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Úvodom 
Mesiac máj, lásky čas, ako sa zvykne hovorievať, tohto roku 

pokračuje v boji proti šíriacej sa svetovej pandémii COVID -19. 

Nemá však vplyv na vydanie druhého čísla nášho klubového 

Spravodajcu, opäť bohatého na príspevky. Začíname ho 

avizovaným referátom kolegu Vladimíra Schneidera, ktorý 

predniesol na našej januárovej výročnej členskej schôdzi. Po 

tomto referáte si pripomenieme významnú osobnosť, ktorá sa 

navždy zapísala nielen do dejín vojenských výsadkárov, ale celej 

našej spoločnosti. Je to generál Ing. Ján Repaský. Potom  si dočítame druhú, 

záverečnú časť príspevku kolegu Štefana Boboka, ktorým nám priblížil vojenský 

priestor Libavá. Nasleduje spomienka na históriu Slovenského národného 

aeroklubu od plzeňského kolegu Vladimíra Gajdoša. Po nej si priblížime priebeh 

výročných členských schôdzí našich oblastných klubov vojenských  výsadkárov 

SR a nasledujúci osobitný príspevok patrí nášmu veľkému sympatizantovi 

a sponzorovi. Nasleduje naše ospravedlnenie za nepresnosť z minulého čísla, 

zablahoželáme symbolicky našim jubilantom a  pred záverom si ešte raz 

pripomenieme nášho generála Repaského.  Po ňom sme vtesnali ešte úvod do 

spomienok výsadkového lekára, ktorými budeme pokračovať v nasledujúcich 

číslach. 
 Ivan Bartoš 

 

 

 

Referát ku 25. výročiu vzniku 
Oblastného klubu vojenských výsadkárov 
Slovenskej republiky, Banská Bystrica. 
(Taký skrátený, obyčajný príbeh jedného z vás.) 

 

20. júl 1944 bol zaujímavým dňom 2. svetovej 

vojny, so šťastím pre A. Hitlera, ale nešťastným 

pre Clausa von Stauffenberg a jeho partnerov, 

keďže sa atentát na „vodcu“ nevydaril. Tak ako 

v každej vojne ľudia v ten deň zomierali, ale 

napodiv bol aj dňom, keď sa ľudia rodili. To sa 

podarilo aj mne, v Tepličke nad Váhom, pri 

Žiline.  Pekné miesto pre dobré detstvo. Zvlášť 

zaujímavý bol vtedy jeden z kopcov nad 

dedinou, ktorý sa odjakživa volá Malý Straník. 

Dobre dostupný zo Zástrania, s trávnatým južným svahom, bol ideálnym 

miestom pre vzlety klzákov a vetroňov. A ideálnym miestom pre leteckú školu, 
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Slovenské centrum plachtenia, ktoré viedol pán Stejskal a aj pre každého  kto 

chcel vidieť svet z výšky. Vďaka tomu, že na Straníku lietal a pracoval ako 

inštruktor tiež môj krstný otec Jozef  Glesk, prvé kroky do výšok mi ukazoval už 

ako veľmi malému chlapcovi. Počas základnej školy to pokračovalo pri 

prázdninových pobytoch v Prievidzi, kam sa môj ujo Jojo presťahoval a kde bol 

doma. V Prievidzi bol spoluzakladateľom aeroklubu v roku 1950 a aj náčelník 

letiska. Pokračovaním bola moja Stredná priemyselná škola stavebných hmôt 

v Hranicích na Moravě. Mesto a doba boli úžasne priaznivé pre rozvoj športov 

a tým aj priestorom pre môj športový rast. Robil som atletiku, vodáctvo, 

orientačné behy, horolezectvo, aj parašutizmus a všetko ostatné. Vyvrcholením   

v tomto smere boli branecká výsadková príprava a zoskoky na letisku 

v Olomouci. Bol rok 1964, zmaturoval som, nastúpil na umiestenku a prvého 

októbra narukoval. Do 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia, VÚ 7374 

v Holešově. Do toho o ktorom nám iba v náznakoch hovoril náš inštruktor 

braneckej prípravy.  Mal som šťastie, lebo „prijímač“ som zvládol na rote 

u kapitána Hánu a ten ma posunul do Školy dôstojníkov v zálohe, ktorej velil 

nadporučík Ján Repaský. Bol obdivuhodná osobnosť a vynikajúci veliteľ. Verím, 

že všetci, ktorí ho poznali do jeho posledných dní, mi dajú za pravdu, že jeho 

ostatná hodnosť, generál, bola zaslúžená. Školu som absolvoval v čate Bohumila 

Petrušku a v družstve Pavla Franeka. Obaja skvelí velitelia a dobrí chlapi. V čate 

som zostal aj druhý rok, ako zástupca veliteľa. Prostredie v útvare, ktorému vtedy 

velil Miroslav Šedina, bolo veľmi náročné a na školskej rote obzvlášť. Pre mňa 

osobne bolo obrovským prínosom a tvrdím, že okrem fantastickej fyzickej 

prípravy to bolo aj prostredie vynikajúce nielen pre vedomostný rast, ale aj rast 

osobnostný. V živote som sa tak intenzívne neučil.  Vyváženosť týchto faktorov 

mala veľmi pozitívny vplyv na úroveň pripravenosti útvaru a keď odhliadnem od 

úrovne technickej vybavenosti, už aj vtedy „sme mali“ na súčasné jednotky 

zvláštneho určenia. Toto mi určite potvrdí aj zástanca rovnováhy medzi kvalitami 

ducha a tela, Milan Kočí, vtedy veliteľ prvej čaty na škole, skvelý priateľ 

a obdivuhodný súper. Zoskoky sme absolvovali primerane požiadavkám výcviku, 

od denných po nočné, na letisko, do terénu, bez zbrane, s dlhou zbraňou, 

v plynovej maske, s „gékáčkom,“ v lete, v zime. Skákalo sa z AN-2 a IL-14 na 

padákoch PD 47. Neskôr, na cvičeniach 1970 v  Prostějově a 1973 v Leviciach, 

resp. v Trenčíne a potom už ako člen Klubu vojenských výsadkárov SR, aj na 

OVP 65 a OVP 68. Kluby vojenských výsadkárov. Tu mi dovoľte vysloviť môj 

obdiv autorom myšlienky, ktorí túto organizáciu založili a všetkým, ktorí ju, či už 

v Čechách alebo na Slovensku, v Žiline, uviedli v roku 1994 do života. Ako to 

bolo, je zhrnuté v Zborníku ku 25. výročiu KVV SR, vydanému v roku 2019 

a v zborníkoch predošlých. KVV Prostějov oslavuje tento rok už ako tridsiaty od 

svojho založenia. Všetkým členom a všetkým funkcionárom  našich KVV patrí 

poďakovanie za ich nesmierne nasadenie pre zachovanie a rozvoj neuveriteľného 

množstva zaujímavých aktivít a tradícií. A úplne zvláštnu medailu  si zaslúžia za 

prekonávanie prekážok pri obhajobe existencie KVV. Proti tomu boli kedysi naše 
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Jiří Šťastný 

„opičie dráhy“ prechádzkovým miestom. Naša úcta a vďačnosť patrí  tiež 

mnohým sympatizantom, podporovateľom a sponzorom našich aktivít. 

V začiatkoch KVV SR medzi tých výrazných patril aj vtedajší primátor Žiliny, 

Ján Slota. Hlavne vďaka jeho pomoci máme pamätník Padákových strelcov na 

Hájiku a pamätník Jozefa Gabčíka pred kasárňami na Rajeckej ceste. Častú 

spomienku venujem Jirkovi Šťastnému, kedysi 

dávno telovýchovnému náčelníkovi 7. vpZU  

Holešov. Do KVV SR v Banskej Bystrici ma 

nasmeroval už v roku 1994. Ku Františkovi 

Lackovi, nášmu prvému predsedovi O KVV SR 

Banská Bystrica. Neskôr to bol O KVV SR 

Bratislava a opäť Banská Bystrica. Obohatil 

môj život aj návratmi do výsadkových aktivít. 

To najhlavnejšie som dostal vďaka tým, ktorí sú 

podstatou KVV. Vďaka členom našich klubov, 

ktorých prítomnosť v mojom živote urobila 

všetko zaujímavejšie a krajšie. Som vďačný aj 

za to, že sa mi dostalo cti osobne spoznať ľudí 

o ktorých som kedysi iba čítal, počul 

a obdivoval ich športovú, resp. pracovnú cestu 

životom. A čo ma drží za srdce je to, že sa stali 

mojimi priateľmi. Úprimne ďakujem všetkým za možnosť zažívať úžasnú 

atmosféru každého zo stretnutí, ktoré sú predchnuté priateľstvom a duchom 

nášho spoločenstva. Nech mi je odpustené, ale zvlášť sa poďakujem  Jozefovi 

Tučekovi, Jaroslavovi Kuracinovi, Viktorovi Puchoňovi a Jozefovi Pračkovi. 

Dovoľujem si menovite pridať poďakovanie aj Lackovi Hrehovi, Paľovi 

Vojtekovi, Emilovi Tencerovi, Vladovi Gajdošovi, Viktorovi Timurovi, Ferovi 

Glatterovi, skvelým príslušníkom  5. pŠU v Žiline, aj vzdušným silám vo 

Zvolene. Ale úplne extra Vladovi Kavickému a Ivanovi Bartošovi. Tiež 

predsedom a funkcionárom všetkých oblastných a miestnych klubov a aj tým 

mnohým priateľom, ktorí sa na nás dívajú z výsadkového neba.  A úplne osobitné 

poďakovanie, zo srdca, patrí našim manželkám a životným partnerkám, rodinám 

a všetkým našim blízkym. Všetkým želám pevné výsadkové zdravie, modré nebo 

nad hlavou, dostatok životného šťastia, pohody a božieho požehnania. Toto, čo 

som napísal a pre túto príležitosť aktuálne upravil, mal byť  už pred mnohými 

rokmi, podľa Paľka Franíka, môj portrét v Červených baretoch. Nech je, ale bez 

vás všetkých by nemal žiadne farby a bez ostatných mojich blízkych v živote, ani 

poriadne svetlo.  Takto sa mi to zdá dobré.  

 

Mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider  

VČS O KVV SR BB 17. 01.2020 

Podborová, stredisko kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen     
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Ján Repaský 

Fotografia z obdobia 70. rokov, na ktorej je Ján Repaský 

a Jozef  Krajčír pred zoskokom z lietadla IL-14, 

štartujúceho z Košíc na letisko Prešov 

 

Nezabúdame na nášho generála 
 

V nadväznosti na Vladimírov Schneiderov referát si príspevkom na podnet 

kolegu  Oblastného KVV SR Trenčín plk. v. v. Ing. Jozefa Krajčíra priblížime 

životnú cestu jedného z mnohých výsadkárov k jeho nedožitým 83. narodeninám. 

Je to generálmajor v zálohe Ing. Ján Repaský.  V Trenčíne žil, pracoval a je tu aj 

pochovaný. Na jeho poslednej ceste ho vyprevadili tí, ktorým zasvätil celý svoj 

život. Vojaci Armády SR. 

Ján Repaský sa narodil v Pavľanoch pri Spišskej 

Novej Vsi v rodine maloroľníka 17.  apríla 1937. 

V Spišskom Podhradí vychodil obecnú i strednú 

školu. Po štúdiu na Vojenskom gymnáziu Jána 

Žižku z Trocnova sa stal žiakom Vojenského 

učilišťa v Lipníku nad Bečvou. Po jeho absolvovaní 

bol vyradený ako poručík a stal sa vojakom 

z povolania. Svoju vojenskú službu začal u 

výsadkového vojska, ktoré svojou náročnosťou 

a tvrdosťou výcviku formovalo jeho  zmýšľanie 

a postoje v ďalšom vojenskom živote. Na Vojenskej 

akadémii Antonína Zápotockého v Brne si zvyšoval 

kvalifikáciu pre zastávanie vyšších vojenských 

funkcií. Bol ustanovený do funkcie veliteľa 13. prieskumného práporu 

v Leviciach, ale po veľmi krátkom čase začal pracovať na Spravodajskom 

oddelení  Východného vojenského okruhu. Tu prešiel ďalšími  funkciami a svoju 

vojenskú kariéru ukončil ako zástupca náčelníka Spravodajského oddelenia 

Východného vojenského 

okruhu.  Ako vojak bol 

vyznamenaný medailou 

Za službu vlasti, Za 

zásluhy o obranu, Za 

upevňovanie bratstva 

v zbrani, a  napriek 

svojmu osobitnému 

naturelu i  Radom 

červenej hviezdy. Získal 

triednosť vodiča, strelca 

a výsadkára Inštruktora. 

Absolvoval mnohé kurzy, 

medzi inými aj  Vyšší 

akademický kurz, 

ovládal anglický, 

nemecký a ruský jazyk.  
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 Vzhľadom k svojim postojom a názorom, ktoré zaujímal k rôznym otázkam 

vývoja spoločnosti a armády, po dosiahnutí dôchodkového veku musel odísť do 

zálohy. Nebolo mu umožnené využiť jeho skúsenosti či už pri formovaní vojsk 

Domobrany,  pri  civilnej kontrole armády, ale hlavne pri budovaní novej armády 

SR. V tej, v ktorej strávil 49 rokov, 8 mesiacov a 17 dní.  Napriek všetkému na 

armádu nezanevrel. Vo voľbách v roku 1992 sa stal poslancom Federálneho 

zhromaždenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky a predsedom  Branného 

a bezpečnostného výboru Snemovne národov. Podieľal  sa na prijatí zákona 

o pokojnom rozdelení republiky. Súčasne pracoval v ústredí Slovenskej národnej 

strany ako poradca pre otázky obrany a armády. Svoje predstavy o armáde z časti 

napĺňal  ako Vedúci úradu MO SR. Ale aj tu robil akýsi nárazník medzi rôznymi 

názormi a spormi o jej smerovaní. Naďalej však organizoval a riadil život 

ministerstva a svojho úradu. Myšlienku zmierenia pretavil v pamätník, ktorý dnes 

pripomína všetkým, kto leží pod hrsťou zeminy nachádzajúcej sa v schránkach 

s názvom bojísk, kde všade naši vojaci bojovali a kde položili svoje životy. Či už 

za našu slobodu, alebo za slobodu iných národov, či už na jednej alebo druhej 

strane. Je to miesto poklony mŕtvym, aby si živí podali ruky. Pamätník zmierenia 

stojí na nádvorí Ministerstva  obrany SR v Bratislave.   Generál Repaský bol 

autorom mnohých článkov a úvah. Písal odborné názory na domobranu, viedol 

diskusiu o smerovaní armády. Získal rešpekt u zahraničných odborníkov, ktorí 

oceňovali  jeho vojensko-politické schopnosti netradičné pre bývalého vojaka 

tejto časti sveta.  Za svoju prácu bol prezidentom SR povýšený do hodnosti 

generálmajora v zálohe. Bol odmenený zapožičaním Kríža Milana Rastislava 

Štefánika 1.triedy, Pamätnou medailou Ministra obrany 

1.triedy. Za celoživotné dielo a osobný prínos v rozvoji 

vojenského a športového parašutizmu, ako aj za 

zviditeľňovanie osoby Štefana Baniča doma 

i v zahraničí a najmä za budovanie Armády SR bol 

vyznamenaný Zlatou medailou nadácie Štefana Baniča.  

Životná púť generála Repaského bola ukončená 18. 

septembra roku 1998 zákernou chorobou vo veku 61 

rokov.  Ministerstvo obrany  ocenilo jeho životné dielo 

tak,  že   jeho   menom   nazvalo   Dukelské   kasárne  

a 1. prieskumný prápor v Bratislave. Je chybou 

slovenského národa, že podlieha prehodnocovaniu 

svojej histórie z večera do rána a rúca to, čo bolo včera postavené. Treba však 

veriť, že členovia našich klubov nedopustia, aby sa na takéto osobnosti, ako bol 

generálmajor v zálohe Ing. Ján Repaský nezabudlo.   
      

Spracované z podkladov plk. v. v. Ing. Jozefa Krajčíra, O KVV SR Trenčín 
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Vojenský priestor Libavá 
(dokončenie z čísla 1/2020) 

 

 (Štefan Bobok a Vladimír Schneider) 

 

Vtedy som zistil, že kostol má  vlastne dve veže a z vonku je už skoro celý 

opravený.  Opravená je fasáda a vymenené sú i okná. Kamenný obvodový múr je 

navýšený  do výšky asi 2,5 m. Vonku na dvore pracovala skupina skautov. Ich 

vedúci nás na požiadanie ochotne do kostola pustil. Tam bolo na každom kroku 

vidieť stopy devastácie. Zničené boli maľby na stenách miestami i s fľakmi 

omietky. Chórus bol strhnutý a v súčasnosti je nahradený drevenou  doskovou  

podlahou so zábradlím od vnútra kostola, urobenou provizórnym tesárskym 

spôsobom. Miesto slúži na reštaurovanie pamiatok, ktoré sú tam tiež uskladnené. 

Priestor zdemolovaného kláštora v súčasnosti už nevyzerá ako pahorok, ale skôr 

ako kráter vybuchnutej sopky. Vidieť už i studňu ktorá má v hĺbke asi 2m starú 

hrdzavú nesúrodú mrežu, ktorá mohla byť padajúcim kamením po výbuchu 

poškodená. Kamene z pahorku boli pravdepodobne použité na navýšenie 

ohradového múru kostola. Na strane od kostola je snaha vyčistiť a spriechodniť 

schody. 

 

Ruiny kláštora, 54 rokov po demolácií 
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Vznik obce Stará Voda sa datuje k roku 1250, kaplnky sv. Jakuba staršieho 

k roku 1456 a kaplnky sv. Anny k roku 1529. Vtedy začala história starého 

pútnického miesta Stará Voda. Na toto miesto, na základe povesti o nájdenej 

soške sv. Anny, matky panny Márie, začalo prichádzať každoročne čoraz viac 

pútnikov hlavne z Olomouca. Medzi nimi mnoho bohatých, ktorí svojimi darmi, 

oferami, prispievali na vytvorenie finančného kapitálu potrebného na výstavbu 

kostola sv. Anny. Zámer kardinála Dietrichsteina  z roku 1617 postaviť na Starej 

Vode veľký chrám, baziliku sv. Anny, sa neuskutočnil pre povstanie moravských 

nekatolíckych stavov, tridsaťročnú vojnu a veľkú neúrodu na prelome storočí. Na 

základe rozhodnutia olomouckého biskupa Karola Liechtensteina sa s výstavbou 

kostola sv. Anny začalo v r. 1683 a stavba bola dokončená v r. 1688. Vznik 

piaristického kláštora sa datuje k roku 1690. Po roku 1868, kedy bol zavedený 

nový školský poriadok, bola zrušená kláštorná škola na Starej Vode a život 

v kláštore prestal existovať. 

 

Poďakovanie:  
Ďakujem  pánovi Tomášovi Bujnochovi za to, že ma priviezol na pútnické miesto 

Stará Voda a tak mi umožnil porovnať toto miesto a jeho vzhľad v súčasnosti 

s tým, ako to  vyzeralo pred 54 rokmi  počas mojej ZVS keď som na tomto 

mieste pôsobil a zúčastnil som sa i demolácie zvyškov piaristického kláštora. 

Taktiež mu ďakujem za zhotovené fotografie. 

Ďakujem nášmu spolubojovníkovi Paľovi Šimkovi, ktorý mi poskytol určité 

časové údaje o ktorých si počas ZVS tajne viedol písomné záznamy, napriek 

prísnemu zákazu oddelenia vojenskej kontrarozviedky. 

 

Na doplnenie: 

 

PLNP – plastická trhavina, používali sme Semtex B1 s detonačnou rýchlosťou 

(rýchlosťou horenia danej trhaviny) 7480 m/sec., výbuchová teplota 4070 

stupňov Celsia, objem plynov pri výbuchu 950 l/kg. 

TNT – trinitrotoluén, tritol, lisovaním tvarované náložky rôznej hmotnosti, 

detonačná rýchlosť 6900 m/sec., výbuchová teplota 3100 stupňov Celsia, objem 

plynov pri výbuchu 700 l/kg. 

Bleskovica – textilno-plastový kábel plnený pentritom v rôznych množstvách 

(gramy na 1m dĺžky kábla).  

Pentrit – vysoko brizantná (trieštivá) trhavina (základ Semtexu: pentrit + 

hexogén), detonačná rýchlosť 7400 – 8500 m/sec., výbuchová teplota 4230 

stupňov Celsia, objem plynov pri výbuchu 790 l/kg.   

 

Pre ilustráciu : detonačná rýchlosť 8000 m/sec. je 24 krát vyššia, ako rýchlosť 

zvuku = Ma 24. (Pozn. redakcie.) 
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     Miesto olára v kostole sv. Anny          Pohľad na chór 

Čelný pohľad na kostol sv. Anny 
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Archívna fotografia : počas 2. svetovej vojny zničený kláštor 

 

Použité skratky: 

- 7.  VPZU - 7. Výsadkový pluk zvláštneho určenia 

- ZVS           - Základná vojenská služba 

- ŠDZ           - Škola dôstojníkov v zálohe 

- VVP           - Vojenský výcvikový priestor 

- SHPz           - Skupina hĺbkového prieskumu 

- PLNP           - Plastická trhavina 

- TNT           - Trinitrotoluén (trhavina) 

- Bleskovica - podobná zápalnej šnúre, trhavina použiteľná na trhacie práce 

- doplnok  ku fotografii na strane 14 Spravodajcu č. 1/2020 - utesnenie nálože 

TNT v murive vykonáva náš spolubojovník Karel Srp. 

 

Napísal a zostavil: Štefan Bobok  

 

foto: Tomáš Bujnoch, Rychaltice č. 217, PSČ 739 46, ČR 
 

Fotografie z miesta sústredenia v roku 1966 : neznámy autor z VÚ 7374 Holešov.  
 

Za redakciu, so súhlasom autora, doplnil a upravil Mgr. Vladimír Schneider.
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SNA – Slovenský národný aeroklub  (história 1945 – 1950) 
 

Nastáva obdobie, kedy začínajú prevládať 

bezmenné fotografie pred písaným slovom a 

to nielen na Slovensku. Skončili i poslední 

amatérski parašutistickí historici ale ešte stále 

je čas osloviť „starších“ veteránov v kluboch, 

aby sa podelili o spomienky. V článku sa 

pokúsim o doplnenie informácií  k SNA 

s dôrazom na parašutizmus. Prakticky doplniť 

nestora – historika slovenského parašutizmu 

Emila Tencera. V dobe jeho písania „Dejín 

parašutizmu na Slovensku I. (2000) sa 

internet na Slovensku len rozbiehal, na druhej 

strane vlastnil bohatý archív a bola ešte možnosť vypočuť posledných žijúcich 

pamätníkov. Takže,… V júni 1945 sa rozbehli prípravné práce na založení SNA 

(Ferdinand Trebichavský
1
). V auguste 1945 je v bratislavskom hoteli Carlton 

založený SNA. Mal tri odbory – motorový, bezmotorový a aeromodelársky. 

Prvým predsedom SNA sa stal Kornel Filo
2
, neskôr ho nahradil J. Gonda

3
. 

Sídlom SNA bola Štúrova ul. č. 2 v Bratislave (dnes budova Generálnej 

prokuratúry SR). Leteckú atmosféru Bratislavy a SNA roku 1946 približuje Milo 

Komínek
4
.  Paraodbor vzniká 1. 6. 1947 (predseda  J. Trávniček

5
, podpredseda L. 

Vašečka
6
)  a 23. 8. 1947 sú uskutočnené v Bratislave prvé športové zoskoky pod 

vedením Ladislava Vašečku
 
(22 parašutistov napr. V. Hlôška). V apríli 1948 

prebehne kurz pre pomocných inštruktorov parašutizmu v Baťovanoch 

(Partizánske). Účastníkmi kurzu boli hlavne ex slovenskí padákoví strelci a 

príslušníci 2. čs. pdb. Hnacím motorom slovenského športového parašutizmu sú 

v období 1947 – 49 L. Vašečka a V. Ilanovský. Vašečka zabezpečí obmenu 

nemeckých padákov RZ-20 za VJ-1 z dielne V. Maděru, už i so záložným 

padákom. (Nemecké padáky RZ-20 zo skladu v Nitre skončia nakonec 

v Izraeli,…). Na legislatíve športového parašutizmu sa podieľa po ukončení 

činnosti leteckého odboru Povereníctva dopravy  i Veliteľstvo 4. leteckej oblasti 

(VLO 4) a ÚV SNA. Jej predstavitelia C. Debnár, pplk. J. Trnka
7
, škpt. J. Meško

8 

a ďalší. Parašutisti skáču obvykle z výšky 300 – 600 m z lietadiel Ju – 34, 

Fieseler Storch Fi-156, DC-3 (OK-VDZ, OK-WAK). Kapitola začiatkov 

športového parašutizmu pod krídlami SNA končí po celoštátnej zlučovacej 

konferencii v Prahe pod JTO Sokol. 1. 12. 1949 sa objavuje na Slovensku 

Vladimír Hlôška, zamestnanec ÚV Sokola, mení sa charakter výcviku zo 

športového na branný a predsedovia SNA na rôznych stupňoch sa stávajú 

veliteľmi. Ale to už je ďalšia kapitola,…  

                                           

Vladimír GAJDOŠ, KVVV Plzeň                                      
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1
Ing. Ferdinand TREBICHAVSKÝ, letecký historik, autor odborných knih s dopravnou 

problematikou (1942 – Letecká príručka pre bezmotorové lietanie,……1981 - Letecká doprava 

včera dnes a zajtra). Počas I. Slovenskej republiky riaditeľ štátneho civilného letiska 

v Bratislave – Vajnoroch. V 2/1947 odvolaný z funkcie vrchného riaditeľa ČSA,… 

 
2
Ing. Kornel FILO (3.3.1901 Tuchyňa – 29.1.1980 Paríž), absolvent VUT Brno, ČVUT Praha. 

1945 -  1948 poslanec za Demokratickú stranu, v roku 1948 emigroval do zahraničia 

 
3 

Miloslav „Milo“ KOMÍNEK (1926 – 2010), český letecký akrobat – 1280 nalietaných hodín, 

382 zoskokov pri leteckých exhibíciach, politický väzeň, emigrant. Letecké vystúpenie 

v Bratislave v roku 1946 ako: „Pomoc zničeným oblastiam východného Slovenska“, bližšie 

kapitola 12 – Pod podvozkem letadla,  kniha: „I pod oblohou je peklo“ (1991) 
 

4
Prof. Ing. Ján Gonda DrSc. (13.11.1905 B. Štiavnica – 16.7.1993 Bratislava), vysokoškolský 

profesor 1940 – 1971, 1948 – 1953 rektor SVŠT Bratislava, poslanec za KSS,… 

 
5
Dr. Ing. Ján TRÁVNIČEK, prvý predseda paraodboru SNA Bratislava, športový letec, bývalý 

„baťovec“, zamestnaný v Lučobných a farmaceutických závodoch – Bratislava, v roku 1948 

emigroval, predsedom sa na krátku dobu stal L. Vašečka. Závody vlastnili i trojmiestny Sokol 

M-1C (OK-DHX) 

 
6
Ladislav VAŠEČKA (23.3.1924 Holíč – 15.12.1999 Bratislava), ex slovenský padákový 

strelec, skáče v 7/1946 na leteckom dni v Nitre s V. Ilanovským a M. Muzikom.  Po emigrácii 

J. Trávnička  krátko predsedom paraodboru SNA. Od roku 1949 (nesúhlas s JTO Sokol alebo 

V. Hlôškom?) sa  venoval lietaniu, neskôr ako dopravný pilot 

 
7
Julius TRNKA , plk.  (29.9.1910 Zvolen – 24.6.1989 Bratislava), v 8/1944 preletel na ruskú 

stranu z letiska Išla (dnes Prešov – Nižná Šebastová), letecký dôstojník na štábe 1. ČSAZ. 

V rokoch 1946 – 1948 veliteľ VLO 4,  miestopredseda AK Bratislava, k 30.9.1958 prepustený 

do zálohy, rehabilitovaný v roku 1992 

 
8
Juraj MEŠKO, pplk. in memoriam (24.4.1915 Turja Remety/Ukrajina – 5.6.1985 Trenčín), ex 

veliteľ Padákovej školy, vedúci branného referátu VLO 4, dnes žije v Trenčíne syn Igor ( ⃰ 

1948), výtvarník 
 

Doplňte si v knihe „Pozor, skáču veteráni!“ (str. 195-196), že najviac zostrelov 

balónov – 6, počas obdobia „železnej opony“ zaznamenal v Československu pilot 

Jaroslav Novák ( ⃰ 1931). Pôvodne pilot 1. slp, neskôr 11. slp (Žatec), ako jeden 

z prvých prešiel od MiG-15 cez MiG-17, MiG-19 a končil na MiG-21. Išlo o 2 

druhy balónov – aerostatov, väčší o priemere 50 m (typ WS-119L) niesol 

v podvese foto a rádiotechnickú prieskumnú techniku, menší o priemere 20 m 

obvykle s balíkmi letákov. Problémom pri zostreľovaní balónov bolo, že lietali 

vo výške 10 – 30 km a bežná dostupnosť stíhačiek bola asi 15 km. 
 

Viete, že... 

V júli 2020 prevezú rodinní príslušníci (vnučka Anita Moravec Gard) ex brig. 

gen. Františka Moravca (1895 – 1966) urnu s jeho pozostatkami z USA do 

rodnej Čáslavi. Tu bude umiestená v miestnom kolumbáriu. 
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VÝROČNÉ ČLENSKÉ SCHÔDZE 
KLUBOV VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV SR 

V ROKU 2020, HODNOTIACE PRACOVNÝ ROK 2019 
 

V zmysle platných stanov KVV SR sú členské schôdze najvyšším orgánom 

Miestnych a Oblastných KVV SR. Výbor miestneho, alebo oblastného klubu ju 

zvoláva najmenej jedenkrát v priebehu 12 mesiacov. Výnimočnú pozíciu v tejto 

štruktúre majú výročné členské schôdze. V zmysle našej práce, našich aktivít, 

slúžia na predloženie výsledkov za uplynulý rok, ich rekapituláciu a hodnotenie 

a predloženie plánov pre rok budúci. Znamená to, že je to ostatná schôdza 

v našom pracovnom roku. Ale, od Michalských dní až po Silvestra je, chvála 

Bohu, toľko pekných rodinných a spoločenských  príležitostí, napríklad 

vinobranie v Holešove a inde, predvianočné kapustnice a ďalšie vážne dôvody ku 

stretnutiam s priateľmi a spolubojovníkmi, či už na Slovensku, alebo v Čechách, 

ktoré každý z nás, kto môže, rád absolvuje, takže ich organizovanie pred koncom 

roka je náročné na priestor a čas. Preto sme sa rozhodli dať výročným členským 

schôdzam, tomuto významnému stretnutiu členov našich klubov iný charakter a 

urobili sme z ostatnej schôdze v roku prvú, slávnostne ladenú schôdzu v 

nasledujúcom kalendárnom roku. Bolo to a už dlho je, dobré rozhodnutie, čo 

potvrdilo konanie našich výročných členských schôdzí Miestnych a Oblastných 

KVV SR aj v roku 2020.  

Prví sa pochlapili v Zlatých Moravciach a Miestny klub zorganizoval svoju Zlatú 

bodku za rokom 2019 11.januára 2020. Nasledoval Oblastný klub v Banskej 

Bystrici, so spoločnou účasťou 

Miestneho klubu Šumiac 17. 

januára 2020.  Deň 1. február 2020 

si zvolil Oblastný klub v Žiline, 

15. február 2020 Oblastný klub 

v Prešove, 22. február 2020 

Oblastný klub v Trenčíne a tom 

istom dni aj Miestny klub 

v Martine. Šnúru výročných 

členských schôdzi tradične ukončil 

7. marca 2020 Oblastný klub 

Bratislava so spoločnou účasťou 

Miestneho klubu Trnava. Naše výročné členské schôdze si zachovávajú vždy 

niekoľko charakteristík. Sú dôstojné a slávnostné, v príslušných bodoch 

programu prísne vecné a pracovné a hlavne, mimoriadne príjemné po stránke 

spoločenskej a priateľskej. Je pre nás, organizátorov každej zo schôdzi veľkým 

zadosťučinením, že okrem mimoriadne vážnych prípadov, sa zúčastňujú všetci 

členovia. Je pravidlom, že minimálne členovia výborov prichádzajú v klubových 

uniformách. Schôdze sa začínajú výsadkárskou hymnou, „Duní stroje 
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vzduchem...“  zloženou v roku 1947 Jaroslavom Mladým. Nikdy nezabúdame na 

tichú spomienku na tých našich druhov a priateľov, ktorí odišli do výsadkového 

neba. S úctou a radosťou vítame našich pozvaných hostí. Prichádza prezident 

KVV SR, pplk. v. v. Viktor Puchoň, čestný prezident KVV SR, plk. v. v. Ing. 

Jozef Tuček, CSc., prezident KVVV ČR, plk. v. v. Ing. František Stavný. Za RF 

zástupca vojenského pridelenca v SR, plk. Alexej Klimov. Veliteľ Čestnej stráže 

prezidenta SR, plk. Ing. Branislav Vavrinec. Veliteľ síl pre špeciálne operácie OS 

SR plk. Ing. Branislav Benka. Členovia Klubu generálov SR, gen. plk. v. v. Ing. 

Milan Cerovský a gen. v. v. JUDr. Tibor Gaplovský. Dekan VVS OS SR, 

monsignor plk. Marko Trochan. Za klub ZV SR pplk. v. v.  Ing. Mojmír Hloch, 

pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík, plk. v. v. Ing. Ján Skyba, pplk. v. v. Jozef 

Surman, mjr. v. v. Ladislav Tkáč, plk. v. v. Ing. Jozef Dvorštiak, pplk. v. v. 

RSDr. Jozef Putirka, pplk. v. v. Ing. Mgr. Štefan Javorík. Za ÚVV SR plk. v. v. 

Ing. Pavol Marko. Kolektívy KVVV ČR. Holešov, pod vedením kpt. v. v. 

Dušana Hrica, Liberec, pod vedením pplk. v. v. Ing. Jaroslava Chromeka, 

Prostějov, pod vedením plk. v. v. Ing. Františka Stavného, Plzeň, pod vedením 

plk. v. v. Ing. Vladimíra Gajdoša, Chrudim, pod vedením mjr. v. v. Ivana 

Gašpara. Za SLZ Ing. Peter Matejčík, CSc., pplk. v. v. Silvester Kamenický, 

Viliam Zbiňovský. Za SNA pán Krajčovič. Za Klub vojenskej histórie Nemšová 

Mgr. František Mindár, pani Mindárová a por. Mgr. Mirka Mindárová. Za SZPB 

plk. v. v. Ing. Miroslav Ondráš, plk. v. v. JUDr. Jozef  Petráš, Štefan Doskoč, plk. 

v. v. Ing. Jozef Čorba. Primátor mesta Vrútky, Mgr. Branislav Zacharides, 

starosta obce Rovinka, Milan Kubeš, starosta obce Zlatno, Ing. Martin Zeman, 

starosta obce Mankovce, Milan Vrábel. Za „Poľnú poštu“ plk. v. v. Miroslav 

Minár. M. š. v parašutizme, čestný predseda O KVV ZA, kpt. v. v. František 

Glatter, M. š. v parašutizme Tatiana Pavlatová, mjr. v. v. Pavol Šimko, nrtm. 

Roman Veselý, pani Alena Švrlová. Za Prezídium KVV SR, plk. v. v. Ing. Jozef 

Pračko, tajomník, plk. Ing. Mgr. Pavel Švelka, mjr. v. v. Mgr. Vladimír 

Schneider, nrtm. Mgr. Vladimír Stoila, des. v. v. Ing. Dušan Mrmús. Za O a M 

KVV SR, kpt. v. v. Ing. Ladislav Hreha, pplk. Ing. Michal Milas, kpt. v. v. Ing. 

Vladimír Kavický, kpt. Ing. Vladimír Vaňa, mjr. v. z. Ing. Eman Nôta, práp. v. v. 

Ján Gordík, voj. v. v. Milan Riecky, čat. v. v. Peter Hlavačka, slob. v. v. Dominik 

Valkovič, pani Eva Dolníková, čat. v. v. Jozef Dolník, plk. v. v. Ing. Ján Návoj, 

slob. v. v. Miroslav Daráš, Ing. Dušan Chvostek, voj. v. v. Imrich Psotka, voj. v. 

v. Peter Prvonič, slob. v. v. Peter Kopáčik. Za SKOČ VVS OS SR Zvolen jeho 

náčelník, mjr. Mgr. Zdenko Baranec. Bolo nám cťou privítať vás, vážení priatelia 

a ďakujeme za vašu prítomnosť na našich rokovaniach. Predsedovia klubov 

predniesli zhodnotenia aktivít za rok 2019. Na každej výročnej členskej schôdzi 

zaznelo, že jednotlivé plánované aktivity boli zodpovedne pripravené a doložené 

materiálmi s vysokou výpovednou hodnotou. Taktiež v oblasti hospodárenia bola 

revíznymi komisiami konštatovaná maximálna zodpovednosť za klubové 

prostriedky a ich čo najefektívnejšie využitie. Účasť na aktivitách je limitovaná 
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stúpajúcim vekom našich členov a ich zdravotným stavom, ale máme všeobecnú 

snahu dokázať, hlavne sami sebe, že sme „Výsadkári až do konca.“  

Úsilie našich členov pri plnení plánovaných cieľov, ich neustála dlhoročná práca 

v prospech klubov a zviditeľňovanie dobrého mena KVV SR a tiež nezištná 

a veľkorysá pomoc našich priaznivcov a sponzorov, si zasluhuje ocenenie, 

poďakovanie a úctu. Za rok 2019 sme prijímali návrhy zodpovedných a snažili sa 

o maximálnu objektivitu pri ocenení navrhnutých. Veríme, že sa nám to podarilo. 

Zástava Miestneho klubu Zlaté Moravce bola dekorovaná pamätnou medailou 

Jozefa Gabčíka „Za zásluhy“ osobne prezidentom KVV SR, kol. Puchoňom, 

ktorý, okrem toho pripol aj slob. v. v. Dominikovi Valkovičovi udelenú 

striebornú medailu Jozefa Gabčíka a npor. v. v. Jozefovi Ballovi medailu 

bronzovú. Na rokovaní O KVV SR B. Bystrica vo Zvolene, bola des. v. v. 

Mikulášovi Kodadovi k životnému jubileu udelená medaila Jozefa Gabčíka „Za 

zásluhy“ a pripol mu ju tajomník KVV SR, kol. Pračko. Jaroslavovi Kuracinovi 

udelilo Prezídium KVV SR za dlhodobú nezištnú podporu aktivít KVV SR „Kríž 

cti Jozefa Gabčíka“. Bol mu odovzdaný a pripnutý 3. marca 2020 

viceprezidentom KVV SR, kol. Schneiderom, za prítomnosti kolegov Kavického, 

Bartoša a Dolníka.    

V Rovinke pri Bratislave bol voj. v. v. Petrovi Alexandrovi, plk v. v. Ing. 

Vladimírovi Gajdošovi, Antonovi 

Hrehušovi, voj. v. v. Jaroslavovi 

Mehésovi a des. v. v. Ing. Máriovi 

Michajlovovi odovzdaný 

Certifikát slovenského rekordu 

v zoskoku výsadkárov – 

veteránov z balónov. NGŠ OS SR 

gen. Ing. Daniel Zmeko poslal 

O KVV SR Štefana Baniča 

Bratislava pozdravné posolstvo 

a v zastúpení plk. Ing. Benkom, 

odovzdal predsedovi klubu kpt. v. 

v. Ing. Ladislavovi Hrehovi „Pamätnú plaketu NGŠ OS SR.“ Z tohto miesta je 

vhodné oceniť celé vedenie 

O KVV SR Bratislava za to, že 

tak, ako po minulé roky, aj 

tento raz nezabudlo blahoželať 

účastníčkam rokovania 

k sviatku Medzinárodného dňa 

žien a  obdarovať každú 

karafiátom, osobným úsmevom 

a  srdečným pozdravom 

predsedu klubu, kol. Hrehu.  
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Na rokovaní O KVV SR Prešov odovzdal predseda klubu, kol. Milas, práp. v. v. 

Jánovi Šagátovi, práp. v. v. Jaromírovi Studničkovi a pplk. Jozefovi Bodnárikovi 

pamätnú dekoráciu „Veterán výsadkových jednotiek Československej a Českej 

armády“. Voj. v. v. Jozefovi 

Tomkovi udelil „Pamätný 

odznak 75. výročia vzniku 2. 

Československej samostatnej 

paradesantnej brigády“. 

Pamätný list ku príležitosti 

25. výr. vzniku O KVV SR 

Prešov obdržali páni, Puchoň, 

Čorba, Pračko, Tkáč, 

Zbiňovský a všetci členovia 

klubu. Pplk. Ing. Michalovi 

Milasovi odovzdal prezident 

KVV SR, kol. Puchoň „Pamätný kríž NGŠ OS SR III. stupňa,“ pri príležitosti 

jeho životného jubilea.  

Na rokovaní O KVV SR Trenčín bol plk. v. v. MUDr. Bohumilovi Bočkayovi 

odovzdaný viceprezidentom 

KVV SR, kol. Schneiderom 

„Kríž cti Jozefa Gabčíka,“ 

za aktívnu a iniciatívnu 

spoluprácu s KVV SR a za 

aktívne plnenie úloh 

v prospech klubu. Ocenenie 

mu udelil prezident KVV 

SR, kol. Puchoň na návrh 

Prezídia KVV SR. Predseda 

O KVV SR Trenčín, kol. 

Pivoluska ocenil výbornú 

spoluprácu odovzdaním 

Zborníka, vydaného k 25. 

výročiu vzniku KVV SR 

a pamätnej mince, Mgr. 

Františkovi Mindárovi a pplk. 

Silvestrovi Kamenickému. 

Rokovanie M KVV SR Martin 

bolo miestom, kde prezident 

KVV SR, kol. Puchoň 

odovzdal „Zlatú medailu 

Jozefa Gabčíka“ plk. JUDr. 

Jozefovi Petrášovi k jeho 

životnému jubileu a kol. Horislavovi Haratíkovi udelil „Bronzovú medailu Jozefa 

zľava J. Studnička, M. Milas a J. Bodnárik 
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Gabčíka.“ Na rokovaní O KVV SR Žilina dostali všetci členovia a účastníci 

spoločný darček. 

Oznámenie o tom, že klub bude pracovať a žiť aj naďalej v priestore 5. pŠU, ale 

v nových priestoroch a bude aj, vďaka úsiliu vedenia klubu samostatným 

Občianskym združením, evidovaným na MV SR, s vlastným identifikačným 

číslom organizácie. Plány práce a aktivít na rok 2020 boli prednesené v dobrej 

viere, že tak, ako rok minulý, zvládneme aj tento so cťou a uspokojením z dobrej 

práce.  A ako to bolo povedané na schôdzi v Žiline, podľa zásadného princípu, že 

klub  nerobí program pre klub, ale pre jeho členov. Ale... som presvedčený, že po 

VČS v Rovinke sme všetci zúčastnení, už v karanténe sledovali, čo na to naše 

stretnutie povie onen neviditeľný protivník, ktorý nám tak dramaticky vstúpil do 

životov. Na šťastie, koronavírus ostal ticho. Ibaže, vládami a zdravým rozumom 

prijaté opatrenia nám zásadne zmenili obraz možných plánovaných aktivít a naše 

plány musíme prísne korigovať. Domnievam sa, že vzhľadom ku všeobecne 

ťažkej situácii, ktorej dôsledky ešte len nastanú, sú naše rozhodnutia nielen 

prejavom u výsadkárov nutnej a obvyklej disciplíny, ale aj normálnej ľudskej 

múdrosti. Nežijeme izolovane a s príslušnou dávkou rešpektu k vonkajším 

opatreniam chránime nielen seba, ale aj svojich blízkych. Napriek tomu nám to 

nemusí brániť v prejavoch úcty k padlým osloboditeľom pri pripomenutí si 75. 

výročia oslobodenia Československa a Európy Sovietskou armádou od 

nemeckého hitlerovského fašizmu a od ukončenia druhej svetovej vojny. 

Nerušivé, ale dôstojné formy a spôsoby určite dokážeme nájsť. 

Prajeme všetkým členom Klubov vojenských výsadkárov Slovenskej, aj Českej 

republiky aby toto obdobie dokázali využiť na nájdenie čo najlepších riešení pre 

uskutočnenie našich plánov v budúcnosti. Aby si zachovali pevné zdravie, 

životný optimizmus a nadšenie pre naše spoločné záujmy. Pre spoluprácu medzi 

klubmi na oboch brehoch rieky Moravy, postavenej na pevnom, dávno 

preverenom priateľstve, dôvere a vzájomnom rešpekte.  

Spája nás mocný duch nášho spoločenstva (Esprit de Corps) a máme vžité 

a prijaté múdro vyjadrené princípy, ktoré povzbudzujú, uchovávajú vieru 

a dávajú nádej. Boli definované už dávno, ale majú stálu platnosť a hodnotu. 

Dum spiro spero – Kým dýcham, dúfam. 

Dum spero amo – Kým dúfam, milujem. 

Dum amo vivo – Kým milujem, žijem. 

Prajeme vám a vašim blízkym pevné výsadkové zdravie, radosť zo života 

a modré nebo nad hlavou. 

             Prezident a prezídium KVV SR 

                                                        Spracoval mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider 

30. apríl 2020 

     

Viete, že... 
Nositeľmi Radu Britského impéria sa stali i Slováci – Ján Ambruš (1945), 

Anton Petrák (1996), Ailsa Domanová (2006) 
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Udelenie vyznamenania nášmu sponzorovi 

Dňa 3. marca 2020 členovia Oblastného KVV SR Banská 

Bystrica pod vedením predsedu klubu kpt. v. v. Ing. 

Vladimíra Kavického absolvovali návštevu spoločnosti Grand 

Power, s. r. o. sídliacu v Slovenskej Ľupči pri Banskej 

Bystrici. Pre našich členov a sympatizantov nie je potrebné 

podrobne túto spoločnosť a jej konateľa osobitne 

predstavovať. Jej zakladateľ a majiteľ Jaroslav Kuracina je 

našim dlhoročným sympatizantom a sponzorom. Bez jeho 

finančnej pomoci by sa veľmi ťažko realizovali naše spoločenské podujatia. 

K nim patrí aj Memoriál Jozefa Gabčíka, ktorý každoročne organizuje Klub 

vojenských výsadkárov SR a Žilinský pluk Jozefa Gabčíka v spolupráci so 

Žilinským samosprávnym 

krajom a Mestom Žilina pod 

záštitou Ministerstva obrany 

SR. Tiež treba spomenúť, že 

náš klubový spravodajca 

vychádza aj vďaka finančnej 

podpore spoločnosti Grand 

Power, s. r. o. Banská 

Bystrica – Šalková. 

Poďakovaním sa za podporu 

bol návrh na vyznamenanie. 

Výnosom prezidenta KVV SR č. 2/20 v zmysle článku II. bod 3, Smernice pre 

oceňovanie KVV SR na návrh 

Prezídia KVV SR zo dňa 14. 

januára 2020 prezident klubu 

vojen-ských výsadkárov SR pplk. 

v. v. Viktor Puchoň udelil „KRÍŽ 

CTI JOZEFA GABČÍKA“  

Jaroslavovi Kuracinovi, nášmu  

sponzorovi Oblastného KVV SR 

Banská Bystrica za aktívne 

podporovanie plnenia úloh KVV 

SR a šírenie dobrého mena 

výsadkárov. Toto vyznamenanie 

mu pripol viceprezident KVV SR 

mjr. v. v. Mgr. Vladimír 

Schneider. Po tomto osobitnom 

akte majiteľ spoločnosti prítomných členov Oblastného KVV SR Banská 

Bystrica krátko oboznámil s históriou  výroby zbraní, o ťažkých začiatkoch pri 

presadzovaní sa na svetových trhoch. Aj pri vysokej časovej náročnosti svojej 



19 

 

práce a vyťaženosti povinnosťami, nám pán Kuracina zorganizoval exkurziu po 

firme, počas ktorej sme sa mohli bližšie zoznámiť s funkčnosťou niektorých 

výrobkov. Spoločnosť má svoju webovú stránku (www.grandpower.eu), na ktorej 

odbornú verejnosť oboznamuje s firmou. Okrem opísania pionierskych začiatkov 

je uvedené, že spoločnosť Grand Power  je dnes pri výrobe zbraní, vďaka 

vlastnému výrobnému závodu, na 100 % sebestačná, čo sa týka mechanického 

opracovania. Používa najmodernejšie 4 a 5-osé obrábacie centrá s presnosťou +/-

0.005mm a vysokou produktivitou. Tepelné spracovanie a povrchové úpravy 

zabezpečujú zmluvní subdodávatelia, rovnako ako plastové a plechové výlisky, 

pružiny a kolíky. V súčasnosti  má spoločnosť viac ako osem desiatok vlastných 

zamestnancov, ďalšie desiatky ľudí pracujú u zmluvných subdodávateľov. 

Mesačne opustí výrobu viac ako dva a pol tisíc kusov zbraní. Najväčší záujem je 

o model T12 (Rusko), K100,P1, P45 (USA) a športový model X – Calibur, 

s ktorým strieľajú športoví strelci už vo viac ako 20 krajinách. V septembri 2009 

opustila výrobné linky pištoľ K100 Mark6, ktorá nesie sériové číslo 20 000. 

Spoločnosť GRAND POWER dnes vyrába veľkú škálu modelov pištolí – X-

Calibur, K100, K100 Target, K100 X-Trim, K100 Dynamic, P1, P1 Ultra,P1 

DAO, P11, P380, CP380, LP380, P40, P45, P40L, P1S, K22, K22 X-Trim, P9M, 

T910, T10. T12, T11, G9, K105, K102, K100 Whisper a P380 Whisper. 

Výnimočnosť týchto zbraní je hlavne v unikátnej patentovo chránenej konštrukcii 

systému uzamykania záveru rotáciou hlavne. Tento spôsob uzamykania zvyšuje 

komfort streľby najmä dvoma spôsobmi – výrazne eliminuje zdvih zbrane po 

výstrele a zbraň „nekope.“ Sila pôsobiaca do ruky strelca po výstrele je výrazne 

nižšia oproti zbraniam porovnateľného kalibru. Samozrejme k tomu patrí 

výhodná cena a expresne rýchly servis všetkých modelov.  Firma v súčasnosti 

takmer 98 %  svojej produkcie umiestňuje na zahraničné trhy. Zvyšné 2 % sa 

predajú na Slovensku. Spoločnosti Grand Power, s. r. o. želáme mnoho ďalších 

úspešných rokov činnosti a pánovi Jaroslavovi Kuracinovi ďakujeme za jeho 

pomoc a prajeme mu, aj jeho blízkym, pevné výsadkové zdravie a modré nebo 

nad hlavou.  

 

 

 

 

 

 

 Na fotografii, ktorú urobil zamestnanec spoločnosti GRAND POWER s. r. o. stojaci zľava 

Jozef Dolník,  Vladimír Schneider,  Jaroslav Kuracina,  Ivan Bartoš  a Vladimír Kavický 

http://www.grandpower.eu/
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Ospravedlňujeme sa 
 

„Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.“ 

(Ján Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a 

spisovateľ 1592 – 1670). Aj my sa neustále vzdelávame 

a spresňujeme vetu v príspevku v Spravodajcovi č. 

1/2020 z Výročnej členskej schôdze na strane č. 7. 

Správne má znieť: „Ako prvý v diskusii vystúpil 

správca vojenskej farnosti sv. Michala Archaniela pri 

Veliteľstve vzdušných síl  Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky Zvolen, vojenský dekan plk. ThLic. Marko 

Trochan.“ Ospravedlňujeme sa za túto neúmyselnú 

nepresnosť.  

 

 
V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia životné jubileum 

 
83. 

rokov 
čat. v. v. Milan Sucháň 

 

30.3. 

 

 

80. 
rokov 

kpt. v. v. Ján Podhorec 

 

20.4. 

 

 

 

Pred záverom 
 

Skôr, ako uzavrieme toto číslo nášho klubového Spravodajcu, vrátime sa krátko 

ku spomienke na generálmajora Ing. Jána Repaského. Bol to človek oddaný celou 

svojou dušou armáde a osobitne výsadkovému vojsku. Jeho vedomosti, 

skúsenosti, odborné názory, ktoré napísal vo svojich publikáciách, sú pre nás 
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nevyčerpateľnou studňou pre naše ďalšie 

vzdelávanie a poznávanie histórie vojenských 

záležitostí.. Bol príkladným veliteľom, jeho 

spolubojovníci si ho vysoko vážili.  Teraz sa na 

nich pozerá z výsadkového neba a určite je na 

nich hrdý. Na dobovej fotografii zľava sedí Ján 

Repaský, vedľa neho Jozef  Velička – náčelníci 

výsadkovej prípravy. Nad Jánom Repaským 

stojí Miroslav Kubala a vedľa neho neznámy 

záložník.  

 
 

Začíname novým príspevkom 

 k záveru 

 
 

 

 
 

VÝSADKOVÝ LEKÁR SPOMÍNA 

Úvod 
 

Pred viacerými rokmi ma z redakcie prostějovského 

Zpravodaja požiadali, aby som napísal nejaké spomienky 

z výsadkového lekárskeho prostredia. Po dlhšom čase 

som sa odhodlal im vyhovieť. Mám dosť ucelených 

i útržkovitých, vážnych i veselých ale i neuveriteľných 

spomienok, tak som sa s nim chcel podeliť s bývalými 

výsadkármi cez ich kluby. Žiaľ spracované spomienky 

pre rubriku „výsadkový lekár spomína“ prostejováci 

doposiaľ neuverejnili, tak som sa rozhodol ventilovať ich 

cez banskobystrického spravodajcu. Hneď na začiatku sa 

chcem ospravedlniť za prípadné nepresnosti alebo 

neznalosti v oblasti vojenstva. Súčasne chcem upozorniť, 

že sú to moje spomienky a majú pre mňa emocionálny náboj, avšak čitateľa 

nemusia zaujať, ba niektorým sa môžu zdať nezaujímavé až banálne. To však 

nech posúdi individuálne každý čitateľ. Ale pekne po poriadku. Kto som?  Som 

plukovník v. v. MUDr. Bohumil Bočkay, narodil som sa 28.7.1933 v Bindte, 

okr. Spišská Nová Ves a po maturite na Gymnáziu v Gelnici som absolvoval 

Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Hradci Králové ako poslucháč Vojenskej 

lekárskej akadémie. Po promócii v r. 1958 som pracoval jeden rok vo Vojenskej 
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nemocnici Košice a potom osem rokov ako útvarový lekár u výsadkových 

útvarov v Prešove, v Holešove, v  Prostějove a znova v Holešove. Popri odbornej 

práci som sa realizoval i ako vojenský profesionál absolvujúci 70 zoskokov 

padákom. Cesta k nim nebola jednoduchá. Ako budúci maturant som v r. 1951 

bol na študentskej brigáde na Trati družby na východnom Slovensku. Tu prišli 

dvaja poručíci s piatimi páskami na rukáve, poslucháči VLA a agitovali, resp. 

priamo robili nábor do Vojenskej lekárskej akadémie v Hradci Králové. To ma 

inšpirovalo a tak som sa prihlásil do tejto školy. Keď som v apríli 1952 cestoval 

do Hradca na prijímacie pohovory, niekde v Ostrave nad ránom pristúpil do 

nášho kupé výsadkár v plnej zbroji – kamuflážny kabátec, červený baret, kanady, 

samopal a útočný nôž, ktorý použil pri otváraní konzerv z nejakého balíčka. To 

všetko mi imponovalo. Čas ubiehal za monotónneho zvuku nárazu kolies na 

spojoch koľajníc a ja som sa s ním zhováral. Vraj sa na vlastnú päsť vracia 

k útvaru po zoskoku niekde vo VVP Libavá a splnení úlohy podľa výsadkového 

hesla „splň a vráť sa k útvaru ako chceš“. Pravdupovediac obdivoval som ho a to 

posilnilo moje ambície pre prácu u výsadkového vojska. Preto hneď v 2. ročníku 

vo VLA som absolvoval parašutistický výcvik vo Zväzarme Hradec Králové, 

priamo pod vedením Majstra sveta Zdena Kaplana s absolvovaním troch 

zoskokov. Po ukončení VLA som sa dostal na postgraduálne školenie do 

Vojenskej nemocnice Košice. Na záver školenia som si z možnosti ísť za 

hlavného lekára do Boletíc, Janovíc nad Úhlavou alebo Prešova vybral Prešov, už 

predtým vyhliadnuté výsadkové vojsko. Moje rozhodnutie umocňoval i fakt, že tí 

dvaja poslucháči VLA, ktorí ma naagitovali na vojenskú dráhu, boli po jej 

ukončení výsadkoví lekári Šošovec a Tarbajovský.  K výsadkovému vojsku som 

nastúpil 1.10.1959  na funkciu starší lekár 65. výsadkového práporu Prešov. Tu 

som prežil síce len  niečo vyše osem, ale krásnych mesiacov. Ako jediný z troch 

nastupujúcich lekárov som absolvoval šesťtýždňový preškoľovací kurz výsadkára 

s absolvovaním 6 zoskokov. Môjmu športovému zameraniu však tento kurz 

vyhovoval i s jeho extrémnymi fyzickými požiadavkami, zvlášť ak ho viedli kpt. 

Vildo Jiroušek, kpt. Tomášek a npor. Belička. U výsadkárov sú známe ich nároky 

na fyzickú zdatnosť a vycvičenosť. Tak som sa stal výsadkárom. Žiaľ, v Prešove 

som sa dlho neohrial, lebo útvar sa už v júni 1960 sťahoval do Holešova. Tu som 

zriadil ošetrovňu, lebo po delostrelcoch toho veľa neostalo a čakal na MUDr. 

Činčára, hlavného lekára výsadkového prieskumného práporu, ktorý sa do 

Holešova sťahoval v mesiaci august. Na tejto ošetrovni sme spolu ordinovali 

jeden rok, lebo už v auguste 1961 z dôvodu rozširovania prieskumného práporu 

na pluk (7.vp ZU) sa 65. výsadkový prápor znova sťahoval a to do Prostějova. 

Pochopíte tú smolu? V júni 1960 som prišiel do Holešova, v máji 1961 som 

dostal byt, pripravil som ho a 11. augusta 1961 som tehotnú manželku s takmer 

ročnou dcérou presťahoval do Holešova. To bola sobota a v pondelok 13.8. sa 

útvar a ja s ním sťahoval do Jazdeckých kasárni do Prostějova. Odtiaľ som ďalšie 

3 roky za rodinou do Holešova dochádzal. Ešteže sme boli dobrá mariášpartia, 

ktorá  toto cestovanie autobusom alebo vlakom urobila aspoň trocha prijateľným 
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po celé 3 roky. Po odchode MUDr.  Činčára do civilu v októbri 1964 som sa 

vrátil do Holešova na funkciu hlavný lekár 7. výsadkového pluku zvláštneho 

určenia. U pluku som pôsobil 3 roky a 15.7.1967 som odišiel na Veliteľstvo 

Východného vojenského okruhu do Trenčína. Tu som pracoval 31 rokov, z toho 

13 rokov ako zástupca alebo zrovnateľná funkcia a 14  rokov ako náčelník 

zdravotníckej služby Východného vojenského okruhu, náčelník zdravotníckej 

služby Armády SR alebo náčelník zdravotníckej služby Generálneho štábu 

Armády SR.  S funkciou bola spojená i práca v ďalších inštitúciách, takže som 

bol aj členom Vedeckej rady náčelníka zdravotníckej služby ČSĽA v Prahe, 

členom orgánu pre obhajobu vedeckých prác vo Vojenskej lekárskej akadémii 

v Hradci Králové, členom SÚV ČSČK, po r. 1989 členom Rady vlády SR pre 

zdravotníctvo, Rady ministra obrany SR pre vedu a techniku a členom Správnej 

rady Vojenskej, neskôr Spoločnej zdravotnej poisťovne. Po odbornej stránke som 

získal atestáciu z vnútorného lekárstva a nadstavbové atestácie z organizácie 

vojenského zdravotníctva a zo sociálneho lekárstva. Pre úspešný výkon funkcie 

som absolvoval jednoročný Vyšší akademický kurz vo Vojenskej lekárskej 

akadémii vo vtedajšom Leningrade. Vo veku 65 rokov v r. 1998 som odišiel do 

dôchodku, ale ešte 3 roky som pracoval a odovzdával skúsenosti ako občiansky 

zamestnanec na Ministerstve obrany SR.  Za 46 rokov služby v armáde som  

dosiahol hodnosť plukovníka a bol ocenený tromi štátnymi, piatimi rezortnými 

vyznamenaniami a viacerými pamätnými medailami. V odborných vojenských 

časopisoch som bol hodnotený ako legenda a významná osobnosť vojenského 

zdravotníctva na Slovensku i v bývalom Československu. Toto intermezzo som 

považoval za potrebné napísať, aby pochopili o čom píšem aj tí, ktorí ma 

nepoznali, najmä ak cielene mením alebo utajujem mená aktérov mojich článkov, 

doby a miesta opisovaných aktov alebo iné skutočnosti. Píšem i o veciach 

rozporných. Dnes je to už všetko premlčané, tak nech mi je odpustené. Na 

rozbehnutie tejto rubriky uvediem malú epizódku z prostredia zdravotníckeho 

personálu 65. výsadkového práporu. V jednej dobe slúžil u výsadkárov 

v Prostějove doktor – absolvent zvláštneho razenia. Bol synom riaditeľa známych 

československých kúpeľov, preto sme ho za jeho vylomeniny disciplinárne ani 

inak veliteľsky neriešili, aj keď by si to bol zaslúžil. Keď jeho vývrtky presiahli 

mieru únosnosti, použil náčelník zdravotníckej služby brigády kol. Vencel 

fyzické metódy výchovy. Keď pri jednom excese v opilosti urobil tento chlap 

veľkú potrebu na ošetrovni vb na izbe, kde spali lekári, náčelník zdravotníckej 

služby brigády to riešil tým, že podobne ako naše mamy vychovávali domáce 

mačky, otĺkol mu ksicht v tomto svinstve. Potom ho premiestnil do Jazdeckých 

kasární, teda ku mne. Spočiatku bolo všetko v poriadku, držal som si určitý 

odstup a poveroval ho skôr zabezpečovaním výcviku ako prácou na ošetrovni. Po 

istom čase si začal akosi častejšie vypytovať voľno z práce, vraj za účelom 

úradného jednania. Keď už toho voľna  sa mi zdalo priveľa a váhal som s jeho 

uvoľnením, predložil mi pozvánku na interrupčnú komisiu. 

(pokračovanie v budúcom čísle) 
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Záverom 
 

 Druhé tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu je opäť 

bohaté na príspevky od našich kolegov z klubov vojenských 

výsadkárov SR a ČR. Svedčí to o rastúcej popularite medzi našimi 

kolegami, priateľmi, sponzormi, sympatizantmi. Nie je potrebné 

zdôrazňovať to, čo napísal vo svojom referáte kolega Vladimír 

Schneider, ale treba poďakovať za príspevky a spoluprácu všetkým, 

ktorí sú prispievateľmi do nášho klubového Spravodajcu. Ich pútavé príbehy, 

spomienky aj historické skutočnosti sú trvalým a pevným putom ich priateľstva. 

Môžeme začať s prípravou tretieho čísla, ktoré plánujeme vydať po skončení 

školských letných prázdnin. 
Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie - zdroj:  archív KVV, internet, https://citaty-slavnych.sk/citaty/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

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

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    
 

SPRAVODAJCA č. 2/2020   

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) 

Spolupráca a 

korektúra 

Vladimír Schneider Martin Mrenica Vladimír Gajdoš Jozef Krajčír 

https://citaty-slavnych.sk/citaty/
http://kvvprostejov.wgz.cz/
http://www.klubvtn.info/stiahni.htm
mailto:ivan.bartos22@gmail.com

