi a autormi, 

nafilmované desiatky 

dokumentárnych filmov. 

Bolo vydaných aj 

množstvo publikácií 

s osobnými zážitkami 

výsadkových veteránov. 

Aj dnes bude David 

Jirásek krstiť svoju ďalšiu 

knihu o histórii VÚ 8280 

za obdobie rokov 1968 až 

2001. Využívam dnešnú 

príležitosť k tomu, aby 

som poďakoval všetkým 

výsadkovým veteránom, 

ale aj súčasným profesionálnym vojakom výsadkových a prieskumných 

jednotiek i príslušníkom špeciálnych síl za to, že svojou vysokou profesionálnou 

pripravenosťou boli a sú viac ako 70. rokov zárukou mieru, relatívneho pokoja 

a pohody pre občanov ČR a SR.  Som  hlboko  presvedčený  o tom,  že   súčasní 
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príslušníci 601. skss, 102. pzpr, 43. vpr  a na Slovensku 5.pŠU, sú zárukou 

pokračovania bohatých výsadkových tradícií v súčasnej dobe aj v budúcnosti  a 

budú napĺňať slová hymny výsadkových veteránov, že budú „Meče armády 

hrot.“ Preto, náš klub, v súčinnosti s Červenými baretmi, chce udelením 

Pamätného odznaku k 70. výročiu vzniku výsadkových jednotiek, poďakovať a 

oceniť všetky mestá a obce  s dislokáciou výsadkových útvarov, vybraných a 

navrhnutých výsadkových veteránov, ich kluby, všetkých bývalých  i súčasných 

veliteľov útvarov, profesionálnych vojakov – výsadkárov, našich sponzorov i 

priaznivcov našej histórie a tradícií. Nech Vám tento pamätný odznak stále 

pripomína, že ste členmi veľkej výsadkové rodiny, ktorá vie oceniť súdržnosť, 

bojové kamarátstvo i priateľstvo. V rámci osláv 70. výročia nás čaká celý rad 

akcií, ktoré usporadúvajú jednotlivé regionálne KVV v ČR i SR. Tešíme sa na 

Vaše akcie a na ich hladký priebeh a pevne verím, že prispejú k ďalšiemu rozvoju 

našich tradícií. K tomu Vám všetkým, vážení kolegovia a hostia, prajem pevné 

výsadkové zdravie, stále modré nebo nad hlavou, pokoj a dobrú rodinnú pohodu„ 

– zakončil svoj príhovor prezident KVV ČR a predseda KVV Prostějov plk. v. v. 

Ing. František Stavný. Po slávnostnom príhovore nasledoval krst pamätného 

odznaku na stuhe. 

Uskutočnil ho plk. Ing. 

Ivan Kutín (94-ročný), 

bývalý príslušník VÚ 

8280, ktorý prekvapil 

prítomných plynulým 

príhovorom o  histórii 

útvaru a  jeho pôsobení 

v minulých rokoch. Po 

krste pamätného 

odznaku nasledoval akt 

udeľovania ocenení. Aj 

náš oblastný KVV 

patril k oceneným a  

jeho päť členov – 

kolegovia V. Kavický, 

M. Mrenica, B. Diško, J. Dolník a I. Bartoš. Za Miestny KVV J. Kriváňa Šumiac 

prevzal ocenenie kolega Štefan Janáček. Po skončení slávnostného aktu 

odovzdávania ocenení nasledovala krátka prestávka, po ktorej sa pokračovalo 

diskusiou.  Za všetky slovenské kluby poďakoval za pozvanie a ocenenie 

prezident KVV SR kolega plk. v. v. Ing. Jozef  Tuček, CSc. Po jej skončení 

slávnostné zhromaždenie bolo ukončené hymnou výsadkárov „Duní stroje 

vzduchem.“ 
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Stretnutie KVV ČR  a KVV SR 2017 
(5. – 7.7.2017 v Žiline) 

 

Na deň štátneho sviatku Cyrila a Metoda v stredu 6.júla 

2017 sa do kasární 5. PŠU v Žiline schádzali členovia 

klubov vojenských výsadkárov ČR a SR na Stretnutie 

výsadkových veteránov Českej a Slovenskej republiky. 

Stretnutie organizoval Klub vojenských výsadkárov SR 

a 5. PLUK ŠPECIÁLNEHO URČENIA pod záštitou 

Ministerstva obrany SR, Žilinského samosprávneho kraja 

a Mesta Žilina. Po prezentácii v kasárňach 5. PŠU 

autobusy odvážali účastníkov na internát Spojenej školy, Rosinská č. 4 v Žiline, 

kde boli ubytovaní v pekných študentských izbách. V jedálni internátu bola 

podaná večera a po nej bol voľný program. Druhý deň účastníci stretnutia boli 

autobusmi pozvážaní do kasární 5. PŠU, kde im boli poskytnuté raňajky. Po nich 

sa konal slávnostný nástup na nástupišti pluku veteránov výsadkových vojsk 

KVV ČR z Holešova, Plzne, Chrudimi, Jindřichovho Hradca, Prahy, Olomouca, 

Prostějova  a KVV SR zo Žiliny, Martina, Prešova, Trenčína, Banskej Bystrice 

a Bratislavy. Slávnostný nástup začal prinesením zástav a hláseniami 

s vojenskými poctami za 

účasti zástupcu NGŠ ASR 

genmjr. Ing. Miroslava 

Kociána, veliteľa 5. PŠU 

plk. Ing. Miroslava 

Gardla, prezidenta KVV 

SR plk. Ing. Jozefa 

Tučeka, CSc., predsedu 

Žilinského samosprávneho 

kraja  Ing. Juraja Blanára, 

primátora mesta Liptovský 

Mikuláš Ing. Jána 

Blcháča, PhD., predsedu 

Oblastného výboru SZPB 

Žilina plk. Juraja Drotára 

a ďalších významných osobností spoločenského a politického života. Po 

úvodných protokolárnych aktoch, odznení štátnych hymien ČR a SR, hymny 

výsadkárov, privítaní hostí vystúpil s prejavom prezident KVV SR plk. Ing. Jozef 

Tuček, CSc., v ktorom vyzdvihol historický význam výsadkového vojska, jeho 

súčasnú situáciu, ako aj aktívnu činnosť členov klubov výsadkových veteránov 

ČR a SR. Po ňom vystúpili so svojimi príhovormi a zdravicami hostia. Potom 

nasledovalo odovzdávanie medailí MO SR oceneným členom klubov 

výsadkových veteránov ČR a klubov vojenských výsadkárov SR. Po skončení 
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slávnostnej prehliadky a odnesení zástav si účastníci „Stretnutia 2017“ prezreli 

Sieň slávy 5. PŠU a ukážky z technického, materiálneho zabezpečenia a činnosti 

príslušníkov 5. PŠU. Po týchto ukážkach sa účastníci zhromaždili pri pomníku 

Jozefa Gabčíka, aby si položením vencov a kytíc kvetov uctili pamiatku hrdinu 

operácie s krycím 

názvom Anthropoid, 

atentát na ríšskeho 

protektora Reinharda 

Heydricha, ktorý sa 

uskutočnil 27. mája 

1942. Po skončení 

kladenia vencov 

účastníci boli odvezení 

autobusmi na prehliadku 

Budatínskeho hradu, 

v ktorom si prezreli 

výstavu drotárskeho 

umenia. Po návrate do 

kasární a dobrom obede 

odviezli autobusy  účastníkov stretnutia do Liptovského Mikuláša na vojenský 

cintorín  Háj-Nicovô, kde po privítaní a príhovore priameho účastníka 
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národnooslobodzovacích bojov, príslušníka 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR  

brig. gen. Jána Iľanovského,  si uctili pamiatku padlých vojakov 1. čs. armádneho 

zboru a trinástich príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR, ktorí 

zahynuli pri havárii lietadla Li-2 na vrchu Slemä.  Potom nasledoval odvoz 

účastníkov do lokality obce Stráňavy, kde bolo pre účastníkov pripravené 

spoločenské posedenie a privítala ich spevácka skupina DOLINKA a Malá 

dychovka SYRINX 

prekrásnymi piesňami 

a ľudovou hudbou.   

Každý si mohol pozrieť 

aj pamätnú izbu obce 

s prezentačnými panelmi 

z obdobia jej založenia, 

tradícií a z bojov počas 

SNP a oslobodenia obce. 

Posedenie za vystúpenia 

sólistov ľudových piesní, 

pri kvalitnom guľáši, 

opekaní dobrej slaniny 

a klobások sa spomínalo 

na nedávne zašlé časy 

výsadkových veteránov do neskorých nočných hodín. Na tretí deň stretnutia po 

raňajkách sa konalo slávnostné zasadnutie v spoločenskej miestnosti 5. PŠU, na 

ktorom boli ocenení jednotlivci a kluby výsadkových veteránov ČR a kluby 

vojenských výsadkárov SR.  Po ukončení odovzdania medailí nasledovala 

hodnotná prednáška k téme Slovenského národného povstania  

a Československej armády v bojoch 

o oslobodenie vlasti od nemeckého 

hitlerovského nacizmu. Informácie, ktoré 

neboli publikované pre verejnosť, pútavo 

prednášal plk. v. v. Juraj Drotár, predseda 

Oblastného výboru SZPB v Žiline. Po 

skončení prednášky bolo slávnostné 

ukončenie Stretnutia členov KVV ČR a  

KVV SR príhovorom veliteľa 5. PŠU plk. 

Ing. Miroslavom Gardlom a predsedom 

organizačného výboru kolegom Františkom 

Glatterom, ktorý prítomných účastníkov 

pozval na slávnostný obed do jedálne 5. 

PŠU. Rozhodne je na mieste úprimné 

poďakovanie všetkým  organizátorom 

Stretnutia členov klubov výsadkových 

veteránov ČR a klubov vojenských 
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výsadkárov SR 2017, ktoré sa veľmi dobre zapísalo do pamäti všetkých 

účastníkov. Tohto stretnutia sa z nášho oblastného KVV zúčastnili na čele 

s predsedom klubu kolegom Kavickým kolegovia Schneider, Hancko, Kodada, 

Mrenica, Hlavačka, Bencel, Kincel, Rosinský, Valkovič, manželia Dolníkovci, 

Dubný, Haverla, Dvonč, Sucháň, Podhorec, Bartoš. 

 

 

Stretnutie členov Oblastného KVV SR Banská Bystrica 
pri letisku v Očovej. 

 

Za krásneho slnečného počasia dňa 29. júla 2017 sa stretli členovia nášho klubu 

v priestoroch bývalého AMK Zväzarmu 

pri príležitosti konania Majstrovstiev 

Slovenska v pilotovaní padákov. 

V prijateľnom prostredí, v ktorom 

rozvoniaval guľáš,  posedeli pri 

spomienkach na akcie, ktorých sa 

zúčastnili a na tie, ktoré sa budú konať. 

Na malom slávnostnom nástupe boli 

výborom klubu odovzdané medaile 

Jozefa Gabčíka kolegom Tišťanovi 

a Šaškievičovi. Na letisku, kde bol 

vyčlenený priestor pre verejnosť, 

kolegovia si pozreli zoskoky na 

presnosť pristátia padákom,  ukážku 

tandemového zoskoku, letecké ukážky 

vetroňov Očovskí bačovia, 

akrobacie L-23 a stretli sa 

s priateľmi a známymi. Na 

záver dostali od 

hosťujúceho kolegu Dušana 

Hancka spomienkový predmet, ktorý nám pripomenul obdobie vojenskej služby. 
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 Knihu o legendárnom letisku Tri duby napísal 
Emil Šimončík 

Autor zhromažďoval materiály do nej dva roky. Kniha podľa jeho slov vznikla 

z osobného vzťahu k letectvu a jeho histórii. 

 

Na snímke je Emil Šimončík – autor knihy TRI DUBY k histórii lietania na Pohroní a letiska 

v Sliači. Prezentácia v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene dňa 25. mája 2017. Kniha, 

ktorá mapuje históriu a činnosť dnes už legendárneho povstaleckého letiska Tri duby na Sliači. 

Vznikla tak viac ako 370-stránková publikácia, ktorá približuje peripetie predchádzajúce 

vzniku letiska a jeho dôležitú úlohu, ktorú zohralo počas Slovenského národného povstania 

(SNP), ale tiež jeho rozvoj po druhej svetovej vojne. 

Aj keď sa letisko začalo formovať ešte počas prvej Československej republiky, 

názov Tri duby získalo v roku 1942. Ako sa píše v knihe, pomenovanie 

vychádzalo z názvu majera, ktorý kedysi stál na ceste medzi osadou Hájniky 

(dnes súčasť Sliača) a Banskou Bystricou. Osada sa údajne "krčila" v tieni troch 

mohutných dubov, ktoré vyrastali z jedného koreňa. Letisko vošlo do pamäti 

najmä ako bašta povstalcov po vypuknutí SNP v auguste 1944. "Stalo sa 

dôležitým prístavom leteckého mosta, ktorý v prospech SNP vytvorilo sovietske 

vojenské letectvo. Jeho pristávaciu dráhu poznali aj príslušníci amerického 

vojenského letectva, ktorí na Slovensko priviezli členov spravodajských misií, ako 

aj cenný vojenský materiál," píše sa v knihe. 
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Predstavenie knihy Tri duby v Mestskom kultúrnom stredisku v Sliači 

 dňa 14.06.2017 

  

Emil Šimončík-autor knihy Martin Mrenica a Emil Šimončík 

 

Prezentáciu knihy moderovala  Mgr. Monika Fáziková, knihovníčka MsKS 

v Sliači. 
Doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. 

                                                                                                         O-KVV Banská Bystrica 

 

Do pozornosti pred záverom 
 

27. 5. 2017 Memoriál Jozefa Gabčíka- pamiatku Jozefa Gabčíka, priameho 

účastníka atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v roku 1942 v 

Prahe, si  každoročne pripomínajú účastníci Memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 

11 kilometrov. V poradí 23. ročníka podujatia sa zúčastnilo 304 pretekárov zo 

Slovenska, Rakúska, Česka a Poľska. Prítomní za náš klub boli kolegovia 

manželia Dolníkovci a Vladimír Schneider. 

 

12. 8. 2017 Stretnutie generácií – Kalište 2017 – sa konal 

12. ročník spomienkového podujatia na mieste vypálenej 

obce Kalište. Na organizačnej spolupráci SZPB ako člen 

dopravnej komisie sa zúčastnil kolega Ivan Bartoš. 
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19. augusta 2017 Regionálne oslavy 73. výročia SNP 

a výsadku 2. paradesantnej brigády KRPÁČOVO 

usporiadal Oblastný výbor SZPB v Brezne, 
regionálne Združenie miest a obcí Horehronia a 
stredného Rudohoria, Okresný úrad v Brezne, 
mesto Brezno a obec Dolná Lehota v Krpáčove pri 
pomníku 2.  čs. sam. paradesantnej brigády v ZSSR. 
 

9. júla 2017  Zmluva č. 735/2017/ODDF_P  o poskytnutí finančnej dotácie na 

rok 2017 – bola podpísaná zástupcom nášho klubu za účelom podpory projektu 

Spolupráca Banskobystrického samosprávneho kraja a Oblastného klubu 

vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica (zverejnená v centrálnom registri zmlúv) 
 

30. septembra 2017 sa uskutoční Michalský deň na Letisku Partizánske 
 

18. novembra 2017 je naplánovaný turistický pochod k pamätnému 

miestu SNP - havárie lietadla Li-2 v masíve Poľany v spolupráci so 

ZO SZPB Očová 

 

Noví členovia nášho klubu 
 

 

 

 

 

 

nrtm. v. v. Štefan 

BARIAK 

nar. 29. 3. 1948 

 

 

 

 

slob. v. v. Pavel 

ĎUBEK 

nar. 15.10.1955 

 

 

 

 

mjr. v. v. Peter 

LACKO 

nar. 11.7.1943 

prap. v. v. Rastislav 

TARANA 

nar. 14.3.1971 

V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia okrúhle jubileum 

70. rokov 

Jozef Dolník 5.5. 

 
75. rokov 

Martin Mrenica 30.5. 

 
80. rokov 

Milan Hladík 3.9. 
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Záverom 
 

Musím skonštatovať, že  toto číslo nášho klubového Spravodajcu sa 

naplnilo príspevkami, ktoré vypovedajú nielen o našej klubovej 

činnosti, ale aj o spolupráci s našimi kolegami z klubov ČR a SR. 

Nie je však možné z kapacitných dôvodov zverejniť všetky prílohy 

k príspevkom. Fotografie vo väčšom počte sú zverejnené na 

webových stránkach našich KVV ČR a SR, ako aj na facebookovej 

stránke nášho klubu. Posledné vydanie tohtoročného čísla klubového spravodajcu 

je plánované v druhej polovici decembra. 
Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie - zdroj:  

Foto od:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

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

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    

 
SPRAVODAJCA č. 3/2017.  Tlač: Dell V525w. 

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

Vladimír Gajdoš Spolupráca a korektúra Vladimír Schneider 

Martin Mrenica 

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

