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VLASTENEC  SPOD  KOPULY  PADÁKA 
     Svetobežník   Slávo  Mulík,  ale  ako  sám  zdôrazňuje,   predovšetkým    Slovák,   sa   narodil   
4. septembra  1944   vo   Vondrišeli  (Nálepkovo )  na  Spiši.  Po  skončení  baníckej  školy  nav - 
števoval  vojenskú  školu  v  Novom  Meste  nad  Váhom. Nestal  sa  však  vojakom z  povolania, 
ale  vrátil  sa  do  baní  ako  technický  inšpektor  a  člen  záchranného  oddielu.  
Svoj  prvý  zoskok  padákom  urobil  v  roku  1961  v  Spišskej  Novej  Vsi  pod  vedením  
inštruktora  Lacka  Platku. Skákanie  sa  mu  stalo  celoživotnou  drogou, bez  ktorej  si  život  
nevie  ani  predstaviť. 

Získať  prácu  nemal  problémy, a  tak  v  určenom  termíne  s
niečo  ušetriť. Neskôr  začal  pôsobiť  ako  profesionálny  vojak 
veľmi  zišli  jeho  parašutistické  skúsenosti, ale  najmä  si 
a  lietať. Najvýznamnejší  zoskok  padákom  urobil   do  vôd  at
zahájení  pretekov  plachetníc  z  Kapského  Mesta  do  Ria  de 
aj  motokrosu. Pretekal  cez  púšť  Kalahari  ktorá  má  najvy
Onedlho  nato  aj  cez  púšť  Namíbia -  Pobrežie  kostier. Slúžil
mnohé  bojové  akcie. Pri  jednej  z  nich  utrpel  aj  zranenie. 

 

 

S. Mulík vo svojej kancelárii 1995 Dalas, USA 
 
 
 
 
 
 
 

     Po  invázii  spojeneckých  vojsk  Varšavskej  zmluvy  do  
Československa  v  auguste  v  roku  1968  ako  antikomunista  
opustil  domovinu, i  rodinu  a  usadil  sa  v Južnej  Afrike.  
Bol  to  pre  neho  veľmi  ťažký  a  zložitý  krok. Veď  na  túto  
cestu  sa  vydal  bez  znalosti  cudzieho  jazyka  a  takmer  bez  
koruny  vo  vrecku. Na  juhoafrickom  veľvyslanectve  
podpísal  reverz, že  do  polroka  splatí  letenku  a  nasadol  do  
lietadla, ktoré ho odviezlo do Kapského Mesta.
platil  letenku, ba  dokázal  si  aj  
 v  rodézskej  armáde. Tu  sa  mu  
 cenil, že  mohol  opäť  skákať 
lantického  zálivu  Kalk  Bay  pri  
 Janeiro  v  Brazílii.  Venoval  sa  
ššie  pieskové  duny  na  svete. 

  v  legionárskej  armáde a  okúsil  
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     Na  svetovom  šampionáte  v  parašutizme  v  Pretórii  ho  predseda  Asociácie parašutistov  
USA  pozval  do  Ameriky. Táto   ho  očarila  svojim  životným  štýlom, mestami,  ľuďmi a  tak  
sa  rozhodol usadiť v  Dalase,  štát  Texas, USA.   Svoje  celoživotné  skúsenosti  začal  úspešne  
uplatňovať aj  tu. Ukončil  letecký  výcvik, zdokonalil  sa, a  založil vlastnú  spoločnosť. V roku  
1986  založil  aj  vlastné  parašutistické  stredisko. Je  držiteľom parašutistickej  licencie  Južnej  
Afriky, expert  D-173, USA  expert  D-12537, Gold  Wings 3247, Diamond  Wings  1650 
a  držiteľom  profesionálnej  licencie  USPA. Má  licenciu  na lietanie, na  14  typoch  
motorových  lietadiel, 8  klzákoch  a  3  motorových  klzákoch.  Na  14.  festivale  Slovak  
Heritage  v  Hondel  v  New  Jersey  r. 1989  mu  udelili  špeciálnu  plaketu  „Za  zásluhy 
o  nezávislé  demokratické  Slovensko“. Ako  pilot  nalietal  okolo  štyri  tisíc  hodín, ako  
parašutista  má  za  sebou  takmer  2500  zoskokov. Je  držiteľom  zlatých  i  diamantových  
krídiel. 
     Slávo  Mulík  kde  zavítal, všade  šíril  slávu  samostatného  Slovenska, ale  najmä  slávu  
mena  nášho  vynálezcu  Štefana  Baniča. Počas  posledných  vyše  desiatich  rokov  zorganizoval  
na  jeho  pamiatku  niekoľko  rôznych  súťaží, ktorých  bol  i  sám  aktérom.. Napríklad  pri  
príležitosti  IX. Majstrovstiev  sveta  v  parašutizme  v  Lučenci  v  roku  1991, na  ktorých  sa  
zúčastnili  športovci  z  24  krajín  (Slávo Mulík vedenie  FAI  dokázal  presvedčiť, 
že  Slovensko  je  schopné  usporiadať  svetové  majstrovstvá v  parašutizme)  požiadal 
o  pomoc  predsedu  Matice  slovenskej  Jozefa  Markuša, aby  pomohol  zabezpečiť  zoskok  
padákom  na  Bratislavský  hrad, kde  by  mu  symbolický  odovzdal  slovenskú  zástavu – ako  
dar  od  všetkých  Slovákov  vo  svete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predseda FZ ČSFR Alexander Dubček v spoločnosti Sláva Mulíka 
- otvorenie MS v parašutizme Lučenec 1991 

šutizme, zástupcovia  reprezentačných  družstiev, primátor  mesta  Lučenec  a  iniciátor  tohoto  
podujatia  Slávo  Mulík, ktorý  sa  srdečne   zvítal  s predsedom  Matice  slovenskej  Jozefom  
Markušom. Potom  si  obliekol  padák, aby  opäť  nastúpil  do  vrtuľníka, ktorý  ho  spolu 
s  americkým  kameramanom  Al  Rosenbergrom  a  Marianom  Slukom  vyniesol  asi  1500  
metrov  nad  Bratislavu. Čoskoro  sa  v  ostrých  lúčoch  slnka  nad  hradom  objavili  tri  kopuly  
padákov a  pod  jednou  z  nich  sa  symbolický  trepotala  slovenská  zástava. Slávo 
 Mulík  pristál  takmer  uprostred  pristávacieho  terča, za  potlesku  prítomných  divákov  sa  
vyzliekol z  padáka,  poskladal  slovenskú  zástavu, pobozkal  ju  a  odovzdal  Jozefovi  
Markušovi  so  slovami: „ Vážený  pán  predseda  Matice  slovenskej  toto  je  dar  od  všetkých  
Slovákov  roztrúsených  vo  svete,  Vám, čo  žijete  tu  doma  na  Slovensku. Opatrujte  túto  
zástavu a  kiež  príde  čas, aby  práve  ona, ako  prvá  zaviala  v  našej  slobodnej  vlasti“! 
Jozef  Markuš  sa  s dojatím  poďakoval  za  tento  symbolický  dar  a  ocenil  i  čin  Sláva  

Toto  nevšedné  želanie  amerického  Slováka  
sa  stretlo  s  porozumením  na  SNR, ktorá   
Bratislavský   hrad  spravuje  a  všetky   
technické  záležitosti  tohoto  zoskoku  boli  
vybavené. Dňa  8. augusta  1991  sa  
priestranstvo  v  južnej  časti  Bratislavského  
hradu  zaplnilo  zvedavými  Bratislavčanmi, 
zahraničnými  turistami, predstaviteľmi  médií  
a  verejného  života. Krátko  po  jedenástej  
hodine  nad  hradom  zakrúžil  vrtuľník, pristál  
na  hradnej  lúke. Vystúpili  z  neho  Marian  
Sluk, tréner  slovenských  reprezentantov
a   riaditeľ  súťaží   Majstrovstiev sveta v  para- 
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Mulíka, ktorý  uskutočnil  svoj  sen,  a  hádam  dovtedy  i  najkrajší  zoskok. Vrátil  sa  tak  po  22  
rokoch  exilu  na  rodnú  zem. 
     To  však  nebolo  všetko. Po  prehliadke  Bratislavského  hradu  sa  odobrali  na  návštevu 
Smoleníc, rodiska  vynálezcu  padáka  Štefana  Baniča. Skôr  ako  sa  vydali  na  cestu, Slávo 
Mulík  opäť  zaskočil  prítomných, keď  sa  obrátil  na  Jozefa  Markuša  s prekvapujúcim 
návrhom:  „ V  Smoleniciach  zoskočíme  padákmi  my  všetci  zástupcovia  reprezentačných 
družstiev  zúčastňujúcich  sa  na  MS  v  Lučenci, aby  sme  vzdali  hold  vynálezcovi  padáka 
Štefanovi  Baničovi. Chcel  by  som  pán  predseda, aby  ste  s  nami  zoskočili  padákom i  Vy! 
Musíte  sa  predsa  dajako  vyrovnať  Jánovi  Čarnogurskému, či  nie“? Všetci  prítomní to  brali  
ako  žart. Pôvodný  žart  sa  začal  premieňať  na  skutočnosť, keď  vedľa  cintorína, kde  je  
pochovaný  Štefan  Banič, pristál  vrtuľník  a  Jozef  Markuš  sa  začal  obliekať  do kombinézy. 
Asistovali  pri  tom  Lary  Bagley, (ktorý  sa  na  tú  chvíľu  stal   inštruktorom predsedu) 
a  Slávo  Mulík. Vyskúšali  si  ešte  zo  schodíkov  vrtuľníka  ako  treba  vyskočiť  a  ako  
doskočiť  na  zem  nohami. Ukázali  mu, ako  má  držať  telo  pri  voľnom ,páde  a  to  bolo  
všetko. Vrtuľník  sa  vzniesol  do  výšky  s  medzinárodnou  posádkou, zástupcami  účastníkov  
MS  v Lučenci, a  medzi  nimi  bol  i  predseda  Matice  slovenskej. Onedlho  sa znášali  na  
pokosené  pole  pri  smolenickom   cintoríne  prví  parašutisti. Šarmantná  dánska  parašutistka  
pristála  blízko  vytýčeného  pristávacieho  kríža, Nórka  hneď  za  ňou, kohosi  odvial  vietor  do  
neďalekej  kukurice. Trochu  ďalej  dopadol  i  Slávo  Mulík. No  všetci    čakali  na  zoskok  
Jozefa  Markuša. Tandemový  padák  Laryho  Baglea  s  Jozefom  Markušom  sa  bezpečne  
otvoril  a  zniesol  sa  na  zem. Obklopili  ich  diváci. Medzi  prvými  gratuloval  Slávo  Mulík 
a  odovzdal  mu  tričko  SLOVAK  AIR  SKY  DIVING  CENTER, pasoval  ho  tak  medzi  
členov  svojho  parašutistického  družstva  a  ocenil  slovami  jeho  odvahu. Sám  Markuš  vo  
svojich  pocitoch  po  zoskoku  spomína: „ Či  som  sa  bál ? Ani  nie …  Nepríjemný  pocit  som  
mal  až  vtedy, keď  začali  s vrtuľníka  skákať  tí  predo mnou. Lúčili  sa  akoby  navždy… 
A potom  zmizli  v  tej  priepasti  pod  nami… My  sme  prišli  na  rad  poslední. Stal  som  si  do  
otvorených  dverí – Lary  zavelil  GO ! Tak  som  skočil. Najhoršie  sú  tie  prvé  metre. 
Obrovské  zrýchlenie, vraj  až  do  240  km  za  hodinu. Potom  sa  pád  ustálil. A  to  je  
nádherný  pocit…  Človek  sa  upokojí  a  vychutnáva  voľný  let. Nad  nami  nebo, dolu  naša  
matička  zem. Znášate  sa  a  každá  sekunda  akoby  trvala  večnosť. Leteli  sme  voľným  pádom  
asi  1000  metrov. Potom  Lary  otvoril  padák. To  opäť  nie  je  také  príjemné.  Brzdenie – 
a  opäť  obrovské  preťaženie. No  ani  chvíľu  som  nemal  pocit  neistoty…Zato  asi  
najbezpečnejšie  je  stáť  rovnými  nohami  na  zemi !“ 
     Potom  parašutisti  položili  na  hrob  Štefana  Baniča  za  prítomnosti  jeho  dvoch vnukov  
kytice  kvetov. Smolenickému  rodákovi  aspoň  po  smrti  bola  prejavená  medzinárodná  úcta, 
ktorej  si  za  života  neužil. Slávnostný  akt  pokračoval  v  sobášnej  sieni  na  obecnom  úrade, 
kde  zástupca  amerického  mesta  Greenvile  odovzdal Smoleniciam  pamätnú  listinu, v  ktorej  
sa  hovorí  o  tom , že  mesto  Greenvile  sa  stáva  sesterským  mestom  Smoleníc, rodiska  
Štefana  Baniča, ktorého  si  Amerika  za  jeho  vynálezy  neobyčajne  ctí  a  váži. Slávo  Mulík  
sa  vracal  do  USA  veľmi  spokojný. V  jeho  hlave  však  už  vírili  ďalšie  myšlienky, ako  by  
ešte  viac  mohol  propagovať  Slovensko  vo  svete. 
     RW  zoskoky, alebo   tiež  skupinová  akrobacia  patria  k  jednej  z   najmladších 
parašutistických  disciplín. Medzinárodne  zaužívané  označenie  RW  pochádza  z anglického 
termínu  „ relative  work „  a  znamená  spoluprácu  dvoch  a  viacerých  parašutistov  počas 
voľného  pádu, kedy  vytvárajú  rôzne  formácie. Táto  disciplína  sa  začala  prvým  oficiálnym  
verejným  zoskokom  v  roku  1958, keď  dvaja  americkí  parašutisti  Charles Hillard  a  Steve  
Sunder ( neskôr  konštruktér  v  súčasnosti  používaných  padákov  typu krídlo„ )  -  si  odovzdali   

 3



po  výskoku  štafetový  kolík. Počty  skákajúcich  sa  stále zvyšovali. Z krátkej  histórie  týchto  
hromadných  zoskokov   možno  uviesť – v  roku  1993 v Taškente  12  osôb, od  roku  1974  sa  
takéto  zoskoky  uskutočňovali  v  rôznych  štátoch USA  a  počty  osôb  sa  zvyšovali  z  28  až  
na  120. V roku  1987  v  Belgicku  126, v  roku  1988 v  USA  v  Južnej  Karolíne  144  a  znovu  
v  Belgicku  l60.  V  roku  1992  opäť  v  USA  zoskočilo  naraz  200  parašutistov. Športoví  
odborníci  predpokladali, že  prekonať tento  unikátny  výkon  sa  dlhšie  obdobie   nikto  
neodváži. Slávo  Mulík  presviedča  funkcionárov   z  FAI, aby  usporiadali  ďalší  pokus 
o  zoskok  so  zvýšeným  počtom  parašutistov  na  Slovensku. Po  odsúhlasení  bolo  rozhodnuté   
 

pokus  uskutočniť  v   Bratislave, na  letisku   v  Ivanke  od  11. do 
poslednom  podujatí  v  USA  skákali  iba  domáci  parašutisti,  v Bratisla
osôb  a  10  náhradníkov  z  27  krajín, medzi  nimi  i  20  žien  a  dvaja  
Juraj  Rebro  a  Roman  Bakič. Prezident  Americkej  parašutistickej 
Worth  pomocou  počítača  vymodeloval  obrazec  vo  forme  kvetu  s d
parašutistami. Jeho  dielo  bolo  výsledkom  zložitých  výpočtov, ktorého
množstve  účastníkov  je  praktický  na  hranici  ľudských  možností. Bol
rôzne  povolenia, lietadlá, a  potom  už  nič  nebránilo, aby  sa  začalo  s 
o  vytvorenie  nového  Guinnessovho  rekordu  v  tejto  disciplíne. Vďaka
MO  SR boli  vybavené  tri  lietadlá, z  ktorých  sa  skákalo  z  výšky
transportné  štvormotorové  lietadlo  AN – 12  a  dve  dvojmotorové  l
parašutistov  uskutočnilo  asi  36  spoločných  zoskokov. Najlepší  výsledo
večer, keď  z  217  skáčucich  parašutistov  sa  216  spojilo  do  predpísané
v  ňom  vyše  tri  sekundy. Čas  spojenia  trval  asi  11  sekúnd. 
zoskupenia  všetkých  parašutistov  bolo  v  hladine  okolo  3000  me
metrov  sa  už  musela   „ formácia “  rozísť  aby  parašutisti  získali  m
odstupy  a  mohli  začať  otvárať  padáky. Toto  podujatie  oficiálne  preb
Memoriálu  Štefana  Baniča. 

Nástup do vojenského 
slovenského lietadla An 12  
(okrem  neho sa skákalo 
súčasne z dvoch výsadko-  
vých An 26).  
 
 
 
 
Takto mal vyzerať obrazec, 
ktorí malo vytvo- vytvoriť 
220 parašutistov . 

    Vráťme  sa  však  ešte  k  Slávovi  Mulíkovi. 24. – 25. mája 1997  
Baniča  v  Decatur, Texas  oznámil  Mulík  založenie  Nadácie  Štefana  B
je: „ Vyjadriť  uznanie  a  poctu  jednotlivcom, skupinám  a  spoločn
prispeli, alebo  dosiahli  významné  výsledky  pri  skvalitňovaní  p
Prostredníctvom  vyjadrenia  uznania  dosiahnutým  výsledkom  ch
a  podporovať  šport  vytvorený  vynálezcom  padáka  Štefana  Baniča  v  
     
 
 
 
 

 

 22. augusta  1994. Na  
ve   malo  skákať   220  
slovenskí  reprezentanti  
 asociácie  Bruce  Jeff  
vestodvadsiatimidvomi  
   realizácia  pri  takom  
o  potrebné  zabezpečiť  
 nácvikom  a  pokusom   
  pomoci  prezidenta  a  

   6000  metrov. Jedno  
ietadlá  AN -  26.  220  
k  dosiahli  19. augusta  
ho  obrazca  a  zotrvalo  
Predpokladané  miesto  
trov. Vo  výške  2500  
edzi  sebou  dostatočné  
iehalo  ako  tretí  ročník  

na  Memoriáli  Štefana 
aniča. Cieľom  nadácie  

ostiam, ktoré význačne  
arašutistického športu. 
ce  nadácia zlepšovať 
r. 1914.  
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      Ako  výraz  uznania  historického  významu  diela 
Čestných  členov  nadácie. Stali  sa  nimi :  kozm
námorníctva, bol  veliteľom  vesmírnej  lode  APOLLO
Mesiaci  v  decembri  1972. Jeho  rodičia  pochádzajú  
generál  poručík  Harry  W. O. Kinnard,  človek  s  výn
absolvoval  vojenskú  akadémiu  USA,  a  o  tri  roky  n
sa  vojenským  dôstojníkom  501. paradesantného  regim
júna  1944  zoskočil  v  Normandii  ako  veliteľ 1.batali
do  hodnosti  plukovníka. Po  vojne plk. Kinnard  
armádneho  veliteľstva  poľných  síl vo  Ft.Bragg
reorganizovanú  1.Calvary  divíziu (leteckú) pre  Vie
parašutizmu z Prešova. Je  držiteľom svetového  rekor
z popredných  inštruktorov  na Slovensku. Vychoval  st
i  Sláva  Mulíka, ktorí profitovali  z  jeho  odborného 
i  dnes   veľmi  činný  medzi  veteránmi  Klubov  voje
ešte  skočil  padákom  na  leteckom  dni  SIAD  2002  a
Guinnessovho  rekordu  30  člennej  skupiny  veteráno
v San  Diegu, Kalifornia. Píše  mnohé  články  o  Šte
z Giraltoviec. Počas  2. svetovej  vojny  slúžil  v armá
propagátor  Štefana  Baniča. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Nadácia  Štefana  Baniča  každoročne  udeľuje  pa
naši  členovia -  Plk. v.v.  Ing. Jozef  Tuček, Plk. v.v. E
boli  navrhnutí  ďalší  dvaja  naši  členovia. 
        V roku  1998  ministerka  zahraničných vecí  SR  Z
plaketu  ministerstva  za  jeho  podiel  pri  šírení  sl
v  USA  veľvyslanec  SR  p. Branislav  Lichardus.       
       Na  záver  chcem  v  mene  nás  všetkých  i  touto  c
jeho  veľký  prínos  pre  popularizáciu  Slovenska 
parašutistickému  športu. Verím,  že  mu  bude  ná
vojenských  výsadkárov  v  Bratislave  plánuje  v  rok
memoriálov  Štefana  Baniča, na  ktorom  by  sa  zú
vojska. Bolo  by  to  pri  príležitosti  90 výročia  zost
dome  chceme  inštalovať  jeho  bustu, ktorej  autorom 

 

Júl 1992 – Slovensko, Košice – Slávo Mulík 
po zoskoku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     15. mája  1997  poslal  slovenský  veľvyslanec 
v  USA  Branislav  Lichardus  p.Mulíkovi správu 
s  blahoželaním: „ Bol  som  potešený, keď  som 
sa  dozvedel  o  Vašom  neúnavnom úsilí  pri 
zakladaní  parašutistickej  Nadácie  Štefana 
Baniča. Rád  by  som  využil  túto príležitosť  a 
zablahoželal  Vám  k  úspešnemu  vytvoreniu 
nadácie… Dedičstvo  Štefana Baniča  zostávalo 
po  dlhý  čas  takmer  bez  povšimnutia. Som 
veľmi  potešený, že  Vaše úsilie  znova  oživí  jeho 
príspevok  do  sveta  vedy, bezpečnej  leteckej 
dopravy  a  športového  skákania…“    
 Štefana  Baniča  Slávo  Mulík   vyhlásil  
onaut  Eugene  Cernan, bývalý  pilot  
  17  a  posledný  muž, ktorý pristál  na  
zo  Slovenska  z Vysokej nad  Kysucou; 
imočnou  vojenskou kariérou; v  r. 1939  
eskôr  skončil parašutistickú  školu. Stal  
entu  leteckej  divízie. V noci  z  5. na  6. 
ónu. Vo  veku  29  rokov  bol  povýšený  
viedol  Letecké  skúšobné  oddelenie  
. V r. 1965  ako  genmjr. sformoval  
tnam; Ladislav  Platko, pilot, inštruktor  
du  v nočných  zoskokoch. Bol  jedným  
ovky  mladých  parašutistov, medziiným  
 a  oduševneného  vedenia. L. Platko  je 
nských  výsadkárov. Ako  69  ročný  si  
  podieľal  sa  tak  na  vytvorení  nového  
v; profesor  Dominik  Hudec, ktorý  žije  
fanovi  Baničovi.;John   Kovalic, rodák  
dnych  vzdušných  silách  US. Aktívny  

mätné  medaily. Ich  nositeľmi  už traja 
mil  Smrek  a  I. Nemček. Pre  rok  2003  

. Kramplová  udelila  S. Mulíkovi  Zlatú  
ávy  Slovenska. Plaketu  mu  odovzdal 

estou  poďakovať  Slávovi  Mulíkovi  za  
 v  zahraničí, ale  najmä  za  podporu   
pomocný  i  v  budúcnosti. Náš  Klub  
u  2004  uskutočniť  jeden   z  ďalších  
častnili  veteráni  Klubov  výsadkového  
rojenia  jeho  padáku. Na  jeho  rodnom  
 je  akademický  sochár  p. Pelikán,  člen  
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KVV  SR  v Žiline  a  slávnostne  ju  pri  tejto  príležitosti   odhaliť.  Veríme  že  i  pri  tomto  
nám  tak, ako  v  minulosti  Slávo  Mulík  -  aspoň  trochu  pomôže.     
 
 
                                                                                                                         Pavel   F R A N Í K  
                                                                                                                        Člen  KVV  Bratislava 
 
Voľne spracované podľa:   P. Štrelingera, M. Španíra, Ľ. Szomalányiho, E. Tencera, L. Platku                              
a J. Kovalicu . 
   
 
 
Galéria  osobností  parašutizmu  na  Slovensku 
 2. pokračovanie 
  
     V galérii  osobností  parašutizmu  pokračujeme  parašutistami  -  inštruktormi, ktorí  začali  
ako  prví  na  Slovensku  na  masovom   základe  rozvíjať  tento  neskôr  veľmi  obľúbený  
branný  šport. Žiaľ  ani  oni  už  nie  sú  medzi  nami. O  to  väčšia  vďaka  im  patrí  za  ich  
vykonanú  prácu. Česť  ich  nehynúcej  pamiatke.       
 
Zaslúžilý  majster  športu  Prof.  Vladimír  Hlôška 
        

nej  organizácie  Sokol. Hlôška  sa  stal zamestnancom  ÚV  Sokola  v  Bratislave  a  bol   
poverený  funkciou  veliteľa  civilných parašutistov  pre  Slovensko.  Získané  vedomosti  
v parašutizme  si  dopĺňal  z dostupných zahraničných  materiálov, ktoré  boli  v knižniciach  vo  
francúzštine, nemčine  a  ruštine. Bola  to  hlavne  problematika  riadenia  padákov  RZ – 20 
a  VJ – 1, vysadzovanie  z  lietadiel  podľa  stopiek  v  prepočte  na  rýchlosť  vetra. Do  výcviku  

Hlôškov posledný zoskok na padáku 

    Narodil  sa  17.2.1924  v Radvani, časť  Banská  Bystrica . 
Zomrel  6.2.1996. Jeho  vzťah k letectvu  a  k  parašutizmu  sa  
formoval  už  od  detstva, keď  na  rovnianskych  lúkach  pri  
Handlovej, na  leteckom  dni  obdivoval  lietadlá. Cez  vojnu  
ako  študent  bol  zapojený  do ilegálnej  činnosti, a  potom  
bojoval  aj  v SNP  ako  partizán. Po  krátkom  výcviku  
v ZSSR v  2. paradesantnej  brigáde  bol  25.4.1945   
vysadený  v  Čechách  do  tyla  nemeckej  armády. Vysadenie  
spravodajskej  skupiny  „ Korzár „ , v ktorej  bol  V. Hlôška  
zástupcom  veliteľa, sa  uskutočnilo  do  oblasti  východne  od  
Terezína. Za  bojovú  činnosť  bol  vyznamenaný   Vojnovým  
krížom  1939, medailou  Za  chrabrosť  a  rádmi  SNP  I. a II. 
stupňa. Dostal  tiež  medailu  Čs. partizána. Po  skončení 
II. svetovej  vojny  študoval  na  vysokej  škole  v Bratislave. 
Popri  štúdiu v  roku  1948  absolvoval  inštruktorský  kurz  
pre  civilných  parašutistov  v Hradčanoch  pri Zákupoch
u  výsadkového  vojska. Koncom roku 1949 boli parašutisti zo 
Slovenského národného aeroklubu preradení do Telovýchov -
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zavádzal vysokohorské lyžovanie, letné a  zimné  táborenie, plavecký  výcvik  a bojové  cvičenia  
výsadkárov. Všetky  teoretické  poučky, pokiaľ  to  možnosti  dovoľovali  overoval  v  praxi  
s Ferom  Horákom  a  Cyrilom  Holešom.  S výsledkami  potom  oboznamoval, hlavne  na  
inštruktorských  kurzoch  ktoré  sa  pravidelne  konali. Celý  parašutistický  výcvik  v  Sokole  
bol  však  zameraný  na  získavanie  brancov  do  armády  pre  výsadkové  vojsko. Armáda 
v  tom  čase  nemala  záujem  o  súťažné  a  športové  zoskoky  -  neprevádzala  ich  a  ani  
nepodporovala.  Preto nadviazal  prostredníctvom  veliteľa  čs. parašutistov  v  Prahe  Štefana  
Gronského  spojenie  s vojenským  atašé  ZSSR  a  dohodli  vyslanie  troch  inštruktorov  na  
jeden  a  pol  roka  na  zaškolenie  do  ZSSR. Plán  sa  však  neuskutočnil, pretože  v   tom  
období  už  zaúradovali    vykonštruované  obvinenia  50  tych  rokov. Gronský  aj  Hlôška  boli  
odvolaní  z  vedúcich  funkcií, udajne  pre  nespoľahlivosť. Kým  Hlôška  ešte  pracoval, často  sa  
zúčastňoval  na  propagačných  zoskokoch  voľným  pádom  s výdržou  do  16  sekúnd. Na  jeho  
prvý  zoskok voľným  pádom   ho  pripravoval  Vašečka  a  urobil  ho  na  letisku  v Baťovanoch  
v auguste  1947  pri  otváraní  nového  letiska. Zoskok  urobil  na  pilotnom  padáku. 
     V  roku  1952  dochádza  opäť  k  zmene. Sokolskí  výsadkári  prechádzajú  do  
novovytvorenej  organizácie  DOSLET. Pretože  v  parašutizme  v  tom  období  bol 
najskúsenejším  V. Hlôška  pozývajú  ho  na  ÚV  tejto  organizácie, aby  pripravil  prvý  kurz  
pre  zoskoky  voľným  pádom.  Okrem  toho  dostal  za  úlohu  pripraviť  na  Sliači  prvé 
majstrovstvá  ČSR  v  zoskoku  padákom. Tu  absolvoval  ďalšie  zoskoky  voľným  pádom.  
(Prvý  kurz  zoskokov  voľným  pádom  sa  uskutočnil  v  roku  1952  v  Kralupoch. Z  neho  
vyšli  aj  takí  športoví  parašutisti  ako  boli  Š.Pisko, J. Kriváň, J. Jehlička  a  Z. Kaplán) . Pre  
kurz  vypracoval  metodiku  voľného  pádu  a  osobne  odskúšal  pre  tento  účel  vyhliadnuté  
lietadlá  menšieho  typu, ako  boli  Fairchild, Nordsmann  a  A-55, i  padák  PD –  6 r, ktorý  sa  
na  tieto  zoskoky  začal  používať. 
     V  roku  1953  vyskúšal  zo  spomenutých  lietadiel  výskoky  pri  rôzných  režimoch  letu. 
Počas  miernych  a  strmých  zatáčok  a  špirál  letu, v  horizonte  i  za  pikovania  do  45  a  viac  
stupňov.Vyskúšal  prvé  cvičné   zoskoky  do  vody. Pokračoval  tiež  v  kurze  zoskokov  
voľným  pádom, ktorého  sa  zúčastnili  všetci  krajskí  inštruktori. Organizačne  opäť  pripravuje  
Majstrovstvá  ČSR  v  Ostrave. Na  nich  ako  aktívny  pretekár  získava  jedno  prvé  miesto - 
v  disciplíne  zoskok  z  1000  m, s  výdržou  do  5  seúnd  a  pristátim  na  cieľ., keď  pristál  12,2  
m  od  stredu.  Tieto  majstrovstvá  pokračovali  medzinárodným  stretnutím  športovcov  
Bulharska, ZSSR  a  ČSR. Kapitánom  prvého  reprezentačného  družstva  ČSR  bol  Vlado 
Hlôška. 
       8.10..1953  na  letisku  v  Hořiciach  vytvára  nový  čs. rekord, keď  skáče  z výšky  3905 m  
a  padák  otvára  v  800  m. V septembri  vychádza  tlačou  učebnica „ Zoskok  padákom „ na  
ktorej  sa  podieľa  ako  vedúci  redakčného  kolektívu. V nej  sa  už  píše  o  sovietskych  
štvorcových  padákoch  PD – 47, ktoré  ako  prvé  na  svete   mali  doprednú  rýchlosť. Tým  bol   
problém  pristávania  na  cieľ  vyriešený. Nejasnosti  boli  ešte  stále  okolo  stabilnej  polohy  tela  
počas  voľného  pádu. Zo  zahraničia  už  prichádzali  správy  o  istých  figurách  počas  voľného  
pádu, kým  u  nás  ešte  nebola  doriešená  ani  stabilná  poloha.  Spolu  so Zdenkom  Kaplanom  
dali  dohromady  dovtedy  získané  skúsenosti  a  vedomosti, a  pripravili  metodiku  prípravy 
v  bazéne  s  vodou, pretože  voda  sa  veľmi  približovala k  hmotnosti  vzduchu  za  voľného  
pádu. Všetky  nadobudnuté  teoretické  i  praktické skúsenosti  uverejňoval  v  leteckých  
časopisoch, v   ktorých   boli  uverejňované  aj  odborné  články, ktoré  prekladal  z  ruštiny.  
     V  roku  1953  opäť  dochádza  k  organizačným  zmenám. Všetky  technické  športy preberá  
Zväz  pre  spoluprácu  s armádou ako  branná  organizácia.Vlado  Hlôška  koncom  roka  1953  
tiež  odchádza  z  ÚV  Doslet-u. Chvíľu   ešte  pracoval  ako  aktivista,  kým  ho ústredie  úplne  
neznemožnilo. Mal  splnené  podmienky  pre  udelenie  titulu  Majster  športu, ktoré  sekcia  
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parašutizmu  aj  schválila, ale  cez  Ústredie  Zväzarmu  udelenie  titulu  neprešlo.  Posledné  dva  
zoskoky  urobil  propagačne  v  roku  1964, pri  príležitosti  výročia  SNP. Jedným  bol  nočný  na  
Táľoch  v  rámci  televízneho  programu. Druhý  urobil  na letisku  v  Zolnej  pri  stretnutí  letcov  
veteránov   2. svet. vojny  a  SNP. Je  držiteľom  viacerých  čsl. rekordov. V roku  1968  mu  bol  
udelený  titul  Zaslúžilý  majster  športu    Pedagogickú  činnosť  vykonával  na  Univerzite  
Komenského -  telovýchovnej  fakulte v  Bratislave  odbor  ruština – telovýchova, potom   na  
Pedagogickej  fakulte  -  katedre ruského  jazyka  v  Banskej  Bystrici.  Po  roku  1968  bol  po  
druhý  raz  nepravdivo  obvinený  a  univerzitu  musel  opustiť. Vrátil  sa  na  ňu  až  po  
dvadsiatich  rokoch. V  roku sa  stal  docentom  a  v  roku  1993  bol  vymenovaný  za  profesora  
Univerzity  Mateja Bella  v  Banskej  Bystrici. Mal  to  v  živote  veľmi  ťažké  a  zložité. Zápasil  
dva  razy  s  krivými  obvineniami  a  v poslednej  tretine  života  i  so  zhubnou  chorobou, ktorá  
ho  prenasledovala. Táto prekonala  aj  jeho  životný  optimizmus  v  jeho  nedožitých  72  
rokoch, kedy  navždy  odišiel  z  pomedzi  nás. 
     Jeho  manželka  Jarka  Kodičková  bola  tiež  športovou  parašutistkou. Mali  dve  dcéry. 
 
 
                                                                                                                        Emil   T E N C E R 
                                                                                                                      člen  KVV  B. Bystrica 
        
              
Majster  športu  Štefan  Pisko 
 
     Narodil  sa  v  Helcmanovciach  v  okrese  Gelnica, zomrel  9.10.1956. Po  základnej  škole  
nastúpil  do  4  ročnej  internátnej  Baťovej  školy  práce  v  Baťovanoch. Tam  sa  aktívne  
zapojil  do  výcviku  v  bezmotorovom  lietaní, na  klzákoch  z  kopca  Veľký  vrch  pri  
Oslanoch. V  roku  1948  sa  spolu  s  bratrancom  prihlásil  do  prvého  parašutistického  kurzu, 
v  ktorom  boli  adepti  pripravovaní  na  zoskoky  padákmi   RZ-20. Po  ukončení  výcviku  sa  
často  zúčastňoval  na  propagačných  zoskokoch, ktoré  sa  robili   z  DC-3  na  viacerých   
miestach  na  Slovensku  napr. v  Poprade, Handlovej, Topoľčanoch, Žiline, Podbrezovej 
a  iných  mestách. V  roku  1949  absolvoval  u  výsadkového  vojska v Hradčanoch  pri  
Zákupoch  inštruktorský  kurz  pre  civilných  parašutistov, ktorý  bol zameraný  na  preškolenie  
na  padáky  VJ-1. 

 

V roku  1950  nastúpil  na  vojenskú  
základnú  službu  u  výsadkového  vojska. Po  
jej  ukončení  začal  pracovať  v  Krajskom  
aeroklube  Košice  ako  krajský  inštruktor 
parašutizmu, namiesto  odchádzajúceho  
Brandevúra. V  roku  1952  sa  zúčastnil  na  
prvom  kurze  zoskokov  s  voľným  pádom  
v  Kralupoch  nad  Vltavou  a  v  rokoch  
1953  a  1954 ešte  na  ďalších  kurzoch. 
Začiatky  v  školení   na  zoskoky  s  voľným  
pádom  neboli  vôbec  jednoduché. Neboli 
žiadne skúsenosti. Technika voľného pádu 
robila parašutistom veľké problémy. Š. Pisko v reprezentačnom družstve ČSR v roku 1953 v Ostrave bol 

z našich reprezentantov najlepší! V celkovom poradí bol  piaty. 
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     Skúsenosti  získavali  len  na  vlastnej  koži, a  tieto  potom  medzi  sebou konzultovali. 
Frekventanti  tohoto  kurzu  ako  prví  mali  možnosť  oboznámiť  sa  s  prístrojom  PAS,ktorý  
slúžil  na  automatické  otváranie  padáka. 
     Piskov  športový  a  odborný  rast  bol  veľmi  rýchly  a  úspešný.  Na  II.  majstrovstvách ČSR  
v  Ostrave  sa  stal  absolutným  víťazom. Ako  prvý  parašutista  u  nás  splnil podmienky  pre  
udelenie  titulu  Majster  športu. Po  II. majstrovstvách  ČSR  v Ostrave nasledovala  hneď  po  
nich  medzinárodná  súťaž  za  účasti  družstiev  Bulharska, ZSSR  a  ČSR. Reprezentovali  na  
nej  Hlôška, Kriváň, Pisko, Ozábal, Hotěk,Jehlička, Kaplan. Z  reprezentačného  družstva  sa 
 umiestnenil  celkovo  ako  najlepší, obsadil  piate  miesto. V roku  1954  sa  konali  II.  
majstrovstvá  sveta  v  zoskoku  padákom  vo  Francúzsku. Pisko  bol  v  tom  období  najlepším  
čsl. parašutistom, ale  pre  menšie  nezhody  s  reprezentačným trénerom  V. Kučeravým  nebol  
nominovaný. 

Štefan  Pisko  bol  veľkým  priateľom  Juraja  Kriváňa, obaja  skákali  často  z  výšok  5000  m, 
aby  si  overili   teoretické  poznatky  a  nadobudnuté  skúsenosti  v  riadení  tela  počas  voľného  
pádu. V roku  1955  bol  právom  ocenený  za  dosiahnuté  športové  výkony. Ústredný  výbor  
telesnej  výchovy  a  športu  mu  udelil  titul  Majster  športu. Ku  koncu  toho  istého  roku  sa  
mu  dostalo  ďalšieho  uznania, keď  bol  v zozname  medzi  najlepšími  športovcami  ČSR 
v  leteckej  a  parašutistickej  činnosti. V  rokoch  1954 a  1955  bol  krajským  inštruktorom  pre  
oblasť  Prešov. Jeho  príchod  do  Prešova  si  parašutisti  veľmi  pochvaľovali. Úspešne  rozvíjal  
športový  výcvik  aj  preto, že mal  k  dispozícii  výborný  kolektív  nadšencov. Patrili  k  nemu  
Platko, P. Gdovin, Trojanovič, Pribula, Tomka, Beliš    a  ďalší. 

    Š. Pisko – vysadzovač 
kontroluje parašutistov pred 
nastúpením do lietadla. 

Štefan Pisko 

     V  roku  1956  bol  nominovaný  do  reprezentačného  družstva  ČSR  pre  prípravu  na 
majstrovstvá  sveta  do  Moskvy. Posledné  sústredenie  pred  odletom  sa  konalo  v  júni  na 
letisku  v  Chrudimi. Pri  jednom  tréningovom  zoskoku  sa  ťažko  zranil  a  do  Moskvy nešiel.  
Na  následky   zranenia  o  4  mesiace  zomrel. Jeho  parašutistická  činnosť  bola bohatá. 
Na  svojom  konte  má  čs. rekord  na  cieľ  z  1000  m  bez  výdrže, ktorý  utvoril  v  Prešove 
r. 1955  i  rekord  7  člennej  skupiny, ktorej  bol  členom  pri  zoskoku  voľným  pádom  z  výšky  
5400  m   na  spomínanom  sústredení  v  Chrudimi. 

 9



     Aký  bol  Štefan ?  Spájalo  ma  s ním  isté  puto, ktoré  medzi  nami  vzniklo  pri  lietaní  
z  kopca, ale  hlavne  spoločné  bývanie  na  jednej  izbe, keď  som  mu  bol  jeden  rok veliteľom  
izby. Bol  som  ho  privítať  na  zemi  po  jeho  prvom  zoskoku.  Rýchlo  napredoval  a  po  
inštruktorskom  kurze  sa  stal  aj  veliteľom  najväčšieho  strediska  parašutistov  na  Slovensku. 
Pochádzal  z  Východného  Slovenska, bol   teda  „ pravým  východniarom !„  Aj  keď  výcvik 
a  ostatné  úlohy  bral  vždy  vážne, vo  voľných  chvíľach  dokázal  svojím  rozprávaním, ale  aj  
dôvtipnými  kúskami  zabávať  ľudí. Bol  priamy  a  otvorený, s  čím  sa  mnohí  nedokázali  
zmieriť  a  naschvál  mu  hádzali  polená  pod  nohy. Boli  to  hlavne  tí, ktorí  mu  závideli  jeho  
schopnosti  a  kvality. Na  jeho  počesť  sa  začala  skákať  ako  Memoriál   Štefana  Piska, jeho  
obľúbená  disciplína, kombinovaný  zoskok  z  1500  m.  Po  prvý  raz  to  bolo  v  roku  1957  na  
I.  majstrovstvách  Slovenska  v  zoskoku  padákom  v  Partizánskom. Neskôr  túto  súťaž  
organizoval  aeroklub  Košice, kde  Š. Piško  v  roku  1952  začínal  ako  krajský  inštruktor. 
 
 
 
                                                                                                                 Emil  T E N C E R 
                                                                                                          člen   KVV   Banská  Bystrica 
 
 
 
Štefan  Uher 
 

Keď  sa  23.7.1947  na  vajnorskom  letisku  vybrala  na  zoskok  prvá  5  člennná skupina, mal  
to  šťastie, že  bol  v  nej. Skupina  v  zložení  R. Volosczuk, Janderla, Lenárd, Žáček 
a  Uher ,  mala  inštruktorom  výcviku  Vašečkovi  a  Ilavskému  potvrdiť, že  prípravy na  začatie  
pravidelnej  parašutistickej  prevádzky,  výcviku  a  zoskokov, ktoré   mali  začať o  mesiac  
neskôr  sú  v  poriadku. Skákalo  sa  na  padákoch  RZ – 20, bez  záložných    padákov,  z  výšky  
600  m  a  výsadkovým  sprievodcom  bol  Viktor  Ilavský. Vo  svojich  spomienkach  na  tento  
zoskok  V. Ilavský  okrem  iného  uviedol, že „ Bojové  pokriky  indiánov  pri  útoku  sú  len  
obyčajným  šepkaním  proti  výkriku  parašutistov  po  zoskoku, keď  ich  kostry  neutrpeli  ani  
najmenší  úraz !„  Na  inom  mieste  v  Leteckých  novinách v jednom  z  článkov  Š.Uher  

Štefan Uher 

 

      Narodil  sa  14.6.1926, zomrel  2.8.1997. Bol 
ojedinelou  postavou  slovenského a československého 
parašutizmu. Nie  tak  športovými  výkonmi  na  padáku,  
ako  nabrúseným  perom  parašutistického  novinára. 
Jeho  články  upútali  každého, kto  sa  pustil  do  ich  
čítania. Písal  zaujímavo, pútavo  a  pritom  pravdivo. 
Všetko,  čo  nápísal, mal  vždy  z  prvej  ruky. Veď  bol  
skákajúcim  novinárom , a  tak  mu  nič  z toho  čo  sa  
dialo  vo  výcviku, v lietadle, na  padákoch  a  potom  na  
zemi, neušlo. Všetky  pocity, ktoré  dával  na  papier  
sám  skutočne  prežil, alebo  ich  prežili  tí, ktorých  
osobne  vyspovedal. Málokto sa dokázal tak podeliť 
s čitateľmi o zážitky, ako on. Prispieval do časopisov 
Letectví, Krídla vlasti, Obránce vlasti, Život, Pavda atď.    
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obdivuje  lietadlo  Dakota, že  jej  podvozok  vydržal  údery  parašutistov, ktorí  dostali  „hobla„ 
ktorý  dostávali  o  koleso  za  úspešný  zoskok. 
     V jarných  mesiacoch  v roku  1948  sa  zúčastnil  na  inštruktorskom  kurze  v  Baťovanoch, 
ktorý  pre  celé  Slovensko  organizoval  Vašečka  s Kolníkom.  Po  ňom  na  požiadanie  
Slovenského  národného  aeroklubu, pobočka  Baťovany  ( dnešné  Partizánske )  začal  pracovať  
v tlačiarni  Baťových  závodov  a  popri  zamestnaní  ako  inštruktor  parašutizmu. Spolu 
s  F.Pavúkom, bývalým  príslušníkom  paradesantných  brigád  v  ZSSR  a  J. Novákom  začali  
pripravovať  prvých  záujemcov  o  parašutizmus  na  zoskoky. Tie  sa  uskutočnili  v apríli 
a   absolvovalo  ich  40  vycvičených  nováčkov. Počas  výcviku  sa  bližšie  soznámil  s  Elenou  
Neštinovou, ktorú  si  neskôr  vzal  za  manželku.  Táto  sa  pri  jednom zo  zoskokov  už  
v Bratislave, kam  sa  vrátil  po  skončení  svojho  inštruktorského  poverenia  -  smrteľne  
zranila.  
     V  Bratislave  pokračoval  v  novinárskej  činnosti  ako  redaktor. Aj  jemu  sa  sem  tam niečo  
pri  zoskoku  prihodilo, ako  napr. v  piatok  s dátumom  trinásteho. 13.6.1950  skákal v Prahe 
z  DC-3  a  po  zoskoku  pri  silnejšom  vetre  nevylial  padák. Po dopade  ho  padák  ťahal  na  
okraj  cesty, kde  narazil  na  stĺpik a  rozbil  si  ústa. „Aj  kozákovi  sa  to  môže  stať„  
hovorieval. Parašutizmus  aj  tak  zostal  jeho  koníčkom. Často  chodil  na  výcvik, inštruktorské  
kurzy, sústredenia  a  iné  akcie :  letecké  dni, rekordné  a  propagačné  zoskoky, na  ktorých  aj  
skákal. Štatistický  sledoval  vývoj  parašutizmu  na  Slovensku  a    kritický  sa  o  ňom  
vyjadroval  vo  svojich  článkoch  keď  to  bolo  potrebné. Bol  všade  tam, kde  sa  niečo 
v  parašutizme  konalo. V počiatku  magnetofonovej  éry  chcel  urobiť  záznam  rozhovoru 
s  parašutistom  v  lietadle  i   vo  vzduchu. Po  zoskoku  bol   veľmi  sklamaný, keď  sa  na  
zázname  nič  neobjavilo. A  tak  nasledovali  ďalšie  pokusy, pri  ktorých  už  bol  úspešný. 
     V  roku  1954  bol  na  mesačnom  kurze  krajských  inštruktorov  parašutizmu v  Karlovych  
Varoch, účastníkom  odovzdával  svoje  vlastné  skúsenosti  parašutistu  a  novinára  vo  chvíľach  
čakania  na  priaznivé  počasie. V  roku  1956  sa  v  Chrudimi  zúčastnil  na  poslednom  
sústredení  čs. reprezentantov  pred  majstrovstvami  sveta v  parašutizme Tam  videl  aj  
nevydarený  zoskok  Štefana  Piska, svojho  žiaka, ktorého  na  prvý  zoskok  pripravoval 
v  Baťovanoch. Pisko  sa  pri  ňom  ťažko  zranil  a  do  Moskvy  necestoval. 
     S  čs. reprezentantami  na  III.  Majstrovstvá  sveta  ako  novinár  cestoval  aj  Štefan  Uher. 
Pohyboval  sa  medzi  parašutistami, rozhodcami  a  zaznamenával  perom, slovom 
i  fotoaparátom  dianie  i  novinky, ktoré  sa  objavili  na  týchto  majstrovstvách. Vo  funkcii  
akreditovaného  novinára  bol  tiež  účastníkom  Majstrovstiev  sveta  v  roku  1958  v Bratislave. 
V tom  istom  roku  mu  tiež  vyšla  knižne  hrsť  spomienok  z  parašutistického  života  pod  
názvom  „ Ľudia  v  oblakoch „ , ktoré  venoval  „ nehynúcej a  vždy  svetlej  pamiatke  Majstra  
športu  Štefana  Piska. „  Táto  spomienka  vyšla  v Edícii Športové  romány  a  reportáže 
-  zväzok  13.        
     Pozdejšie  sa  druhýkrát  oženil  s Jarmilou, tiež  novinárkou  a  začal  pracovať 
v zahraničných  službách, naposledy  v  Líbyi, kde  pracoval  až  do  dôchodku. Ťažká choroba, 
ktorá  ho  viac  rokov  prenasledovala  ukončila, jeho  život  v  roku  1997.  
 
 
 
                                                                                                                    Emil     T E N C E R 
                                                                                                              člen  KVV  Banská  Bystrica  
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Druhá  paradesantná  brigáda  v SNP  -  na ceste k slobode. 
( Dokončenie  z   minulého  čísla. ) 
         
     Poľné  vojenské  letisko  Zolná  bolo  tretím  letiskom  na  území  Slovenska, ktoré  sa   
zapojilo  do  vojenských  operácií  v SNP. Jeho  poloha  bola  veľmi  výhodná. Nachádzalo  sa  
len   niekoľko   kilometrov severovýchodne  od  mesta  Zvolen. Ani  do  Banskej  Bystrice  to  
nebolo  ďaleko. Hneď  za  malým  pohorím  pod  kúpeľmi  Sliač,  bola  aj  pristávacia  plocha  
letiska  Tri  duby. Kameňom  by  si  tam  dohodil. Na  prvý pohľad  nič  nenasvedčovalo  tomu, 
že  by  tu  boli  nejaké  lietadlá. Okolité  lúky  pri  obci  Zolná  zívali  prázdnotou. Ani  nemecký  
letecký  prieskum  tu  nič  podozrivého  nezistil. V   skutočnosti  tam  však  na  nepriateľa  číhalo   
veľké  nebezpečenstvo. Len  zasvätený  vedel, že  pod  nevinnými  konármi  stromov 
a  maskovacími  sieťami  je  ukrytých  dvadsaťjeden  bojových  lietadiel, pripravených  
kedykoľvek  vzlietnuť  do  vzduchu. Boli  to  rýchle, obratné  a  dobre  vyzbrojené  stíhacie  
lietadlá  typu  La – 5  Lavočkin. Pilotovali  ich  československí  letci.         
     Keď  sa  plukovník  Vladimír  Přikryl  dostal  z  Brezna  do  Banskej  Bystrice  a  ubytoval  
paradesantnú  brigádu   v  dedinke  Badín, jedna  z jeho  prvých  ciest  viedla  práve  na  letisko  
Zolná. Uvedomoval  si  totiž, že  aj  keď  velí  elitnej  jednotke  pripravenej  na  plnenie  
najťažších  úloh, jeho  vojaci  nie  sú  všemocní. Výsadkári  nemali  ťažkú  vojenskú  techniku, 
a  bola   to  práve  nemecká  armáda, ktorá  nasadila  do  bojov obrnené  vozidlá, tanky 
a  delostrelectvo.  Dlho  rozmýšľal  a  hľadal   pomoc  pre  svojich  vojakov.  Nakoniec  ju  našiel 
priamo  nad  sebou -  vo  vzduchu. V   jeho  hlave  sa  zrodil    priam  diabolský  plán, ktorý  mal 
nemeckým  jednotkám  znepríjemniť  život :   ich  tankom  i  obrnenej  vojenskej  technike. Od  
myšlienky k  jej  realizácii  nebolo  ďaleko. Veliteľ  letiska  Zolná  štábny  kapitán  František  
Fajtl  dal  súhlas. Nedostatok  ťažkej  vojenskej  techniky  mali  nahradiť  rýchle  bojové  lietadlá  
Československej  armády. Bolo  to  dokonalým   prekvapením,  i  účinným  opatrením  proti  
nemeckej  okupačnej  armáde. 

 

Na  letisku  Zolná  práve  vyhlásili  
bojový  letecký  poplach. Vojaci  
urýchlene  odhadzujú  z   krídiel  lietadiel  
konáre  stromov  a  zelené  maskovacie  
siete.  Prvé  dve  lietadlá  La – 5  rozvírili  
prach  na  letiskovej  ploche  a  vzniesli  
sa  do  vzduchu. V jednom  z nich  letí  
československý  pilot  Pavel  Kocfelda. „ 
Obdržal som  bojový  rozkaz  zničiť  
nacistické  jednotky „ ,  spomínal  neskôr  
na  tieto  chvíle.  „ Nepriateľ  postupoval  
na mesto Zvolen od  Lučenca a Ri- 
mavskej  Soboty. Vedel som, že tento 
úsek bránia príslušníci paradesantnej 
brigády plk. Přikkryla. Boli to vojaci, 
ktorí mali ochrániť aj naše letisko Zolná 
a tiež letisko Tri duby. Na ceste pod 
sebou som spozoroval kolónu áut 
nemeckej armády. 

Vojenský výsadkári 
československej 
armády opúšťajú 
lietadlo na padákoch 
VJ – 1 po Druhej 
svetovej vojne  r. 
1952 
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Strmhlavým  útokom  sme  ju  napadli  a  začali  ničiť  nemecké  vojenské  vozidlá. Podarilo  sa  
nám  to.  Nákladné  autá  sa  ocitli  v  plameňoch. Pokračovali  sme  v  leteckom  prieskume  
smerom  na  juh.  Pri  obci  Mýtna   som  náhle  objavil nemecké  tanky.  Trochu  ma  to  
prekvapilo. Podľa  údajov  hlavného  štábu  mali  sa  tu  nachádzať  naše  povstalecké  vojská. 
Uviedol  som  lietadlo  do  nízkého  náletu  -  bol  som  doslova  zasypaný  strelami nepriateľa. 
Teda  Mýtnu  už  obsadila  nemecká  armáda. Zbadali  sme  aj  delostrelecké  postavenia  a  práve  
tie  sa  stali  cieľom  nášho  útoku. Nadletel  som  nad  nepriateľské  pozície  a  poslal  Nemcom  
svoj  pozdrav. Boli to  dve  dvadsaťpäť kilogramové  bomby, ktoré  malo  lietadlo  zavesené  pod  
svojimi  krídlami. Pomohli  sme  tak  našim  výsadkárom  na  zemi. Vedeli  sme, že  oni  to  tam  
dole  majú  oveľa  ťažšie, ako  my  vo  vzduchu.“ Československí  letci, ktorí  sa  zúčastnili  
bojov  v SNP, stali  sa  dôležitým  článkom  obrany  oslobodeného  územia  Slovenska  pred  
nemeckými  lietadlami. Bolo  známe, že  rýchle  bojové  stíhačky  La-5  sa  stali  postrachom  
nemeckých  letcov. Radšej  zvolili  rýchly  ústup  z   boja, než   by  sa  pustili  s  týmito  
lietadlami  do  leteckých  súbojov. Okrem  ochrany  vzdušného  priestoru  nad  SNP ťažisko  úloh   
našich  letcov  bolo  aj  v  útokoch  na  pozemné  ciele. Potvrdilo  sa, že  práve  pri  útoku  zo  
vzduchu  boli  nemeckí  vojaci  najľahšie  zraniteľní. Letci  tak  mohli  likvidovať  nepriateľa  
práve  tam, kde  to  bolo  najviac  potrebné. Stali  sa  oporou  aj  príslušníkom  Druhej  čs. 
paradesantnej  brigády. Spolupráca  Přikryl  -  Fajtl  sa  ukázala  veľmi  plodnou. 
     Koniec  októbra  1944  prináša  na  bojové  pole  SNP  veľké  zmeny. Tlak  nemeckej  armády  
sa  stupňuje  každým  dňom. Vojenská  situácia  na  fronte  sa  stáva  nepriaznivou, až  
neudržateľnou. Telefónne  linky  medzi  štábom  SNP  a  vojenskými  jednotkami  začínajú  byť  
horúce. Veliteľ  letectva  v Zolnej  dostáva  z  Banskej  Bystrice  alarmujúcu  správu. 
Povstaleckej  armáde  sa  nariaďuje  zahájiť  ústup  na  celom  úseku  frontovej  línie. Tento  
rozkaz , vydaný  generálmi  Rudolfom  Viestom  a  Jánom  Golianom  má  zničujúci  vplyv  na  
bojovú  morálku  vojenských  jednotiek  na  frontoch  SNP. Takýto  záver  bojov v Slovenskom  
národnom   povstaní  doteraz   nikto  nečakal.   Na  obyvateľov  stredného  Slovenska  zapôsobila   
táto  správa  ako  blesk  z  jasného  neba. Začali  sa  prejavovať  dôsledky  minulosti:  zničenie  
rafinérie  Dubová  anglo-americkými  lietadlami  a  odzbrojenie  východoslovenských  divízií  
nemeckými  vojskami. Aj  východný  front  akoby  zamrzol. Koncom  októbra  sa  bojovalo  ešte  
len  v  oblasti  mesta  Svidník.V  európskom meradle  hlavný  úder  Červenej  armády  obchádzal  
Slovensko. Útok  východných  armád  smeroval  na  Berlín  a  Budapešť. Bolo  potrebné  ukončiť  
2.  svetovú  vojnu  čo  najskôr. Dosť  bolo  utrpenia  na  kontinente  Európy, ktorý  sa  stal  
jedným veľkým bojiskom. Ani  za  tejto  situácie  sa  život  na  letisku  Tri  duby  nezastavuje. 
Sovietske  dopravné  lietadlá , naložené zbraňami  a  muníciou , v  noci  neúnavne  aj  naďalej  
prilietajú  na  toto  hlavné  povstalecké  letisko.  V  poslednej  chvíli  privážajú  aj  letecký  
benzín  pre  slovenský  stihací  pluk  v Zolnej. Pri  vykladaní  dovezeného  materiálu  niektorí  
piloti  nezastavujú  motory. Rolujú  hneď  na  štart  a  s   veľkým  hukotom  letisko  opúšťajú. 
Bolo  zaznamenané, že  počas  jednej  noci  pristálo  na  Troch  duboch  až  sto  dopravných 
lietadiel. Situácia  na  letisku  sa  však  začína  meniť. Letci, aj  letecký  personál,  so  
znepokojením  upierajú  zrak  na   Zvolen. Z  diaľky  sa  ozýva  streľba  z  ťažkých  zbraní, diel 
a  mínometov. „ Tlak  nemeckej  armády  na  úseku, ktorý  sme  bránili,  sa  už  nedal  zadržať „  , 
spomína  na  krušné  dni  výsadkár  paradesantnej  brigády  Vendelín  Mikuš.  „ Bolo  to  všetko  
nad  naše  sily. Neboli  sme  schopní  odolávať  dotieravým  Nemcom. Našej  jednotke  pripadla  
úloha  zaisťovať  ústup  povstaleckých  vojsk  smerom  na  Banskú  Bystricu. Zhoršilo  sa  
zásobovanie  muníciou, zmenšovali  sa  zásoby  potravín. Stali  sme  sa  súčasťou  ústupových  
bojov. Nemcov  sme  mali   neustále  v  pätách. Počiatočné  nadšenie  príslušníkov  paradesantnej  
brigády  začínalo  upadať. Ten  nešťastný  rozkaz  na  ústup  nám  uberal  na  nálade  a  aj  viere  
v  budúcnosť. Začínali  sme  si  uvedomovať, že  sa  schyľuje  k  veľkému  nešťastiu  a  tragédii. 
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Veď  nemohli  sme  ustupovať  do  nekonečna! Niekde  sa  ten  ústup  musel  zastaviť. Opúšťame  
mesto  Zvolen  a  zaujímame  postavenie  pri  letisku  Tri  duby. To  bude  asi  náš  koniec, 
pomyslel  som  si  v  tej  dobe,  a  vrátil  sa  do čerstvých  spomienok. Práve  tu  sme  nedávno  
pristáli  plní  nádeje  a  odhodlania  biť  nepriateľa  a  oslobodiť  Slovensko  od  okupantov. „      
     Na  letisku  Tri  duby  pracuje  v tejto  chvíli  likvidačná  skupina  povstaleckej  armády. Ničí  
sa  všetko, čo  by  mohlo  padnúť  do  rúk  nepriateľa. V rohu  letiska  narážajú  vojaci  na  
dopravné  lietadlo. Mali  by  ho taktiež  zničiť. Pracuje  tu  však  posádka  lietadla  na  oprave  
motora. Je  už  so  svojou  prácou  takmer  hotová. Oprava  sa  podarila  a  zachránené  lietadlo  
ako  posledné, opúšťa  povstalecké  letisko  Tri  duby.  „ Dostávam  sa  so  svojou  jednotkou  do  
Banskej  Bystrice  a  kryjeme  stále  ustupujúce  jednotky  povstaleckej  armády „ , pokračuje  vo  
svojich  spomienkach  Vendelín  Mikuš.  „ 27.októbra  nemecké  jednotky  prenikajú  do  Banskej  
Bystrice  a  perla  Slovenska  padá  do  rúk  nepriateľa. Strácame  kontakt  s   hlavnou  skupinou  
paradesantnej  brigády, ktorá  je  v  tomto  čase  niekde  ďaleko  vpredu, na  Donovaloch. Pred  
nami  sa  nachádzajú   len  tmavé  hory  a  jedna  cesta  preplnená  vojskom, vojenskou  technikou  
a  civilným  obyvateľstvom. Je  to  cesta  chaosu, beznádeje  a  bolesti  v  srdci.. Velenie  
nemáme  žiadne. Velíme  si  sami. Aby  sme  unikli  Nemcom  a  nepadli  do  zajatia, vstupujeme  
do  tmavého  lesa  a  dostávame  sa  na  horské  chodníky. Pred  nedávnom  tu  chodila  len  zver. 
Vystriedali  ju  mlčky  kráčajúci  príslušníci  Druhej  paradesantnej  brigády. 
     Veľa  ľudí  si  kládlo  v  tej  dobe  veľa  otázok :  Ako  sa  to  všetko  mohlo  stať ?  Prečo  
ustupuje  armáda  takmer  bez  boja ?  Z akých  dôvodov  sa  vzdávame  oslobodeného  územia  
Slovenska ?  Snáď  najvýstižnejšiu  odpoveď  na  tieto  otázky  dal  povstalecký  vojak, 
ustupujúci   z   mesta  Tisovca. Dostal  sa  do  Brezna  nad  Hronom  a  bolo  ťažké  určiť, k akej  
jednotke  patril.  V ruke  zvieral  dlhú  hlaveň  protitankovej  pušky, dodanej  pri  Veľkej  
padákovej  operácii  v SNP, zhodenej  z lietadla  práve  nad  týmto  mestom.  Dychtivo  odhaľuje  
prítomným  posledné  hodiny  bojov  o  mesto  Tisovec :  „ Bránili  sme  Tisovec  všetkými  
silami, ale  bolo  to  márne. Do  Tisovca  vtrhla  presila  nemeckých  vojakov  na  obrnených  
transportéroch. Bolo  ich  všade  plno  a  strhol  sa  boj  na  život  a  na  smrť. Nemali  sme  
žiadnu  šancu  sa  brániť. Došli  nám  všetky  náboje. V   panike  som  utekal  cez  záhrady 
a  dvory  domov  a  unikal  do  lesa. Len  tak  som  si  mohol  zachrániť  svoj  život.“  Vojak  
sedel  na  železnom  zábradlí  a  hľadel  do  stratena. Na  jeho  tvári  sa  odzrkadľovala  beznádej  
a  utrpenie. Bol  sám  bez  jednotky, bez  veliteľa. Zbraň  však  neodhodil. Hoci  nemal náboje, 
držal  ju  pevne  vo  svojej  ruke.  Akoby  tušil, že  ju  bude  ešte  veľmi  potrebovať. 
     Cesta  na  Staré  Hory  a  Donovaly  bola  preplnená  vojskom  ustupujúcej  armády.  Na  
horské  sedlo  dorazili  aj  vojenské  štáby  a  úsídlili  sa  v  turistickom  hoteli  Šport.  Bolo  to  
posledné  civilizované  miesto,  kde  mohol  človek  ako -  tak  existovať.  Za  hotelom  sa  
nachádzala  len  panenská  slovenská  príroda, horská  krajina  a  turistické  chodníky  KSTL 
(Klubu  slovenských  turistov  a  lyžiarov).  Miestnosti  hotela  boli  preplnené  vojakmi, 
v  malých  izbách  sa  spalo   na  poschodových  posteliach. Areál  tvorilo  ešte  niekoľko 
dreveníc  a  murovaných  domčekov. Celá  oblasť  bola  zaprataná  vojskom, autami 
a  vojenskou  technikou. Na  malom  improvizovanom  letisku  stáli   dokonca  dve  malé  
lietadlá.  Boli  zapálené  a  horeli. Bolo  vidieť, že  armáda  ako  vojenský  organizmus  prežíva  
svoje  posledné  hodiny. Vo  veľkej  sále  hotela  sa  koná   posledná  večera. V  jedálni  za  
dlhým  stolom  sedia  generáli  Viest  a  Golian, nachádza  sa  tu  aj  Šmidke  a  plukovník  
Asmolov. Na  večeru  prichádza  aj  Gustáv  Husák  a  Ján  Šverma.  Sú  to  všetko  známe 
osobnosti.Boli  zodpovední  za  SNP  po  stránke  politickej  i  vojenskej.  V miestnosti  nechýba  
ani  veliteľ  parabrigády  Vladimír  Přikryl.  Čašníci  prinášajú  večeru. Podáva  sa  klobása, 
chlieb, slanina, ryby  a  nakoniec  čierna  káva. V  jedálni  vládne  skľučujúca   nálada. Nik 
z   prítomných  nevedel, čo  mu  prinesie  zajtrajšok. Vonku  je  nevľúdne, sychravé  počasie. 
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Hory  kvília  studeným  vetrom, akoby  naznačovali  krutosť a  neúprosnosť  nasledujúcich  dní, 
týždňov a  mesiacov. 

oneskorením  sa  na  cestu po  stopách  brigády  vydáva  iná  dlhá  kolóna  vojakov. Vedie  ju   
vojak  skúsený  v  partizánskom  spôsobe  boja  s nepriateľom, plk. Asmolov. Len  ťažko  sa  
však  orientuje  podľa  mapy. Počasie  sa  neustále  zhoršuje, znižuje  sa  viditeľnosť. 
V   nekonečnom  rade  kráčajú  za  ním  jeho  partizáni  i  povstaleckí  vojaci.  Je  to  jediná  
úniková  cesta. Inej  tu  niet. Cesta, presnejšie  povedané  vyšliapaný  horský  chodník  zpočiatku  
vedie  na  juh, potom  sa  mierne  stáča  everovýchodným  smerom. Nastáva  boj  o  holý  život 
a  o existenciu povstaleckej  armády. ktorá  však  v podstate  už   neexistuje.  Akoby  čarovným  
prútikom  sa   premenila   na  partizánske  jednotky. Vojaci  za  uzdy  ťahajú  za  sebou  kone,  
naložené  nákladom  zbraní, munície  a  potravín.  Ako  Hanibal  pred  mnohými  stáročiami  
v Alpách  vedie  teraz  V. Přikryl  svoju  jednotku  stále vyššie  a  vyššie,  do  lona  slovenských  
hôr. Hustý  jedľový  les  ustupuje  kosodrevine, a  táto  sa  postupne mení  na  bielu  zasneženú  
pláň. Tu  už  nemožno  zablúdiť. Po  pravej  i  ľavej  strane  hrozí  hlboká  priepasť, kam  ak  
skĺzneš  nemáš  návratu. Po  siedmich  kilometroch  pochodu, ktorý  sa  zdá  večnosťou,  
dosahuje  paradesantná  brigáda  prvý  z  vrcholov  Nízkych  Tatier  -  Kozí  chrbát. Tu  sa  
jednotka  zastavuje. Hmla  tak  zhustla, že  viditeľnosť  je  len  niekoľko  metrov. Vladimír  
Přikryl  iba  nerád  spomínal  na  tieto  ťažké  chvíle :  „Cesta  cez  Kozí  chrbát  za  hmly 
a  v  daždi  bola  príšerná. Strácali  sme  ľudí, kone, aj  proviant“.  

Začala  sa  jedna  z   najťažších  etáp  
boja  príslušníkov  Druhej  čs. 
paradesantnej  brigády  v Sloven-
skom  národnom  povstaní. Ešte  
nenastalo  brieždenie, keď  sa  dlhá  
kolóna  vojakov  vydala  na  cestu. 
Vedie  ju  plk.   Vladimír  Přikryl. 
Opierajúci  sa  o  dlhú  palicu  ako  
horský  vodca  ťažko  kráča rozmo- 
čeným  chodníkom v  ústrety  hustej  
hmle  a  padajúcemu  dažďu  so  
snehom. Okolo  päťsto  výsadkárov, 
časť  jeho  brigády,  stúpa  s   ním  do  
čoraz  ťažšieho  vysokohorského  
terénu.  Len   s   dvojhodinovým  

Vladimír Přikryl (druhý s prava) v Nizkych Tatrách v tzle nepriateľa r.1944.  
 Na fotografii z ľava : neznámy vojak, P.Gajdoš, J.Šverma, R.Slánsky, V. Kiš, 
A.N.Asmolov, V.Přikryl, a A. Marcely.  

     Strašné  vedomie, že  smrť  na  fronte  vystriedalo  toto  až  neskutočné  divadlo  skazy, 
ktorého  koniec  nebolo možné  dovidieť, nás  skľučovalo  pri  namáhavom, stále  pomalšom  
pochode. Stretáme  skupiny, ktoré  sa  vracajú  bez  zbraní  opačným  smerom. Chcú  sa   dostať  
do  oblastí  ovládaných  Nemcami  a  pokúsiť  sa  zmiznúť  medzi  obyvateľstvom. Okolo  cesty  
sa  všade  povaľujú  pušky  bez  záverov, aj  hromady  opaskov. Z   krovia  trčia  hlavne  ťažkých, 
aj  ľahkých  guľometov. Mnoho  skupín  sa  odlúčilo  od  ostatných  a  zišlo  z  cesty, lebo  
neudržalo  spojenie.  Fyzická  únava   je  nesmierna.  Duševná   odolnosť   zmenšená   na   mieru,         
z  ktorej  k  beznádejnosti  je  už  iba  krok“.  V očiach  veliteľa  parabrigády  sú  to  spomienky, 
ktoré  poukazujú  na  hrôzu  týchto  dní. 
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       Dolina  medzi  Banskou  Bystricou  a  Donovalmi   sa  ozýva   neutíchajúcimi  výbuchmi  
leteckých  bômb. „Tie  prekliate  nemecké  lietadlá  nám  lietali  priamo  nad  našimi  hlavami, 
ale  nemohli  sme  nič  proti  tomu podniknúť, „  pokračuje  vo  svojom  rozprávaní  Vendelín  
Mikuš.  „ V  dedine  Staré  Hory  sme  pre  istotu  odbočili  hneď  doprava  a  po  krátkej  rovnej  
ceste  nastalo  prudké  stúpanie  do  kopca.  Nemci  nás  už  nemohli  vidieť, ani  prenasledovať.  
Drali  sa  len  dolinou  a  cestou  na  Donovaly  a  kto  nestačil  uniknúť, padol  do  zajatia.  Bolo  
to  všetko  ako  jedna   veľká  potápajúca  sa  loď.  Tu  platilo  len  jedno  heslo  - „zachráň   sa,  
kto  môžeš“. Bolo  nás  spolu  asi  dvadsať  výsadkárov  a  boli  sme  pevne  rozhodnutí  
pokračovať v  boji. Po  výstupe  na  horu  Jelenia  skala  bolo  rozhodnuté, že  sa  vydáme  po  
turistickom  chodníku,  ktorý  zaručoval, že  nezablúdime. Tak  sa  aj  stalo. O  niekoľko  hodín  
dostávame  sa  premočení  a  premrznutí   k  hore  Kečka, kde  len  pred  nedávnom  prešiel 
V. Přikryl  so  svojou  brigádou. Nebolo  možné  ho  už  dostihnúť.  Samopaly, munícia , ručné  
granáty  a  batohy  na   s  potravinami  a  osobnými  vecami  na  chrbtoch  nám  nedovoľovali 
v  horskom  teréne  sa  pohybovať  rýchlejšie. Zdolávame  aj  horu  Kozí  chrbát  a  spúšťame  sa  
do  Hiadeľského  sedla . Tu  práve  križuje  našu  trasu  horský  turistický  chodník  spájajúci  
obec  Hiadeľ  s obcou  Korytnica  Kúpele. Jeden  z nás  je  z   tohoto  kraja. Pozná  to  tu  dobre 
a  preto  sa  spoliehame  na  jeho  dobré  rady. Po  viachodinovom  zostupe  dolinou  vidíme  už  
prvé  drevené  domce horskej  dedinky. Neodvažujeme  sa  tam  ale  vstúpiť. Mohli  by  sme  tam  
naraziť  na  Nemcov. Preto  rozkladáme  v  lese  malý  ohník, ktorého  teplo  vyjasňuje  vrásky  
na  našich  tvárach. Sušíme  si  premočený  odev  i  vojenské  čižmy, a  nakoniec  tak, ako  sme, 
usíname.“ 
       Po  pätnásťhodinovom  pochode  po  hrebeňoch   Nízkych  Tatier  sa  dostáva  V.  Přikryl  na  
vrchol  pohoria  zvaného  Chabenec.  On  sám  aj  celá   paradesantná  jednotka,  je  na  pokraji  
úplného  vyčerpania. Zachraňuje  ich  zalesnený  priestor  Soliska  a  Kľačianská  dolina  na  
severnom  úpätí  veľhôr. Až  tu  si  mohli  konečne  vydýchnuť  unavení, premrznutí 
a  vyhladovaní  vojaci  v zelených  uniformách. Ako  balzam  pôsobí  spánok  v senníkoch. 
Nemecké  vojsko  však  uzatvára  všetky  vstupy  do  horských  dolín. Kontroluje podhorské  
dediny. Nemecké  velenie  vie, že  sa  v  horách  nachádza   mnohotisícová  armáda  a  partizáni,. 
ktorí  žijú  v  neľudských  podmienkach. Prenasleduje  ich  nedostatok  potravín, munície, 
choroby, zlé  počasie, zima  a  mráz. Velitelia  Přikryl  a  Asmolov  hľadajú  z   tejto  situácie 
východisko. Nachádzajú  ho  v rozdrobení  jednotiek  na  malé  skupinky, ktoré  sa  rozptyľujú  
po  celom  strednom  Slovensku. Po  jednom  z   najťažších  pochodov, ktorý  vošiel  do  histórie  
ako   pochod  smrti, prechádza  časť  paradesantnej  jednotky  na  južné  svahy  pohoria  Ďumbier 
a  usídli sa   nad  obcou  Horná  Lehota  v ubikáciách  bývalého  lomu  na  antimónovú  rudu.  
Toto  miesto  sa  jej  však  stáva  osudným. 
       „ Toho  dňa  vstával  som  zavčasu  ráno  a  práve  som  sa  umýval  v  ľadovej  vode, keď  sa  
strhla  streľba “, hovorí  o  tom  veliteľ  parabrigády  V. Přikryl.  „ Bol  som  vyzlečený, pochytil  
som  svoj  odev  a  vybehol  von.  V tomto  momente  zasiahla  moje  dvere  dávka  z  guľometu. 
Sú  tu  Nemci, a  veľmi  blízko. Počujem  jasne  výkriky :  „Wo  ist  Prikryl ?  Wo  ist  Prikryl ? „  
Hľadajú  mňa  , preblesklo  mi  hlavou a  vrhám  sa  do  lesa. Pri  jednom  strome  upadám  na  
zem. Tak  toto  nemôžem  prežiť !  Toto  je  môj  koniec, prebleskuje  mi  hlavou . Dookola  syčia  
strely  a  zarývajú  sa  do  zeme. V   malej  prestávke  vstávam  a  utekám  o  život  do  kopca  
v lese. Za  mňou  zostávajú  len  výkriky  Nemcov  a  ich  zbesilá  streľba  z guľometov 
a  automatov.  “Dvadsaťdva   parašutistov   nemalo  to  šťastie  a  so   zdvihnutými  rukami   stoja   
pred  nemeckými  automatmi. Nemecký  dôstojník  sa  rozhoduje  k ráznemu  kroku  a  ukazuje  
na  zajatcov  -  okamžite  popraviť ! Pre  nemeckú  armádu  neplatia  v týchto  časoch  žiadne  
zákony.  S ohľadom  na  situáciu, v ktorej  sa  nachádza  nemecká  armáda  ide  už  len  o  surový  
akt  pomsty. Nejaké  medzinárodné  pravidlá     o  zachádzaní  s  vojnovými  zajatcami  sú  kdesi  
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ďaleko  vo  hviezdach. Jedným  z tých,  ktorý  nestačil  uniknúť, je  parašutista  slobodník  Riško.  
Neskôr  rozprával  až  neskutočnú  historku  o  tejto  tragickej  udalosti: „Nemal  som  kde  
utiecť, tak  mňa  chytili. Ruky  sme  mali  zdvihnuté  nad  hlavami. Postavili  nás  do  radu  na  
okraji  lesa  za  potokom  a  z   malej  vzdialenosti  z   automatov  nás  postupne  strieľali. Stál  
som  siedmy  z   kraja. Samopal  prehodený  cez  plece  a  ruky  nad  hlavou. „  Práve  v  tej  
chvíli  jeho  anjel  strážny  stojí  pred  „ Najvyšším „a  oroduje  za  jeho  život.  „Najvyšší„  
súhlasí.   „ Spomínam  si  na  to  ako  na  zlý  sen, „  pokračuje  slobodník  Riško. „ Keď  prišiel  
rad  na  mňa, zároveň  s  niekoľkými  ranami , ktoré  Nemec  vypálil  do  výšky  pŕs, som  sa  
bleskurýchle  otočil  vpravo. Dávka  z  automatu  prestrelila  len  môj  plášť. Cítil  som, že  mňa  
netrafil.  Urobil  som  niekoľko  skokov  a  upadol  na  zem.  Nemci  mysleli, že  som  mŕtvy.  
Vyskočím  znovu  a  bežím  ozlomkrky. Tak  sa  mi  podarilo  ujsť. „  Jeho  život  vtedy   visel  
iba  na  vlásku. Nemci  nerátali  s  podobnou   možnosťou.  Boli  prekvapení,  a  Riškovi  to  
zachránilo  život.  
       Aj  výsadkár  Vendelín  Mikuš  je  zaskočený  Nemcami, ktorí  nečakane  vtrhli  do   obce  
Hiadeľ,  kde práve  plnil  svoju  bojovú  úlohu   spravodajského  charakteru. Pravidelne  sem  
dochádzal  a  zbieral  správy  o  pohybe  Nemcov, ich  výzbroji  a  počte  vojakov, ktorí  sa  
v oblasti  nachádza. Boli  to  veľmi  dôležité  informácie. Pomocou  vysielačiek   umiestnených  
hlboko  v  horách, sa  posielali    tieto  správy  na  štáb  východného  frontu  Červenej  armády.  „ 
Už  som  nemal  kam  uniknúť „,  spomína  si  na  tieto  chvíle.  „ Nemci  obkľúčili  celú  dedinu  
Hiadeľ  tak, aby  neunikla  ani  myš. Trnúl  som  v  nervovom  napätí, schovaný  v stodole  jednej  
drevenice. Nemci  prehľadávali  každý  dom  a  hospodárske  budovy. Mňa  ukrytého  v  sene  
našťastie  nenašli.Počul  som  výkriky  Nemcov  v dedine  a  streľbu, ktorá  sa  ozvala.  V ten  
deň  zastrelili  tu  niekoľko  chytených  nešťastníkov. Bol  som  z   toho  veľmi  šokovaný. Aj   
keď  som  mal  pri  sebe  zbraň, nemohol  som  im  pomôcť, alebo  proti  Nemcom  zasiahnuť.  
Až  uprostred  noci, som  sa  vrátil    na  základňu.“ 
       Dni  a  týždne  ubiehali  a  bol  tu  december  1944. Mesto  Brezno  nad  Hronom  sa  len  
ťažko  spamätávalo  z  ťažkého  nočného  bombardovania  sovietskými  lietadlami. Bolo  už  
jasné, že  front  je  tu  čo  nevidieť. Do  mesta  prichádzajú  vojenské  vozidlá  nemeckej  armády, 
ulice  zapĺňa  ťažká  vojenská  technika.  Sú  to  hlavne  maskovacími  nátermi  pomaľované  
tanky  typu   Tiger.  Riadia  ich  vodiči  v čiernych  uniformách, na  hlavách  majú  čierne  
vojenské  lodičky  a  na  nich  odznak  s  ľudskou  lebkou. Na  západ  prúdi  nekonečný  konvoj  
vozov ťahaných koňmi. Je to  maďarská  armáda. Maďari  vedia , že  pre  nich  sa  vojna  už  
končí. Zaoberajú  sa  najmä  šmelinou, ktorá  im  zabezpečí  živobytie  na  prežitie  tých  
niekoľko  zostávajúcich  mesiacov. Zima  sa  zdá  neobyčajne  tuhá.  Mráz  štípe  do  tváre 
a  zachádza  za  nechty  do  rukavíc  aj  topánok. Drôty  telefónov  vojenských  spojárov  sa  
prehýbajú  od  mrazu  a  inovate. Blízke  gymnázium, kde  som  chodil  do  školy, zmenilo  sa  na  
vojenský  lazaret. Leží  tu  plno  ranených  nemeckých vojakov. Blížia  sa  vianočné  sviatky. 
Mali  by  to  byť  sviatky  mieru  a  pokoja. Zdá  sa, že  je  tomu  aj  na fronte  tak. 
       V   malej  drevenici  v  údolí  pod  lesom  svieti  v okne  slabé  svetlo. Je  Štedrý  večer  roku  
1944. Miestnosti  rozvoniavajú  koláčmi  a  v  kúte  drevenej  obývačky  stojí  vianočný  
stromček. Domáca  pani  v ľudovom  horehronskom  kroji  zapaľuje  sviečky. Dívame  sa  všetci  
na  tento  vianočný  výjav, ktorý  nás  sprevádza  životom  každoročne. Ibaže  tieto  Vianoce  sú  
akési  iné  -  poznačené  vojnou. Niekto  klope  na  dvere. Obraciame  zrak  k dverám, cez  ktoré  
vchádzajú  dvaja  nemeckí  vojaci. Ani   nás  to  nijako  neprekvapuje. Poznáme ich. Sú  to  
príslušníci  oddielov  SS,  kontrolujú  či  nie  sú  prítomní  partizáni. Domáca  pani  ich  slušne  
víta  a  ponúka  koláčmi. Vojaci  si  sadajú  k vianočnému  stromčeku  a  skláňajú  sa  nad  
sviečkami. Tu  sa  jeden  z   nich   chytí   za  čelo  a  začína  plakať. Plače  a  utiera  si  slzy.   
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Pozerám  sa  na  nich   a  všímam  si  zároveň  ich  zbrane.. Sú  to  veľké  revolvery,  ráže  9  mm, 
priviazané  hrubou  šnúrou  ako  poistkou  o  opasok. Vojaci  nemajú  viac, ako  dvadsať  rokov. 
Je  to  ešte  mládež, ktorú  nasadila   nemecká  armáda  proti  partizánom. V tejto  chvíli  zjavne  
obaja  mysleli  na  svojich  blízkych, ktorých  majú  vo  svojej  rozpadávajúcej  sa  
Veľkonemeckej  ríši. Posvätnosť  tejto  chvíle  z   nich  aspoň  na  okamih  urobila  
civilizovaných, normálnych  ľudí.  
       Vojna  je  ale  neúprosná  a  krutá.  Námestím  Brezna  nad  Hronom  kráča  pomalý,  
zvláštny  sprievod. Je  to  pochod  nešťastníkov, ktorých  pochytali  Nemci  v  horách  alebo  ich  
väznili  za  priestupky  proti  Ríši. Je  ich  okolo  tridsať. Niektorí  bosí,  v otrhaných  šatách 
a  uniformách, v mraze  a  snehu,  vlečú  sa  v  trojstupe  cez  námestie  ku  kasárňam, v sprievode   
asi  piatich  nemcov z oboch strán. V  rukách  držia  namierené  automaty. Nad  ránom  ich  vezú  
na  nákladnom  aute  s  plachtou  za  mesto  na  miesto  zvané  Krtičná. Tu  si  kopú  sami    
vlastné  hroby. Následne  ich  Nemci  popravujú. Až  na  dvoch, ktorým  sa  podarilo  spod  
plachty  auta  za  nočnej  jazdy  zoskočiť do  priekopy.  Ján  Trebula  z  Brezna, a  ďalší  občan , 
zachránili  si  týmto  spôsobom  svoj  život . Na  hlavnom  námestí  stojí  kolóna  nemeckých  
vojenských  vozidiel.  Sú  to  takzvané  pásové  obrnené  vozidlá, v prednej  časti  na  kolesách. 
Na  každom  z nich  je  postavený  ľahký  guľomet. Dve  ženy  nastupujú  do  jedného  z nich, 
aby  sa  dostali  do  Tisovca, a   nemeckí  vojaci  im  ochotne   uvoľňujú  miesto  na  sedenie. 
Druhou  cestujúcou  bola  moja  matka.  Zo  susedného  vozidla   počuť  veľký  nárek. „ Čo sa  to  
deje? „  pýta  sa  jedna  zo  žien  ovládajúca  dobre  nemčinu   nemeckého dôstojníka,  „ Ale  sú  
to  dve  židovky  s dvomi  deťmi. Čo  s nimi? Za  mestom  si  vykopú  hrob,  a  tam   ich  
zastrelíme! „  odvetil  dôstojník.  Keď  to  židovky  počuli, spustili  ešte  väčší  krik  a   nárek. 
Dožadovali  sa  lieku  z   blízkej  lekárne.  „ Tak  ich  pustite!  Nech  si  kúpia  čo  chcú!“, navrhla  
dôstojníkovi  po   nemecký  hovoriaca  žena. Dôstojník  zaváhal, ale  púšťa  židovky  do  lekárne 
– aj  s  deťmi. Pred  lekáreň  postavil  stráž.  Keď  ženy  nevychádzali  z lekárne, šiel  sa  osobne  
presvedčiť,  kde  sú  tak  dlho. Boli  preč. Zachránil ich zadný  východ.  Nebolo  času  sa    nimi  
ďalej  zaoberať , a  tak  sa   vojenská  kolóna  vydala  na  cestu.  Po  návrate  mojej  matky 
z  Tisovca  sme  boli  dlho  šokovaní  touto  príhodou. Aj  to  bol  jeden   z   obrazov  týchto   
hrôzostrašných  vojnových  dní. 
       Prišiel  január  roku  1945. Nemecká  armáda  akosi  pozabudla  na  prenasledovanie  
povstaleckých  vojakov, výsadkárov  a  partizánov. Zaoberá  sa  vlastnými  problémami. Vojská  
sa  zakopávajú  za  Breznom  a  budujú  obranné  opevnenia. Je  to  zlé  znamenie. Očakávajú  sa  
veľké  boje  na  tomto  úseku fronty. Údolím  Hrona  sa  už  ozývajú   výbuchy  delostreleckých  
granátov, mínometných  striel  a  štekot  guľometov. Rozpútali  sa  boje  na  čiare  Liptovský  
Mikuláš – Brezno – Lučenec. Nepriateľ  sa  bráni  a  nechce  z   tejto  línie  ustúpiť. Zatiaľ  sa  
mu  darí  udržať  si  tieto  pozície. Veliteľ  parabrigády  Vladimír  Přikryl  v rovnakom  čase  
pripravuje  svoju  jednotku, aby  sa  vymanila  zo  smrteľného  obkľúčenia  a  prebila  sa   na   
východ. Z  posledných  síl, bez  potravín, bez  munície  sa  v  ťažkom  horskom  teréne  okrajom  
lesa  vydávajú výsadkári  na  svoju  poslednú  cestu. Je  krásny  slnečný  deň. Vzdialení  len    
niekoľko sto  metrov  od  nemeckých  pozícií  prechádzajú. Nemci  ich  nezbadali. Pochod  stále  
pokračuje. Vojaci  napredujú.  Je  to  cesta  k  slobode. Vendelín  Mikuš  dostáva  medzitým  
falošné  doklady  a  vydáva  sa  na  cestu  západným  smerom  na  rodné  Považie. Pokračuje  tam  
vo  vykonávaní  spravodajskej  činnosti. Tajne  sa  stretáva  aj  so  svojou  matkou  a  bratom  
Lambertom. Jeho  pohyb  v  rodnej  obci  neunikol  pozornosti  nepriateľa.  „Stalo  sa  to  jednej  
januárovej  noci “,   končí  rozprávanie  Vendelín  Mikuš.  „ Front  sa  už  nachádzal  na  
strednom  Slovensku, ale  zradcovia  národa  a  udávači  neprestávali  so  svojou  činnosťou. 
Práve  som  bol  doma, keď  poľní  žandári  obkľúčili  náš  dom. Nemal  som  možnosť  úniku. 
Schoval  som  napochytro  svoju  osobnú  zbraň – revolver. Prepadol  ma  hnev, ale  aj  beznádej: 
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„tak  v  poslednej  chvíli  pred  oslobodením  padnem  do  rúk  nepriateľa! Nechcel  som  ani  
pomyslieť  na  to,  čo  ma  čaká, keď  zistia, kto  vlastne  som. Bola  to  zrada. Pred  namierenými  
puškami  eskortovali  nás  s  bratom do  blízkej  Chtelnice,  a  potom  do  Piešťan. Tam  nás  na  
Okresnom  súde  zaistili  do  vyšetrovacej  väzby. To  je  už  môj  koniec, pomyslel  som  si  
vtedy. Ale  ako  niekedy  býva, zaúradovala   Šťastena. Náčelník  Kúpeľného  ústavu 
v  Piešťanoch  dozvedel  sa  o  mne – a  okamžite  pomohol. Stala  sa  neuveriteľná  vec. 
Zaškrípali  zámky  na  dverách,  a  ocitám  sa  na  slobode.  Môjho  brata  prepúšťajú  o  týždeň  
neskôr. „  Začiatkom  apríla  1945  obec  Nižná  pri  Piešťanoch  oslobodzujú  jednotky  Červenej  
armády. Parašutista  Vendelím  Mikuš  sa  dožíva   už  skutočnej  slobody.  O  mesiac  neskôr  
spolu  s  príslušníkmi  paradesantnej  brigády  oslavuje  koniec   Druhej  svetovej  vojny. 
Najkrvavejšej  vojny  v dejinách  ľudstva. 
        Plukovník  Vladimír  Přikryl   sa  so  svojou  jednotkou   vo  februári  1945  prebil   pri  obci  
Gašparovo  neďaleko  Brezna  nad  Hronom  cez  frontovú  líniu. Brezno  sa  v  tej  dobe  otriasa  
od  výbuchov  nepriateľských  mín  a  delostreleckých  granátov. Ale  čo  je  to  všetko  proti  
pocitu  šťastia, že  sa  tá  krvavá  dráma  v  slovenských  horách  navždy  skončila!  Cíti  sa  
slobodným  a  šťastným. On, ani  jeho  jednotka  už  nezasiahnu  do  bojov  Druhej  svetovej  
vojny. V  Berlíne  hynie  tyran  a  strojca  nešťastia   európskeho  kontinentu.  Národy  Európy  si  
môžu  konečne  vydýchnuť. A  čo  sa  nakoniec  stalo  s aktérmi  tohoto  nášho  až  neskutočného  
príbehu ? 
       Vladimír  P ř i k r y l  po  ukončení  Druhej  svetovej  vojny  bol  povýšený  do  hodnosti  
brigádneho  generála. Za  svoje  hrdinské  činy  bol  vyznamenaný  najvyššími československými  
a  zahraničnými  rádmi  a  vyznamenaniami. Hoci  bol  veliteľom  výsadkových  vojsk, on  sám  
pre  vysoký  vek  nikdy  nezoskočil  padákom  ani  z lietadla,  ani  z  balónu.  V   roku  1949  bol  
nečakane  prepustený  z  armády  a  v  politickom  procese  obvinený  z  činov, ktoré   nikdy  
nespáchal.  Vlastným  národom  zatratený, znevážený  a  ponížený  generál  bol  nakoniec  
uväznený. Ľudská  zloba, politická  nenávisť  a  drakonove  zákony  prevážili  misku  váh  
spravodlivosti. V   roku  1953  je  podmienečne  prepustený  na  slobodu.  Až  v  roku  1965  
dochádza   k  jeho  úplnej  občianskej  a  právnej  rehabilitácii. Jeho  osud  sa  však  definitívne  
naplňa. Rok  1968  sa  stal  posledným  rokom  života  tohoto  čestného, statočného  a  životom  
ťažko  skúšaného  vzácného  človeka.  

       Vendelín  M i k u š  po  oslobodení  
Československa  bol  nakoniec  povýšený  
do  hodnosti  podplukovníka. Za  svoje  
hrdinské  činy  v Druhej  svetovej  vojne  
bol  po  zásluhe  vyznamenaný  najvyššími  
československými  a  zahraničnými  radmi  
a  vyznamenaniami. Ako  príslušník  
Druhej  čs. samostatnej  paradesantnej  
brigády, urobil   desiatky  bojových  
zoskokov  padákom  v  tých  najťažších  
vojnových  podmienkach. Dlhé  roky  
pracoval  ako  vojak  z   povolania  vo  
významných  a  dôležitých  funkciách  pri 
budovaní  našej  armády. 

Vendelín Mikuš (uprostred) v Žiline u 5. pluku špeciálneho určenia r. 
2002. Na obr. Z ľava: P.Franíl, A. Georgievský, V.Mikuš, 
M.Georgievský a M. Švrček. 
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V  dobe  osláv  životného  jubilea, osemdesiatych  narodenín,  dožil  sa  plnej  úcty  a  ocenenia  
zo  strany  armády,  aj  civilných  zložiek. Tento  vzácny, čestný  a  statočný  človek  dnes  ako  
dôchodca  žije  v Bratislave,  v  kruhu   priateľov, spolubojovníkov  i   rodiny,  v  novej  
slovenskej  spoločnosti, ktorá  na  neho  nezabúda. 
       D r u h á    p a r a d e s a n t n á    b r i g á d a    patrila  k najlepšie  vycvičeným  jednotkám  
armády  na  východnom  fronte  v Druhej  svetovej  vojne. Jej  príslušníci  čestne  obstáli  aj 
v  tých  najťažších  vojnových  podmienkach. Spolu  so  svojím  veliteľom  sa  stali   legendou.  
Zapísali  sa  natrvalo  do  našej  histórie. Bojová cesta  brigády  a  jej  veliteľa  v  mnohom  
pripomína  slávnu  americkú  Siedmu  kavalériu  a  jej  veliteľa Georgea  Custera.  V   bitke  pri  
Little  Bighorne  roku  1876, hynie  generál  Custer  spolu  so  svojimi  vojakmi  v boji 
s  americkými  Indiánmi.  Pre  stratu  bojovej  zástavy  počas  SNP  príslušníkom  paradesantnej  
brigády  bola  odopretá  účasť  na  slávnostnej  vojenskej  prehliadke  v Prahe  roku  v r.1945. Zo  
strany  vtedajšej  vlády  to  bol  úder  pod  pás  všetkým  čestným  a  statočným  členom  brigády, 
z   ktorých  mnohí  položili  aj  vlastné  životy  pre  lepší  život  nášho  národa. Strata  bojovej  
zástavy    nebola  nikdy  objasnená. 
        Veľa  príslušníkov  parabrigády   sa  slobody  nedožilo.  Pochovaní  sú  na  Duklianskom 
a  iných  cintorínoch  našej  vlasti.  Sú  to  hrdinovia, ktorí  mlčia, lebo  už  nemôžu  prehovoriť. 
Nezabúdajme  na  nich!!!  My  za  nimi  všetci  prídeme, ale oni sa k  nám už  nikdy  nevrátia !!! 
 
 
                                                                                                      Ing.  Alexander  Georgievský 
                                                                                                           člen  KVV  Bratislava  
 
Boli  sme  pri  tom. 
 
     Na  listoch  kroniky  Aeroklubu  Dubnica  nad  Váhom  sú  zapísané  významné  udalosti 
a  nevšedné príbehy  päťdesiatročnej  histórie, i  spomienky  na  otvorenie  letiska  v Slávnici  
pred  štyridsiatimi  rokmi.   
     1..februára  1948  nadšenci  lietania, parašutizmu  a  modelárstva  v Dubnici  nad  Váhom 
založili  pobočku Slovenského  národného  aeroklubu, čím  položili  základ  dnešného  aeroklubu. 
Prvé  svahové  letisko  bolo  pod  Ostrým  vrchom - medzi  Dubnicou  a  Kolačínom. Kronika  
opisuje  námahu, ale  aj  krásu  svahového  lietania  na  ŠK – 38,  aj  výstavbu  prvého  dreveného  
hangára, ktorý  napokon  nebol  dokončený,  pretože  letecká  technika  už  vyžadovala  rovinné  
letisko. Nové  letisko  postavili  medzi  dubnickými  Škodovými  závodmi  a  Prejtou, ale  ani  
toto  nebolo  dlho  v  prevádzke. V   roku  1953  ho  pohltili  rozširujúce  sa  strojárske  závody. 
Športovci  preto  museli  dochádzať  do  iných  aeroklubov  na  okolí  celé  desaťročie. Tí, ktorí   
vydržali  pri  svojom  športe, mali  možnosť  zúčastniť  sa  na  otvorení  nového  letiska  až  v júni  
1963, kedy  sa   konal  veľký  letecký  deň. O  vy budovanie  letiska  v  Slávnici  sa  zaslúžili 
i  mnohí  parašutisti.  ( Napr. Sloboda,Sýkora, Kadlec, Štrbík, Vanko  a  ďalší ). 
     Uplynulých  40. rokov letiska  v Slávnici  je  naplnených  bohatou  činnosťou.  Piloti 
motorových  a  bezmotorových  lietadiel  nalietali  desaťtisíce  hodín, preleteli  státisíce  
kilometrov  a  parašutisti  absolvovali  tisícky  zoskokov. Aj  areál  letiska  sa  postupne  
rozrastal. Zväčšila  sa  hlavná  budova, rozšíril  sa  hangár, pribudla  riadiaca  veža, garáže, 
ubytovacie  a   rekreačné  zariadenia, a  všetko  to  čo  v súčasnosti  vytvára  dobré  zázemie  pre  
vrcholové  športové  lietanie  a  parašutizmus, ale  aj  rekreačný  šport. 
     Aeroklub  Dubnica  nad  Váhom  -  letecká  škola  - RF. , letisko  Slávnica  je  veľkým  
propagátorom  leteckých  športov. Vychováva  mladých  adeptov  lietania  a   parašutizmu.  
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Každý  koniec  týždňa  od  roku  1998 , vždy  od  marca  do  októbra,  patrí  slávnické  letisko  
medzinárodným  stretnutiam  parašutistov – Slovak  air  boogie. Zoskoky  padákom  z  lietadiel  
L – 410  z výšky  4000  m  sa  stali  veľmi  obľúbenými  a  sú  už  dobre  zapísané  do  
povedomia  parašutistov  doma  i   v zahraničí . Veď  sa  tu  stretávajú   parašutist  z  Česka, 
 Maďarska, Rakúska, Poľska, Nemecka, Talianska  a   ďalších  krajín. 
       Na  letisku  v  Slávnici  pri  príležitosti  osláv  55. výročia  založenia  Aeroklubu  Dubnica  
nad  Váhom, 40. výročia  otvorenia  letiska  Dubnica  pri  obci  Slávnica  a  100. výročia  prvého  
letu  bratov  Wrightovcov  sa  uskutočnil  29. júna 2003  letecký  deň  s  bohatým  programom. 
       Do  programu  leteckého  dňa – VI. aerovikendu  2003  boli  zaradené  statické  ukázky  
leteckej  techniky, leteckých  a  raketových  modelov, stretnutie  historických  motocyklov 
a   vozidiel, vyhliadkové  lety, letové  ukážky  na  rôzných  typoch  lietadiel, hromadný  zoskok  
športových  parašutistov  z   lietadla  L – 410 a  para šutistov -  veteránov  z  lietadla  AN – 2.  
Po  skončení  leteckého  programu  nasledoval  bohatý  kultúrny  program  so  slávnostnou  
recepciou,  ukončenou  veľkým  ohňostrojom. 

Zľava : J. Kupecký, J.Meheš, L. Hreha, P. Franík, J. Tuček 
V podrepe: M. Zjara, A. Filo, V. Gajdoš 

    Na  tento  letecký  deň  bol  pozvaný  i  náš  Klub  vojneských  výsadkárov.  Do  programu  
sme  prispeli hromadným  zoskokom  veteránov  z   lietadla  AN – 2   na  padákoch  typu 
„krídlo„.  Zúčastnili  sa  ho  J. Meheš (70r.), P. Franík (69r.), Ing. L. Hreha (61r.), 
Ing. J. Tuček (60r.), MuDr. J. Kupecký (59r.) a ďalší  členovia JuDr. A. Filo 
a M. Zjara. Po  zoskoku  právom  zožali  silný  potlesk  obecenstva  a  od  vedenia  Aeroklubu  
Dubnica  nad  Váhom  pre  náš  Klub  vojenských  výsadkárov  sme obdržali pekný  pohár 
a   každý  z nás i  upomienkový  diplom. 

Tesne popristáti. V popredí: P. Franík v pozadí J. Tuček,  
J. Kupecký, J. Meheš   

 
                                                                                                                      Pavel    F R A N Í K 
                                                                                                                     člen  KVV  Bratislava 
 
        
Stretnutie  s členmi  Klubu  výsadkových   veteránov  z Veľkej  Británie. 
 
     Dňa  16.  Júna  2003 sa  stretlo  niekoľko  členov  nášho  Klubu  vojenských  ( P.Franík, 
Ing.A. Georgievský, Ing.L.Hreha , Š.Janáček )  s osemnásťčlennou  skupinou  anglických  
výsadkových  veteránov. Stretnutie  sa  uskutočnilo  na  Ministerstve  obrany  SR. Skupinu  
anglických  veteránov  pozval  na  prehliadku  Slovenska  minister  obrany  SR  pán  Ivan  Šimko. 
Zástupcovia   nášho   klubu   informovali   kolegov    spoza   kanála   o   doterajších     aktivitách   
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bratislavského  klubu, zmysle  a  podstate  činnosti ,  i  o  našich  ďalších  plánoch. Napriek  
podstatne  vyššiemu  vekovému  priemeru  anglických  veteránov, ich  živý  záujem  o  našu  
činnosť  predĺžil  čas  vymedzený  na  stretnutie  takmer  o  ďalšiu  hodinu. Okrem  iného  si  
hostia  želali  pozrieť  videozáznam  našich  zoskokov  na  leteckom  dni  SIAD  2002, ktoré  boli  
pokusom  o  vytvorenie  svetového  rekordu  v  počte  a  vekovom  priemere  parašutistov -  
veteránov, s následným  zápisom  do  Guinnessovej  knihy  rekordov. Hostia  z Anglicka  
sledovali  náš  pokus  s neskrývaným  obdivom. 

 

     Na  pamiatku  tohoto  prvého  
stretnutia  nás  obdarovali  svojou  
stolovou  klubovou  vlajkou, pohárikmi  
a  príveskami  na  kľúče  s ich  
klubovým  emblémom. Hospodár  
nášho  klubu  Paľko  Franík,  zasa  
dekoroval  hostí  členskými  odznakmi  
a  kravatovými  sponami  nášho  klubu. 
Predseda  klubu  Ing. Lacko  Hreha   
pozval  v  mene  KVV  Bratislava  
všetkých  hostí  z  Anglicka  na  ďalšiu  
návštevu  Slovenska, ktorá  by  sa  mala  
uskutočniť  v  roku  2004. Už  teraz  sa  
na  toto  stretnutie  tešíme.  

     Kontaktnú  adresu  má  autor  článku. 
 
 
                                                                                                               Štefan    J A N Á  Č E  K 
                                                                                                          podpredseda  KVV  Bratislava 
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