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Lučenec  -  Boľkovce  8. – 9. 5. 2004.                                                   
         
     Oblastný  KVV  v Banskej  Bystrici  zorganizoval  tradičné  stretnutie  vojenských  
výsadkárov  SR v dňoch  8. – 9. 5. 2004  na  letisku  v Lučenci  - Boľkovciach. Pôvodne  
plánovaný  termín  na  5. – 6. 5. sa  neskôr  zmenil  / ku  prospechu  veci / na  sobotu  a nedeľu 
8. – 9. 5. 2004. Stretnutia  sa  zúčastnili  i zástupcovia  nášho  KVV  v zložení  pp. Hreha, 
Gajdoš, Franík, Poláček  a Feketeová. Takže  o čo  všetci  ostatní  prišli ? 
     Cestou  do  Lučenca  sme  sa  ešte  zastavili  u nášho  predsedu  p. Hrehu. Pani  domáca  nás  
pohostila  chutnou  kávou  a mohli  sme  vyraziť. Cestou  nebolo  núdze  na debatu, čo  nás  čaká  
v  živote  nášho  klubu  v roku  2004  a ako  to  všetko  zabezpečiť.  
Celú  debatu  rezonovalo  zhotovenie  busty  Š. Baniča  k 90. výročiu  udelenia  patentu  na  jeho  
padák  a hlavne  ako  získať  finančné  prostriedky. A tak  sme  sa  ani  nenazdali  a už  sme  boli  
pri Žiari  nad  Hronom. Pri  odbočke  na  Kremnicu  sa  spustil taký  lejak, že  nebolo  vidieť  ani  
na  pár  metrov. Nič  dobrého  to  neveštilo  na  skákanie  padákom  v Lučenci. Dážď  nás  
sprevádzal  až  do  nášho  cieľa  v Lučenci. 
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Priatelia-inštruktori zo 
Sliača  a  Očovej  
P. Franík a D.Domský sa 
znuvu stretli po štyri-
dsiatich piatich rokoch. 
 
 
 
 
 
Balenie padákov pred 
nedeľňajším zoskokom 
pod dohľadom 
inštruktorov LŠC 
Lučenec 
1



     Po príchode do objektu  letiska  Leteckého  športového  centra / LŠC / v Lučenci-Boľkov-
ciach  nasledovalo  ubytovanie  za  veľmi  rozumné  ceny, priamo  v objekte letiska. Cca po  
15,oo  hod.  po  príchode  všetkých  účastníkov  otvoril  stretnutie riaditeľ  LŠC  p. Marian  Sluk.  
Dobrú  spoluprácu  s LŠC  potvrdila  vo  svojom vystúpení  i  starostka  obce  Boľkovce. Za  
KVV  Bratislava  informoval  o situácii v prípravách  na  SIAD  2004 náš  predseda 
p. Hreha. Bodkou  za  oficiálnym  úvodom  bolo  poďakovanie  p. Kodadu  KVV  Banská  
Bystrica, sponzorom  a  organizátorom  stretnutia. Po  oficialitách  nasledovali  zdvihnuté  ruky  
záujemcov  o zoskoky  a začala sa  praktická  časť.         
     V zasadačke  zostala  asi  jedna  tretina  účastníkov, reprezentujúca  10 – 13  záujemcov  
o zoskoky. Ostatní  sa  odobrali  do  bufetu  na  priateľské  besedy. 
Pre  tých, ktorí  zostali  nasleduje  predstavenie  inštruktorov  /pp. K. Adamčíka, R. Juriša, 
P. Platku, J. Vrbického, praktický  top  reprezentačné  družstvo  SR/, nasleduje rozdelenie  do  
skupín, kontrola  platnosti  lekárskych  prehliadok, záznamníkov  a licencií. Polemika  o použití  
padákov  krídel  je  rýchlo  vyriešená – minimálny  počet  zoskokov  100  je  upresnený  -  100  
zoskokov  na  krídle. Medzitým  prestalo  i  pršať  a  vykuklo  zpoza  mrakov  slniečko. Ešte  
nutné  podpísanie  formulárov  o poučení  o prípadných  následkoch  zoskoku  nič  nekončí – 
skôr  začína. 
     Príchodiaci  doktor  ešte  stihne  urobiť  niekoľko  chýbajúcich  lekárskych  prehliadok, po  
teórii  na  chodbe  objektu  a po  pokyne  „ strojiť „ je  areál  LŠC  „ náš „. Nasleduje  pozemná  
príprava, ktorá  v úvode  vyvoláva  spomienky  na  mladosť, do  doby  keď  zistíme, že  
teoretická  časť  skutočne  skončila. Parakotúle  najskôr  na  mieste, potom  využívame  
i nábehové  lávky  a po  úspešnom  absolvovaní  čakajú  „ šťastlivcov „ mostíky. Nevylučujem, 
že  pokiaľ  by  bolo  viac  času, stihli  by  sme  i tretí  stupienok  mostíka. Aby  nebolo  vidieť  
nedostatky  praktického  doskoku, sme  už  všetci  mokrí  po  „ prechode  zvlnenej  studenej  
fronty „ , ktorá  sa  podpísala  na  teréne  letiska. Nasleduje  presun  k AN – 2, imatrikulačné  
číslo  OM – VHB  / logo  HALAG  Košice  na  chvoste /, rozdelenie  do  výsadiek, nácviky  
výskoku. Po  krátkej  prestávke, vydýchnutí, nasleduje  prečítanie  rozkazu – kto  a na  základe  
čoho  skáče, opäť  podpisy  a  strojenie  do  padákov  a ide  sa  do  lietadla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po  príchode  z miesta  dopadu  a vrátení  padákov  nasleduje  večer  neformálna  a družná  
výmena  zážitkov  z  parašutistického  života  a práce  jednotlivých  klubov. Koluje  i Kronika  
KVV  Bratislava, ktorú  priniesol  P. Franík. No  a hlavne  sa  čaká  na  výborný  guľáš,  ktorý  
už  rozvoniaval, a ktorý  počas  našej prípravy  na  zoskoky  pripravil  kolega  Paľo  Vojtek. 
Nechýbalo  ani  chutné  víno  na koštovanie. Tí, ktorí  mali  skákať  na  ďalší  deň  si  ho  museli  
odoprieť.  Večer  teda  utiekol  teda  v družných  debatách. Veď  účastníci  si mali  čo povedať 
hlavne  tí, ktorí  sa  nevideli  už  niekoľko  rokov. Medzi  účastníkmi  nechýbali  ani  pamätníci  
parašutizmu, ako  napr. V. Zámečník, J. Major, D. Domský, J. Varga  a ďalší. Bol  čas i na  
debatu  s predsedom  KVV  Banská  Bystrica  F. Lackom, ktorý  mal  nemalý  podiel  na  
zabezpečení  tohoto  podujatia  a ako  ďalej  upevňovať  a rozvíjať  vzájomné  vzťahy. 

     V dobe  medzi  I. a II. tretinou  
hokejového  semifinále  SR  -  Kanada  
stiháme  absolvovať  zoskok  na  padákoch  
OVP – 68  iba  Rasťo  Vargic  používa  
svoj  vlastný  padák  typu  „ krídlo „. I keď  
je  výsadok  podľa  dosiahnutého  počtu  
zoskokov  rôznorodý, pri  pristátí  na  zem  
sa  tento  rozdiel  zmazáva. Výsadok  je  
tvorený  zástupcami  KVV  Žilina, Banská  
Bystrica  a Bratislavy  /Hreha, Gajdoš/.  
Zem   je   po  daždi výnimočne mäkká. 
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Ako  pripraviť  budúcoročné  Majstrovstvá  Slovenska veteránov,  ktoré  sa  podujal  
zorganizovať  KVV  B. Bystrica. Spev  sa  ozýval  dlho  do  nočných  hodín. My, ktorí  sme  sa  
chystali  na  nedeľňajší  zoskok  sme  sa skôr  odobrali  na  lôžka.          
     Nedeľa  ráno  9. 5. 2004  neveštila  nič  dobrého. Celú  noc  pršalo. Vonku  mokro, mraky  
a nezabalené  padáky. Po  nejakej  hodinke  čakania  nasleduje  rozuzlenie  -  áno  bude  sa  
skákať, ale  musíte  si  zabaliť  padáky. Takže  v dvojiciach / niektorí  i po  30  rokoch  prestávky 
/ si  kľakáme  nad  baliace  stoly  a za  pomoci / i praktickej / nad  nami  stojacich  inštruktorov  
si  spomíname  ako  sme  to  vlastne  balili  tie  OVP – 68, či  iné  padáky. Pri  balení  si  ešte  
stihneme  všimnúť  väčšie  či  menšie  zalepené  i nezalepené diery  na  padákoch, ktoré  ako  sa  
neskôr  potvrdilo, nemali  vplyv  na  bezpečnosť  a funkčnosť  padákov  a nikto  nemusel  použiť  
záložný  padák  ZVP – 86.Krátko  po  10,30  hod. sme  hotoví. Nasleduje  príprava, strojenie, 
opäť  prečítanie  rozkazu  a  vzduch  je  náš. Bratislavské  družstvo  posilnil  P. Franík, líšiaci  sa  
od  nás  dvoch  Hreha, Gajdoš tým, že  mal  na  chrbte  padák  typu  „ krídlo „  M – 291. Nízko  
položené  mraky  nás  vyhnali  asi  do  700 m. Nasledujú  4  nálety, pri  ktorých  sa  potvrdzuje  
zmysel  vysadzovača  z LŠC  pre  humor. 1. výsadok  / najťažších / končí  neďaleko  kruhu, 
/ kolega  z B. B. si  vyskúša  i  „ pevnosť „  pristávacej  dráhy  č. 131 / 2 a 3. výsadok  sa  potom  
zoznamuje  při  mäkkom  ale  blatistom  doskoku, s krásami  okolia  letiska  v Boľkovciach 
a  má  možnosť  zistiť  kvalitu  a  predpokladanú  úrodu  repky  olejnatej  v Boľkovciach. 
     Celkovo : Osobne  mám  veľmi  dobrý  dojem  z podujatia. Príjemne  prekvapila  organizácia  
podujatia  prejavujúca  sa  v maličkostiach, ako  bola  napr. otázka  po  zoskoku, či  sa  niekomu  
nič  nestalo. Z  ďalších  maličkostí  prekvapili  čalúnené  sedačky, protišmyková  podlaha a 
pokus  o  klimatizáciu  v lietadle  AN – 2. V rozkazoch  k zoskokm  bolo  jasne  určené : kto, 
prečo, na  základe  čoho, kde, atď. Zostáva  len  ľutovať, pri  cenách  za  padák, „ letenku „ 
a  ubytovanie, že  Boľkovce  sú  250  km  od  Bratislavy. Nevylučujem, že  na  budúci  rok, môže  
toto  letisko známe  svojou  dobrou  termikou, hostiť  účastníkov  Majstrovstiev  Slovenska 
veteránov  v parašutizme. Moje  poďakovanie  patrí  všetkým, ktorí  sa  isto  nájdu  medzi  
riadkami. 
                                                                                   
 
 
                                                                                                        V. G a j d o š,  KVV  Bratislava  
 
 
 
 

 
Galéria osobností parašutizmu na Slovensku.  
4. pokračovanie                                                                                                                                      

 
 
     V galérii  osobností  parašutizmu  na  Slovensku  pokračujeme  inštruktormi  Ivan  
NEMČEK – kraj  Bratislava, Emil  TENCER – kraj  Nitra, Miroslav  SENKO  - kraj  
Žilina, Tibor  Glaubic – kraj  Košice, Ladislav  PLATKO – kraj  Prešov, ktorí  sa  veľkou  
mierou  zaslúžili  o masový  rozvoj  parašutizmu  medzi  mládežou  na  Slovensku.  Pôsobili  
i v zahraničí  v rozhodcovskej  či  funkcionárskej  činnosti. Za  to  čo  vykonali  pre  tento  
náš  šport  patrí  im  úcta  všetkých  nás  a veľká  vďaka.       
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Emil  T E N C E R 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emil Tencer – krst knihy „Dejiny parašutizmu na 
Slovensku I.“ 

Narodil  sa  1. 12. 1927  v  Novej  Bani. Ako  mnohí  
iní  aj  on  začínal  leteckým  modelárstvom, v lietaní  
na  klzákoch.Po  absolvovaní  4  ročnej Baťovej  školy  
práce  v  Baťovanoch, nastúpil v  roku  1948  na  
základnú  vojenskú  službu a  v   roku  1949  prešiel  
dobrovoľne k výsadkovému  vojsku k  špeciálnej  
jednotke v  Stráži  pod  Ralskem  a v Zákupoch, ako  
radista – prieskumník  71. pešieho  práporu  čs. 
výsadkárov. Po  príchode  do  civilu  bol  v  roku  1950  
poverený  Ústredným  výborom  Sokola  funkciou  
krajského  veliteľa  parašutistov  pre  kraj  Nitra. 
Zároveň  zastával  funkciu  zástupcu  veliteľa  pre  
výcvik  na  Slovensku. V  roku  1951  viedol  dve  
veľké  sústredenia  parašutistov  základného  výcviku  
v Prešove  a  v  Bratislave. V  tom  istom  roku  bol  
účastníkom  prvého  kurzu  pre  krajských  veliteľov  
parašutizmu  a výsadkových  sprievodcov, ktorý  sa konal  v  Bratislave. V  rokoch  1952 – 1954  
absolvoval  tri  kurzy  voľných  pádov, ktoré  sa  konali  v Kralupoch  a Karlových  Varoch. 
     V  rokoch  1954 – 1956  organizoval  ustanovenie  základných  československých  rekordov  
v Partizánskom. 29. 7. 1956  Š. Švarc  vytvoril  medzinárodný  rekord  na  presnosť  pristátia  zo  
600  m  výkonom  0,405  m.  Skupina  V. Zámečník, J. Valachovič, Časnocha  vytvorila  čs. 
rekord  z  výšky  1.500  m   s výdržou  15  sec.  výkonom  18,42  m . Skupina  v zložení  J. 
Marko, M. Marko, J. Vician  z  výšky  1000  m,  s  okamžitým  otváraním  padáka  na  presnosť  
pristátia  dosiahla  výkon  23,55  m. V  tomto  období  zavádza  do  metodiky  školenia  
inštruktorov  nový  systém, ktorý  sa  dobre  osvedčil. V  roku  1955  podieľa  sa  na   príprave  
cvičencov  parašutistov  na  Celoštátnu  spartakiádu. Po  nej  za  parašutistickú  činnosťa  orga-
nizačnú  prípravu  na  Spartakiádu  mu  bol  udelený  odznak  „ Za  obetavú  prácu“. 
     V roku  1957  pripravil  nové  ucelené  organizačné  a   metodické  pokyny  pre  organizo-
vanie  súťaží  a  Majstrovstiev  Slovenska  i  Československa, ktoré  v   tomto  období  zápasili  
so  značnou  neorganizovanosťou. Pokyny  boli  overené  na  I. Majstrovstvách  Slovenska 
v  roku  1957 v  Partizánskom . Po  roku  1954  musel  vlastnú  športovú  činnosť  v zoskokoch  
obmedziť  na  minimum, pretože  sa  mu  obnovili  problémy  s chrbticou, ktoré  „ získal „  na   
prekážkovej  dráhe  počas  vojenskej  základnej  služby. Preto  sa  potom  viac  venoval  príprave  
nových  športovcov, rozhodcovskej činnosti. Bol  oficiálnym  časomeračom  ARČS  pre  letecké  
športy, rozhodca  I. triedy  a   medzinárodný  rozhodca  FAI  pre  parašutizmus. Zúčastňoval  sa  
všetkých  druhov  súťaží, od  miestnych, cez  krajské  až  po  majstrovstvá  sveta. Rozhodoval  
už  na  IV.  Majstrovstvách  sveta  v Bratislave  v roku  1958.     V   rokoch  1959 – 1968  bol  
podpredsedom  Slovenskej  leteckej  sekcie  a  predsedom  para  odboru  na  Slovensku. Po  
odovzdaní  funkcie  pracoval  ako  predseda  športovej  komisie.  Začiatkom  70 – tých  rokov  
bol  členom  rady  aeroklubu  pre  Slovensko  a  členom  rady  AČSFR. 
     V  roku  1960  prestal  pracovať  ako  zamestnanec  aeroklubu  Zväzarmu  v  Nitre, pretože  
niektoré kraje , medzi  nimi  i  Nitra  boli  zrušené. V  ďalších  rokoch  pracoval  len  ako  
aktivista  a inštruktor  až  do  konca  roka  1990. V  priebehu  celého  obdobia  svojej  činnosti  
bol  aktívnym  dopisovateľom  Krídiel  vlasti  a  Letectví  a  kozmonautika. Za  jeho  činnosti 
v  parašutistickom  športe  vyrástli  viacerí  športovci  v tomto  kraji, ktorí  v neskorších  rokoch  
dosiahli  tituly  Majstrov  športu  a  boli  aj  reprezentantmi  Slovenska  a Československa. Napr.   

 4



V. Zámečník,, J. Valachovič, bratia  Markovci,      H. Mjartanová M. Mikušková  a  ďalší. Za  
túto  prácu  obdržal  v roku  1968  Zlatý  odznak  FAI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     V  roku  1969  mu  bol  Medzinárodnou  leteckou  federáciou
/ FAI /  v  Paríži  udelený  diplom „ Paula  Tissandiera „  za  rozvoj  
parašutizmu  v  Československu.  Na  požiadanie  Slovenského  
národného  aeroklubu   v   roku  1989  začal   písať  Dejiny  para-
šutizmu  na  Slovensku. Napísal  dva  diely, ktoré  zachytávajú  
históriu  športového  parašutizmu  na  Slovensku  do  konca  roku  
1989. Prvý  diel  je  za  obdobie  1946 – 1970  a  vyšiel  tlačou  
knižne  v  roku  2000. Kniha  má  608  strán, z  toho 120 strán  
fotografií. Druhý  diel, ktorý  zachytáva  obdobie  1971 – 1989  je  
pripravený  na  vydanie. Problém  je  v   tom, že  sa  ťažko  v  tomto  
období  zháňa  možný  vydavateľ. 
     V  roku  2001  obdržal  od  Americkej  nadácie  Štefana  Baniča  
„Zlatú  medailu„  za  celoživotnú činnosť  v   parašutizme.
V súčasnosti  času  je  členom  Klubu  vojenských  výsadkárov
v  Banskej  Bystrici. Aktívne  sa  podieľa  svojimi  príspevkami  na  
vydávaní  nášho  Spravodaja  Červené  barety. 

Emil Tencer na  kresbe J. Kriváňa.
Na kurze voľných pádov v apríli 1954 
ho zachytáva ako lyžiara. 

 
 
                                                                                                   Pavel   F r a n í k,  KVV Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibor   G L A U B I C,  pplk. v. v.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v aeroklube  Košice. 

     Narodil  sa    12.novembra  1921  v Košiciach. Prvé  
zoskoky  urobil  v  roku  1944  ako  účastník  II.  
svetovej  vojny  a  príslušník  2.  čs.  samostatnej  para-
desantnej  brigády  v  ZSSR, v  Jefremove.     
     V  povojnových  rokoch, po  demobilizácii  sa  
postupne  vracia  k  športovému  parašutizmu  na  
letisku   v  Košiciach  spolu  s   priateľom   i para-
šutistom  z  II.  svetovej  vojny  Štefanom  Horňákom. 
Na  letisku  našli  nemecké  trofejné  padáky  RZ – 20, 
na  ktorých  mal  Horňák  výcvik  v Maďarskej  armáde  
a  tak  ich  v  roku  1947  i  vyskúšali. Po  úspešnom  
zoskoku  to  bola  dobrá  propagácia  na  založenie  
krúžku  parašutistov   v Košiciach. Bol  prvým profe-
sionálnym   zamestnancom    parašutizmu  po  vojne  

     V  roku  1948  pod  patronátom  Leteckého  odboru  Povereníctva  dopravy, keď  sa  ešte  len  
v SNA  začína  parašutizmus  organizovať  absolvoval  prvý  inštruktorský  kurz  v  Baťovanoch  
pre  padáky  RZ  - 20. Po  odchode  Štefana  Horňáka  z  funkcie  inštruktora  v  Košiciach, 
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nastupuje  na  jeho  miesto. V  roku  1950  sa   v  organizácii  Sokol  stáva  veliteľom  
parašutizmu  košického  kraja. V  roku  1951  absolvoval  vo  Vajnoroch  prvý  kurz  pre  
krajských  veliteľov  a  výsadkových  sprievodcov  z  dopravných  lietadiel. V  tom  istom  roku  
v  zimnom  období  absolvoval  kurz  lyžiarov  vo  Vysokých  Tatrách , ktorý  bol  ukončený  
testovacím  cvičením  v  noci. V  roku  1952  absolvoval  kurz  výsadkových  sprievodcov  pre  
zoskok  z  balóna,  vo  dne  i  v   noci,  ktorý  sa  konal  v  Liberci. 
     Bol  inštruktorom  v  dobách, keď  sa  parašutizmus  ešte  len  začínal  organizovať a rozši-
rovať.  Bol  jeho  propagátorom  a  organizátorom  v  celom  košickom  kraji.  Založil  krúžky  
parašutizmu  vo  Svite, v Prešove, Rožňave, Krompachoch. Vo  viacerých  strediskách  pomáhal  
svojpomocne  budovať  prekážkové  dráhy  a  syntentické  aparáty. Svoju  profesionálnu  dráhu  
ukončil  v   roku  1953z  rodinných  dôvodov.  Ale  aj  potom  sústavne  pomáhal  vo  výcviku  
mladých  parašutistov. Z  jeho  bývalých  žiakov  sa  stali  vynikajúci  inštruktori, ako  boli  napr. 
Kister  zo  Svitu, P. Gdovin  z Prešova, J. Rydzik  a J. Šuška  z Košíc.  Rydzik  bol  aj  repre-
zentantom  ČSR  na  Majstrovstvách  sveta  vo  Francúzsku, odkiaľ  si  družstvo  ČSR  prinieslo  
v  celkovom  umiestnení  striebornú  medailu. V  roku  1977  mu  bolo  Slovenským  národným  
aeroklubom  udelené  „ Čestné   uznanie „ s  medailou  a odznakom  za  rozvoj  parašutizmu  na  
Slovensku. Za  svoje  vojenské  činy  bol  mnohokrát  vyznamenaný  vysokými  vojenskými  
medailami, ako  napr.  Vojnový  kríž  1939, Za  chrabrosť,  Za  zásluhy  v Karpatsko – Dukelskej  
operácii  I. stupňa,  Medaila  SNP  I. stupňa , 6  krát  medailou  Veľkej  vlasteneckej  vojny  
ZSSR  a 14  ďalších  medailí. Po  odchode  zo  Zväzarmu  pracoval  v civilnom sektore  na  
rôznych  významných  funkciách. V  tomto  čase  pôsobí  ešte  ako  veľmi  aktívny  člen Klubu  
vojenských  výsadkárov  v Prešove. 
 
 
                                                                                          Emil  T e n c e r,  KVV Banská  Bystrica 
 
 
 
Miroslav  P E C K O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    Narodil sa 19. 1. 1926  v  Bá-
novej  pri  Žiline. Po  ukončení  
gymnázia v roku  1947  prihlásil  sa  
do  Vojenskej  leteckej  akadémie  
v Hradci  Králové. No  MNO  pred  
nástupom  mu  oznámilo, že  pre  
veľký  počet  uchádzačov  ho  pre-
raďuje  do  Vojenskej  akadémie  
v Hraniciach  na  Morave. Nastúpil  
teda  tam  v presvedčení, že  sa  
odtiaľ  dostane  k  letcom. Zadelili  
ho  však  k delostrelcom, odkiaľ  
nebolo  možné  ho  preradiť  a tak  
požiadal  o  prepustenie  do civilu.            A. Valachová pred zoskokom kontroluje padák Miroslavovi Peckovi. 

Podľa  vtedajších  predpisov  ani  to  nešlo  i keď  nastúpil  k vojsku  dobrovoľne. Keď  na  tom  
však  trval, preradili  ho  do  Školy  dôstojníkov  v zálohe, do  Milovic. Tu  požiadal  veliteľa, že  
po  ukončení  školy  chce  ísť  k výsadkovému  vojsku, čo  sa  mu  aj  splnilo. Vojenskú základnú  
službu  ukončil  v Stráži  pod  Ralskom. Po  príchode  do  civilu  zistil, že  Imro  Matušek, ktorý  
v Žiline  založil  početný  paraoddiel  potrebuje  pomoc  pri  výcviku a  tak  začal. Branné  
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oddelenie  Ústredného  výboru  Sokola  v  Prahe  uskutočnilo  v  máji  1950 
v  Tyršovom  dome  kurz  pre   inštruktorov  parašutizmu  z  celej  ČSR. Za  Žilinu  sa  ho  
zúčastnil  aj  M. Pecko. Po  tomto  kurze  viedol  výcvik  záujemcov  o  parašutizmus  
v Považskej  Bysatrici. Neďaleko  Žiliny  na  Straníku  sa  mnohí  žilinčania  venovali  plach-
teniu.  Medzi  nadšencami  tohoto  športu  bol  aj  M. Pecko. Po  vzniku  DOSLET  / Dobro-
voľný  zväz  ľudového  letectva /, v   roku  1952  sa  stáva  po      E. Julénym  náčelníkom  
paraodboru  v Žiline. 
     Po  odchode  Aleny  Valachovej  do  Prahy  v  júli  1953, ktorá  vykonávala  v Žiline  kraj-
ského  inštruktora  nastupuje  do  tejto  funkcie  M. Pecko. Keďže  ešte  nemal  skúsenosti  so  
zoskokmi  s ručným  otváraním  padáka  zúčastňuje  sa  kurzu  športových  parašutistov 
v  Kralupoch  nad  Vltavou 
v  dňoch  10. – 21. 7. 1953  a  jednomesačného  kurzu  v apríli  1954  v  Karlovych  Varoch,  
ktorý  viedol  sovietsky  inštruktor  Dmitrij  Žornik. Športový  výcvik  vyžadoval  aj  zoskoky  
do  vody, preto   sa  zúčastňuje  inštruktážnych  zoskokov  na  Kníničskej  priehrade  pri  Brne 
a  v Nosiciach  na  Priehrade  mládeže.Bol  to  dobrý  začiatok  pre  plnenie  ďalšej  disciplíny 
v  športovom  výcviku.  
     Po  návrate  z  týchto  kurzov  začal  sa  v Žiline  intenzívny  výcvik  športových  parašutistov. 
Usporiadali  I. krajský  prebor  v zoskoku  padákom  na  presnosť  pristátia. Prebory  vyhral 
M. Pecko  pred  M. Senkom  a J. Gargulákom.  Na  I. celoštátnom  prebore  dvojčlenných  
hliadok  parašutistov         v Ostrave  spolu  s M. Senkom  obsadil  9.  miesto. Na  II.  Celoštát-
nom  prebore  na  letisku  vo  Vajnoroch  v  júli  1954  obsadil  M. Pecko  2. miesto  a  ich  
hliadka  v zložení  M. Pecko, M. Senko, V. Hlôška  obsadila  1. miesto. Takisto  v disciplíne 
v  zoskoku  padákom  z  výšky  1.000  m  na  presnosť  pristátia pristál  7  m  od  stredu  kruhu  
a  obsadil  1. miesto. Po  týchto  pretekoch  mu  bol  udelený  titul  Majstra  športu.   
     V  roku  1954  sa  zúčastňuje  Ústredného  cvičiteľského  kurzu  na  I. Celoštátnu  spartakiádu  
parašutistickej  skladby  v Mladej  Boleslavi  a  po  ňom  všetky  sily  venoval  jej  príprave  
v kraji  Žilina. Na  I. CS  sa  zúčastnila  z  tohoto  kraja  350  členná  parašutistická  skupina. 
     Žilina  mala  dlhšie  obdobie  nedostatok  výsadkových  lietadiel. Obyčajne  im  ich  
zapožičiavala  Banská  Bystrica. Keď  konečne  dostali  výsadkové  lietadlo, malé  trojmiestne  
lietadlo  SOKOL  M-1-D  išiel  ho  hneď  M. Pecko  s M. Senkom  vyskúšať. Vystúpali  do  
výšky  1.500  m  a  hodlali  padáky  otvárať  v  800  m .  Zle  sa  vysadili  a  ešte  i  padáky  
otvárali  asi  v  1.100  m. Na  letisko  pristáť  sa  nepodarilo  a tak  nezostalo  nič  iné  len  pristáť  
za  Váh. M. Pecko  na  to  spomína :  „ Vybral  som  si  na  pristátie  jednu  záhradu. Vidím  však  
ako  v záhrade  usilovne  pracuje  žena. Kričím  na  ňu, ale  domáca  pani  nepočuje  a  usilovne  
kope  ďalej. Pristál  som  vedľa  nej. Preľaknutá  pani  vykríkla  niekoľko  nesúvislých  slov  
a zúfalo  behať  okolo  plota. Nemohla  nájsť  bránku  v  plote. Zamotala  sa  mi  do  padákových  
šnúr  a upadla. Chcel  som  jej  pomôcť, ale  odsotila  ma  a  zhodila  na  zem. O chvíľu  
preľaknutá  vbehla  do  domu.  Videl  som  ako  ma  spoza  okna  pozoruje. Rýchle  som  zbalil   
padák  a chcel  som  odísť.  Domáca  pani  v tom  vybehla  z  domu  a  postavila  sa  do  bránky  
a  rázne  ma  oslovila.  No  počkajte  anjelik, kto  mi  pokope  pošliapanú  záhradku. Márne  boli  
moje  protesty, že  ja  som  jej  záhradu  nepošliapal. Dala  mi  do  ruky  motyku  a musel  som  
podľa  jej  želania  všetko  pokopať.  Keď  som  skončil  ponúkla  ma  pivom. Chutilo  mi  
znamenite. Poďakoval  som  a  rýchlo  som  odchádzal. Ešte  za  mňou  volala. Keby  som  bola  
vedela, že  tak  dobre  viete  kopať, nebola  by  som  sa  so  záhradou  toľko  mordovala. 
Zoskočte  sem  aj  druhý  raz. Od  vtedy  sa  týmto  záhradám  všetci  parašutisti  vyhýbali, aby  
nemuseli  padáky  meniť  za  motyky „ .  
     Bol  krajským  náčelníkom  pre  prípravu  parašutistickej  skladby    na  I. Čs. spartakiádu Za  
nácvik  a úspešné  prevedenie  skladby  obdržal  Ďakovný  list  ÚV  Zväzarmu  a  odznak  
Vzorný  cvičiteľ.  
     V  roku  1955  spolu  s ďalšími  parašutistami  absolvoval  niekoľko  propagačných  zos-
kokov. Jeden  zoskok  bol  napr.  v  Stráňavach  v  divokom  teréne  na  úpätí  vrchu  Polom, kde  
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padlo  v bojoch  o prechod  cez  Malú  Fatru  počas  II.  svetovej  vojny  1493  vojakov  1. čs  
armádneho  zboru. Skákal  tiež  na  dožinkových  slávnostiach  v  Rajci  a  pod. V  roku  1956  
prišlo  do  aeroklubu  lietadlo  Brigadýr  L – 60.  Toto  lietadlo  pilotoval  a výsadky  prevádzal  
M. Pecko, ako  krajský  inštruktor  parašutizmu, to bolo  výhodou, pretože  do  lietadla  mohol  
vždy  vziať  troch  parašutistov. Lietadlo  bolo  výhodné  najmä  pre  športových  parašutistov. 
V  roku  1956  mu  bol  udelený  odznak  Za  obetavú  prácu. Od  júla  1956  až  do  konca  
augusta  1960 , kedy  vykonával  funkciu  krajského  inštruktora  i  pilota  vysadzovača  nemal  
zástupcu.  Bolo  to  obrovské  zaťaženie. Za  prácu, ktorú  vykonával  naviac  nedostávalo  sa  
mu  ohodnotenia  a  preto  zanechal  túto  činnosť  v  paraodbore  SSKA   a  odišiel  pracovať  do  
pôvodného  zamestnania. Jeho  funkciu  prevzal  Artur  Grác. 
     Po  tragickej  smrti  J. Kriváňa  v  r. 1960  požiadal  pplk.  P. Beckovský  -  náčelník  nového  
SSKA M. Pecku, aby  sa  vrátil  a  prevzal  funkciu  vedúceho  inštruktora  parašutizmu. Jeho  
ponuku  však  zdvorilo  odmietol  a  funkciu  v SSKA  a  túto  prevzal  Ľ. Jerguš, ktorý  bol  
zástupcom  Juraja  Kriváňa. 
         Je  spracovateľom  Dejín  lietania  a  parašutizmu  v  Žiline. Toto  dielo  by  malo  knižne  
vyjsť  v   roku   2005. Zatiaľ  to  vychádzalo  ako  seriál  na  pokračovanie  v   Žilinskom  
večerníku. 
                                                                                                  
                    
                                                                                                  Pavel   F r a n í k,  KVV Bratislava 
 
 
          
 

Ivan   N E M Č E K 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ivan Nemček (v civile) medzi svojimi bývalými cvičencami na SIAD 

   Narodil sa  19.5. 1927v Pezinku. 
Po  ukončení  Strednej  ekono-
mickej  školy, nastúpil pracovať  
na  Miestny  úrad. 
     Prvý  zoskok  padákom absol-
voval  na  pilotnom  padáku  z lie-
tadla  Storch  v  roku  1948  na  
letisku  pri  Pezinku. Na  vojenskú  
základnú  službu  nastúpil  v   roku  
1949  v  Trenčíne.     Odtiaľ  bol  
prevelený  k  výsadkovému  vojsku  
v  Stráži  pod  Ralskom, kde  
absolvoval  základný  výcvik  para-
šutizmu  na padákoch  VJ – 1, 
a  po  ňom  i  inštruktorský  kurz. 
Neskôr  prešiel  k  výsadkovému  vojsku  do  Prešova, kde  ukončil  vojenskú  základnú  službu, 
ako  veliteľ  mínometnej  roty  v  hodnosti  nadporučíka.   
     Po  ukončení  základnej  vojenskej  služby  v  roku   1952  nastúpil  do  platenej  funkcie  
inštruktora  parašutizmu  v  organizácii  DOSLET  a   neskôr  ZVÄZARMU  pre  kraj  Brati-
slava. Jeho  pomocníkom  pre  tento  kraj  bol  Vincent  Draganovský. 
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 Ivan  Nemček  lietal  tiež  ako  pilot  aeroklubu. Odlietal  všetky  typy  lietadiel, ktoré  v  tom  
čase  boli  používané  v  DOSLETE  a  SVAZARME. Veľkou  výhodou  teda  pre  parašutistický  
výcvik  v kraji  bolo, že  robil  zároveň  funkciu  pilota – vysadzovača Vykonával  tiež  funkciu  
zalietavača  v  motorovom  lietaní  a  inšpektora  parašutizmu  pre  Slovensko  až  do  odchodu  
do  dôchodku. Ako  pilot  nalietal  4.800  hodín  na  motorových  lietadlách  a  okolo  130  hodín  
na  bezmotorových  lietadlách. Naskákal  celkom  1.050  zoskokov  z  lietadiel  a balóna, na  
rôznych  typoch  padákov. 
     V  novembri  1952  sa  zúčastnil  inštruktorského  kurzu  pre  zoskoky  voľným  pádom 
v  Kralupoch  nad  Vltavou. Medzi  účastníkmi  tohoto  kurzu  boli  také  osobnosti  českoslo-
venského  parašutizmu  ako  Jehlička, Kriváň, Pisko, Ozábal, Hotěk, Kolář, Sajbrt, Hříbková, 
Rybínová  a  ďalší  náčelníci  para  z celej  ČSR. Začiatky  školenia  voľných  pádov  neboli  
vôbec  jednoduché. Neboli  žiadne  skúsenosti. Technika  voľného  pádu  robila  parašutistom  
veľké  problémy. Skúsenosti  získavali  len  na  vlastnej  koži  a  tieto  potom  medzi  sebou  
konzultovali. Takto  sa  postupne  tvorila  technika  prvých  voľných  pádov  v ČSR. Zúčastnil  
sa  tiež  kurzu  inštruktorov  športového  parašutizmuv  Karlových  Varoch  v apríli  1954, ktorý  
viedol  známy  odborník  v  tejto  oblasti  Dmitrij  Žornik  zo  ZSSR. Mesiac  teoretickej 
a  praktickej  prípravy,  ktorú  absolvoval  Ivan  Nemček  priniesol   i   pre  Bratislavu  
požadované  ovocie. Zvýšila  sa  kvalita  prípravy  cvičencov  budúcich  parašutistov, zvyšovali  
sa  počty  cvičencov  a  zoskokov, skvalitnila  sa  príprava  športových  parašutistov,  čoho  
výsledkom  bolo  i vytvorenie  niekoľkých  ustanovujúcich  parašutistických  rekordov, a pod. 
V  bratislavskom  kraji  sa  robilo  ročne  okolo  10.000  zoskokov. 
     Ivan  Nemček  sa  v začiatkoch  svojej  inštruktorskej  práce  zapájal  i  do  športovej  
činnosti. Zúčastňoval  sa  za  bratislavský  kraj  rôznych  športových  súťaží. Napríklad  na  
Majstrovstvách  ČSR  v Ostrave  v  roku  1953  získal  3. miesto  v  zoskoku  s  okamžitým  
otváraním  padáka  z  výšky  600  m a  4. miesto  v  zoskoku  z  výšky  1500  m  s  výdržou  15  
sekúnd. Obidva  zoskoky  boli  na  presnosť  pristátia.  
     Počas  svojej  inštruktorskej  kariéry  vychoval  mnoho  známych  parašutistov,  
reprezentantov  Československa. Veď   mená  G. Kiš, J. Vrábel, I. Hoššo, J. Meheš, M. Fitoš, 
I. Bučko, D. Šúplata, B. Mehešová, Ľ. Šúplatová, B. Štefáková, J. Poláček  a  celá  rada  ďalších  
veľa  znamenala  v  parašutistickom  športe  doma  i  v zahraničí. 
     Počas  československých  spartakiád  pôsobil  vo  funkciách  krajského  náčelníka  pre  
parašutistické  skladby. Od  roku  1968  pôsobil  ako  medzinárodný  rozhodca. Zúčastnil  sa  
Majstrovstiev  sveta  v Juhoslávii, USA, Maďarsku, ZSSR,  Bulharsku  a niekoľkých  medziná-
rodných  súťaží  v Maďarsku, Poľsku, NDR, Juhoslávii. 
     Za  svoju  dlhoročnú  prácu  vo  Zvazarme  obdržal  celú  radu  vyznamenaní. Ako  napr.  Za  
obetavú  prácu - strieborný  a zlatý  odznak,  Za  zásluhy  o Spartakiádu, Za  zásluhy  o rozvoj  
Zvazarmu a   pod.  V  roku   2002  mu  bola  udelená  za  dlhoročnú  parašutistickú  činnosť   
strieborná  pamätná  medaila  Štefana  Baniča. 
     Funkciu  inštruktora  parašutizmu  vykonával  nepretržite  od  roku  1952  do  roku  1986, 
kedy  odišiel  do  dôchodku. Na  dôchodku  sa  venuje  pestovaniu  hrozna. A že  dorába  dobré  
víno  presvedčili  sa  mnohí  jeho  priatelia, ktorí   ho  navštívia  a posedia  s ním  pri  spomien-
kach  na  parašutistický  život  pri  poháriku  vína  v jeho  vínnej  pivnici. Na  parašutizmus  
nezabudol  ani  v tomto  veku. Je  členom  Oblastného  Klubu  vojenských  výsadkárov  
v Bratislave.                                                        
                                                                                                      
 
                                                                                                     Pavel  F r a n í k, KVV Bratislava 
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Ladislav   P L A T K O 
 
       

Ladislav Platko (v strede) pri jednom zo svojich posledných zoskokov 
na SIAD 2002 s priateľmi P. Gabánim ( vľavo) a L.Kacarom (vpravo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Bolo  to  zásluhou  aj  jeho   inštruktorky  Vierky  Pastoriovej  z Bratislavy. Zoskok  vykonal  
na  padáku  VJ – 1  /  bez  záložného  padáka /. 

     Narodil  sa  4. 4. 1933  v Prešove. 
Zaslúžilý  majster  parašutistického  športu, 
parašutistický  rytier, svetový  rekordér  
v nočnom  zoskoku.  Do  dnešného  dňa  
previedol  celkom  1760  zoskokov  
padákom  a ako  pilot  nalietal  celkom  900  
letových  hodín  na  12  typoch  motorových  
a bezmotorových  lietadlách. 
     Svoj  prvý  let  ako  pilot  absolvoval  
dňa  4. 4. 1948  ako  15  ročný  na  sva-
hovom  letisku  Lysá  Stráž  pri  Prešove, na  
klzáku  ŠK – 38  zv. „Glaiter“. Svoj  prvý  
zoskok  z lietadla  DC – 47  /Dakota/ 
absolvoval  v  Prešove  15. októbra  1949. 

     V roku  1950  zúčastnil  sa  prvého  inštruktorského  kurzu  v zoskoku  padákom  v Bratislave  
-  Petržalke  /  vo  vtedajšej  lodenici /. Postupne  absolvoval  všetky  inštruktorské  a rozhod-
covské  kurzy, najmä  v Bratislave. V roku  1950sa  zúčastnil  aj  lyžiarskeho  a  bivakovacieho  
tábora  na  Sliezskom  dome vo  Vysokých  Tatrách, ktorý  viedli  Vlado  Hlôška  a Emil Tencer.  
Bol  a je  až  do  dnešného  dňa  aktívnym    pri  zavádzaní  nových  prvkov  v parašutizme.   
     K výsadkovému  vojsku  narukoval  v r. 1953. V tom  čase  už  mal  za  sebou  23  zoskokov  
a bol  inštruktorom  parašutistického  výcviku. O to  ľahšie  zvládal  tvrdý  výcvik. Po  návrate  
do  civilu  začal  vo  Zväzarme  pracovať  ako platený inštruktor  parašutizmu.   
     Na  prelome  50  a 60  rokov  bol  10  rokov  profesionálnym  parašutistickým  inšpektorom  
v Prešove  a neskôr  vo  Východoslovenskom  kraji, kde  pôsobil  okrem  Prešova  aj  v Koši-
ciach, Ražňanoch, Spišskej  Novej  Vsi  a Poprade. Podieľal  sa  na  výchove  takých  osobností  
parašutistického  športu, akými  boli  československí  reprezentanti, účastníci  Majstrovstiev  
sveta  M. Stančíková  / v Orange  USA  získala  v disciplíne  akrobacia  počas  voľného  pádu  
titul  Majsterky  sveta, M. Krajňáková – Soľanková  takisto  získala  titul  Majsterky  sveta, 
D. Malý, V. Kumbár, K. Plzák, F. Hrejsemnou, ale  i ďalší  napr. Š. Janáček, L. Trebatický, 
Heral, Smolík, M. Mlčák  a mnoho  ďalších, najmä  tých, ktorí  koncom  50  rokov  slúžili  
u výsadkového vojska  v Prešove  a Sabinove  a  svojím  zaradením  vo  Zväzarme  im  
všemožne  vytváral  podmienky, aby  mohli  odborne  rásť. 
     Svoju  odbornú  úroveň  ako  profesionál, si  neustále  zdokonaľoval  a ako  jeden  z mála  
profesionálov  aj  skákal  súťažne. Veľakrát  stál  na  stupňoch  víťazov. O tom  by  vedeli  
hovoriť  aj  jeho  priatelia  a dlhoroční  súperi  ako  napr.  G. Kiš, B. Havel, J. Major, J. Vrábel, 
J. Hindický, J. Meheš, J. Pipa  a ďalší,  s ktorými viedol  tvrdé, ale  čestné  parašutistické  súboje. 
V roku  1961  s Olenočinom  a Rydzikom  ustanovili  v Poprade  svetový  nočný  rekord  na  
presnosť  pristátia  z výšky  2000 m  s výdržou, keď  pristáli  7,62  m. Spolu  s M. Olečinom  
skúšali  / v tom  čase  svetovú  novinku / zoskok  voľným  pádom, počas  ktorého  si  odov-
zdávali  štafetový  kolík. Ako  70  ročný  podieľal  sa  na  vytvorení  Guinnessovho  rekordu 
32  člennej  skupiny  s  okamžitým  otváraním  padákov  OVP  68  na  medzinárodnom  letec-
kom  dni  SIAD  2002 v Bratislave. Skupina  mala  priemerný  vek  60,96  roka.          
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     Intenzívne  sa  podieľal  aj  pri  nácvikoch  na  Spartakiády. Bol  krajským  náčelníkom  
parašutistickej  skladby  a  mal  teda  tiež  svoj  podiel  na  ich  celoštátnom  úspechu. 
     Vo  svojom  leteckom  živote  pokračoval  v roku  1963, kedy  ukončil  výcvik  motorového  
pilota. Neskôr  získal  kvalifikáciu  pilota – vysadzovača  a  vlekára. Lietal  tiež  ako  pilot  ULL.     
     Zaoberal  sa  myšlienkou  ako  sprevádzkovať  vyradené  padáky, ktoré  nazval     „ padák- 
šarkan „. Upravil  vyradený  padák  PTCH, ktorý  pomocou  traktora, alebo  auta  GAZ, RND 
a  200  m  lana  dostal  s  parašutistom  až  do  výšky  100  m  a  po  vypnutí  lana  parašutista  
pristál  na  určenom  mieste. Zoskoky  týmto  spôsobom,  pri zachovaní  všetkých  stanovených  
pravidiel  boli  bezpečné  a  v  mnohom  sa  približovali  poslednej  fáze  klesania  na  padáku. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z dôvodu, že jeho zdravotný  stav  mu  už  
neumožňuje  leteckú   činnosť  prevádzať, 
začal  sa  venovať  tesne  po  70 – siatke  aj  
leteckému  modelárstvu. Aj  tu v neskor-
šom  veku  má  niekoľko  prorít. Skonštru-
oval  univerzálne  podvesné  zariadenie  na  
modely  lietadiel  pre  zábavné  lietanie
a  elektrovznášadlo, ktoré  je  tesne  pred  
ukončením  a je  v štádiu  skúšok. Z toho  
je  zrejmé, ako  on  hovorí: „ Že  od  letec-
tva  ho  oddelí  len  fyzický  koniec„.Ak  sa  
vrátime  k jeho  pôsobeniu  v Košiciach  
v rokoch  1960 – 1963  musíme  konšta-
tovať,  že  vytvoril  tu  po upadajúcom para   Na snímke majster športu L. Platko na letisku pri dohováraní sa s ťahačom 

odbore  za  pomoci  Šušku  a Rydzika  vynikajúcu  partiu  mladých  parašutistov, ako  boli  napr. 
Tomka,, Šašák, Necela, Sokolovský, Henkrich, Priščák, Uchaľ, Šolcová, Burešová  a ďalší, ktorí  
na  rôznych  súťažiach  sa  veľmi  dobre  presadzovali. V  Košiciach  tiež  inicioval  súťaž  
Memoriál  Štefana  Pisku,  ktorá  mala  dobrý  zvuk  v celom  Československu. 
     Ladislav  Platko  v súčasnej  dobe  je  aktívny  v kluboch  Slovenského  leteckého  zväzu  
a v Klube  vojenských  výsadkárov  v Prešove, kde  vykonáva  funkciu  tajomníka   
a podpredsedu. Jeho  život  v leteckej  a parašutistickej  oblasti  sa  zďaleka  nedá  vtesnať  do  
tohoto  „curicullum  vitae „. Jeho  život  je  bohatý  na  pády, ale  aj  na  víťazstvá. Nikdy  nebol  
„ horenos „ . Mal  nesmierne  rád  kolektív  a priateľov  a ako  on  hovorí : „ Nezabudni, že  keď  
si  začínal , bol  si  v tomto  odbore  elév  a  len  priatelia  a sila  kolektívu  Ti  pomohla, ak  si  sa  
stal  tým, čím   si  dnes „. 
     Za  celý  svoj  parašutistický  život  sa  snažil, aby  pomáhal  iným  dostať  sa  na  vyššie  
méty. Dôkazom  toho  je  aj  jeho  bývalý  cvičenec  Slávo  Mulík, ktorý  sa  neskôr  po emigrácii  
stal  prvým  slovákom, ktorý  v USA  v Dallase  otvoril  svoju  vôbec  súkromnú  parašutistickú  
školu. Aj  to  je  dôkaz, že  zasiate  semienko  prináša  svoje  ovocie. Náš  rodák   Slávo  Mulík    
založil  v USA  nadáciu  Štefana  Baniča  vynálezcu  padáka, ktorá  má  už  dnes  vo   svete  
dobré  meno. Táto  nadácia  za  zásluhy  o rozvoj   parašutizmu  si  Laca  Platku  zvolila  do  
svojho  predsedníctva. Jeho  osobná  účasť  na  jednej  zo  súťaží  v USA,  kedy  odovzdával  
medaile  súťažným  americkým  družstvám  bola  toho  dôkazom. Spod  jeho  rúk  vyšiel  aj  
súčasný  slovenský  reprezentant – jeho  menovec  Peter  Platko, ktorého  objavil  ako  nováčika  
v aeroklube  Prešov. 
     Za  svoju  celoživotnú  prácu  získal  mnohé  ocenenia. V roku  1960  mu  bol  udelený  titul  
Majstra  športu  a  v  roku  1961  titul  Zaslúžilý  majster  športu Je  nositeľom  odznaku  Zlaté  
krídla  od  USPA  v USA, nositeľ  Čestnej  medaile  ministra  obrany  ČR  k  50  výročiu  
výsadkových  vojsk  a ďalšie  vyznamenania. Za  celoživotný  podiel  na  rozvoji  parašutizmu  
mu  Nadácia  Štefana  Baniča  v Dallase  v roku  1998  udelila Zlatý pohár.   
                                                                                                    Pavel  F r a n í k, KVV  Bratislava     
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Záhada  lietadiel  Caproni – Katastrófa  pri  Brezne. 
 
     Nevysvetliteľné  tajomstvá  okolo  nás, sprevádzali  ľudstvo  od  nepamäti. Zamestnávali  
myseľ  obyčajných  ľudí, vedcov, historikov  a bádateľov, ale  aj  dobrodruhov  a hľadačov  
pokladov. Vzrušovali  nás  po  celý  život  a stali  sa  súčasťou  nášho bytia. Niekedy  to  trvalo  
celé  stáročia, inokedy  len  desaťročia, kým  sme  nerozpoznali  legendu  od  pravdy, alebo  
rozprávku  od  skutočnosti. Sme  svedkami  revolučných  zmien  a objavov. Umožnil  nám  to  
nevídaný  rozvoj  vedy  a techniky. Moderné  elektronické  mikroskopy  otvorili  dvere  do  
nepoznaného  sveta  atómov, Hubblov  ďalekohľad  krúžiaci  okolo  zeme, umožnil  nám  
nahliadnuť  k tým  najvzdialenejším  galaxiám. Aj  svetoznámy  fyzik  Albert  Eistein, zvečnený  
na  fotografii  s vyplazeným  jazykom, vyjadril  sa  k tejto  otázke : „ To, čo  ma  v živote  
najviac  vzrušovalo, bola  tajomnosť „. Podobne  v našom  obore, akým  je  letectvo, nebolo  
o tajomstvá  núdza. Niektoré  záhady  boli  objasnené, s inými  si  historici  nevedia  rady  
dodnes. Sú  preto  predmetom  stáleho  skúmania. Prípad  havárie  lietadla  Caproni  Ca – 33  pri  
Bratislave, je  toho  príkladom. 
     Svetoznámy  polárny  cestovateľ  Roland  Amundsen  bol  okrem  bádateľa  aj  letcom. Spolu  
s talianskym  leteckým  konštruktérom  Umbertom  Nobilem  zalietal  si  aj  na  vzducholodi. 
Láska  k letectvu  stala  sa  mu  však  osudnou. Na  lietadle  s názvom  Latam  / Lenivec /  odletel  
roku  1928  k severnému  pólu  na  pomoc  Nobilemu, ktorý  tam  stroskotal  so  vzducholoďou  
Norge  / Nórsko /. Lietadlo  s Amudsenom  sa  stratilo  bez  stopy  a nikto  ho  viac  nevidel. Až  
jedného  dňa  pri  love  rýb  v Severnom  ľadovom  mori, nórski  rybári  objavili  vo  svojej  sieti  
čudný  úlovok. Odovzdali  ho  úradom. Tie  potvrdili, že  ide  o časť  krídla  lietadla  na  ktorom  
letel  Roland  Amundsen. Známy  je  aj  prípad  zániku  nemeckej vzducholode  Haidenburg. 
Tento  obor  na  oblohe, premávajúci  medzi  mestami  Berlín  a New  York, bol  výkvetom  
nemeckej  techniky. Pri  pristávaní  v USA  roku  1937, došlo  na  vzducholodi  k nečakanému  
požiaru  a jej  následnému  zničeniu  ohňom. Príčiny  tohoto  veľkého  leteckého  nešťastia  
neboli  nikdy  objasnené. Lietadlo  Nordsman  / Severan /  poznali  v minulosti  naši  letci, aj  
parašutisti. Pamätá  si  ho  hlavne  staršia  generácia. Bolo  na  našich  letiskách  a vykonávali  sa  
z neho  zoskoky  padákom. Mal  som  tú  česť  oboznámiť  sa  bližšie  s týmto  lietadlom. Na  
jednom  z leteckých  dní  nás  vysadzovač  „ vykázal „  z priestoru  Nordsmana  a prinútil  tak  
otvárať  padáky        PD – 47. Písal  sa  rok  1944, keď  podobné  lietadlo  Nordsman  odštarto-
valo  z letiska  neďaleko  Londýna. Cieľom  jeho  cesty  bolo  Francúzsko, oslobodený  Paríž. 
Svetoznámy  dirigent  a vedúci  orchestra  americkej  armády  dostal  povolenie, aby  zahral  
frontovým  vojakom  USA  zo  západného  frontu. Bol  to  Glenn  Miller. Márne  čakali  toho  
dňa  na  Millera  jeho  priaznivci  na  parížskom  letisku. Zmizol  bez  stopy. Dlho  sa  nevedelo  
čo  sa  stalo  s hudobným  veľmajstrom  populárneho  swingu. Muselo  prejsť  päť  desaťročí, 
kým  sa  neodhalili  okolnosti   tohoto  prípadu. Pri  prehliadke  dna  prielivu  La  Manche  našli  
potápači  v bahne  osamelý  motor  neznámeho  lietadla. Ukázalo  sa, že  patrí  lietadlu Nord-
sman, na  ktorom  letel  Glen Miller. 
     Ani  územie  Slovenska  a vzdušný  priestor  nad  ním, neboli  skúpe  na  podobné  udalosti. 
Tisíce  lietadiel  najrozličnejších  typov  a štátov  preletelo  tu  v časoch  Prvej  a Druhej  sve-
tovej  vojny. Došlo  k početným  haváriám  lietadiel, alebo  ich  záhadnému  zmiznutiu  aj  
s posádkami. V čase  mladosti  vybral  som  sa  s priateľmi  počas  jednej  nedele  nachytať  raky  
v potoku  katastrálneho  územia  Malacky. Na  piesočnatom  dne  potoka  zbadali  sme  ligotať  
sa  neznámy  kov. Aké  bolo  naše  prekvapenie  keď  sa  ukázalo, že  je  to  letecký  motor. 
Pravdepodobne  americké  lietadlo  Liberátor  zrútilo  sa  na  tomto  mieste  v čase  Druhej  sve-
tovej  vojny. Motory  lietadla, pochované  v záhorskom  piesku, ležia  tam  dodnes. 
     Katastrofa  lietadla  Caproni  Ca – 33, ktorá  sa  stala  v Ivánke  pri  Bratislave, bude  nepo-
chybne  patriť  k  najsmutnejším  stránkam  našej  leteckej  histórie. Veľké  trojmotorové  lietad-
lo  talianského  vojenského  letectva  odštartovalo so  štvorčlennou  posádkou  roku  1919  
z letiska  Camporfido  v severnom  Taliansku  na  svoj  tragický  let. Poslednú  cestu, z ktorej  
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nebolo  návratu. Okrem  trojčlennej  posádky, v lietadle  zahynul  aj  vtedajší  čs. minister  vojny, 
brigádny  generál  francúzskej  armády  Dr. Milan  Rastislav  Štefánik. Aj  keď  prešlo  od  tej  
doby  dlhých  osemdesiatpäť  rokov  a prípad  bol  formálne  uzavretý, skutočná  príčina  pádu  
lietadla  Caproni  Ca – 3 nebola  dodnes  preukázaná. Až  v tejto  dobe, na  začiatku  nového  
tisícročia  a v nových  politických  podmienkach, začíname  sa  s prípadom  „ Štefánik  a Caproni 
„  vážnejšie  zaoberať.  Umožnili  nám  to  najmä  prístupy  do  archívov  a s tým  spojené  obja-
venia  nových   dokumentov, písomností  alebo  fotografických  materiálov. Je  až  neskutočné, 
že  ešte  aj  dnes  žije  očitý  svedok  tejto  tragickej  udalosti. Pri  rozhovore  s ním  som  pocho-
pil, ako  sa  to  všetko  vlastne  udialo. Prečo  musel  zahynúť  generál  Dr. Milan  Rastislav  
Štefánik. 
     O lietadlách  talianskej  výroby  typu  Caproni  som  vo  svojej  mladosti  nevedel  takmer  
nič. O slávnom  konštruktérovi  talianskych  lietadiel  z čias  Prvej  svetovej  vojny, ktorým  bol  
Ing. Gianni  Caproni  som  podobne, nič  nepočul. Prišiel  však  rok  1944  a vtedy  sa  v  našom  
živote, spolu  s bratom  Mikulášom  stalo  niečo  nečakané. Mali  sme  veľké  šťastie, že  sme  sa  
nachádzali  v pravej  chvíli  a na  správnom  mieste. Pod  pohorím  Nízkych  Tatier, južne  od  
mesta  Brezno  nad  Hronom, došlo  jedného  letného  večera  k havárii  neznámeho  lietadla.  
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neď  na  druhý  deň  v ranných  hodinách  vybrali  sme  sa  spolu  s
ovaný  stroj. Aby  sme  sa  dostali  k miestu  leteckého  nešťastia, mu
ičnú  trať  a rieku  Hron  po  železobetónovom  viadukte. Následne  s
estného  zárezu  a odbočili  doľava. Práve  tam  sme  videli  naposled
ráčali  sme  do  mierneho  svahu  a naše  nervové  napätie  stupňo
azrel  som  prvé  známky  prítomnosti  havarovaného  stroja. Bol
 zemi  a kolesami  prerazené  kaskády  úzkych  polí, ťahajúcich  
ietadlo  po  prvý  raz  dotklo  zeme. „ Tam   je !„  -  vykríkol  vtedy
a  do  kopca. Ako  chvost  veľkej  veľryby  vynorila  sa  pred  nami  
rupu  lietadla. O niekoľko  minút  dostal  som  sa  aj  ja  na  miesto  le
    Pri  lietadle   postávalo  už  niekoľko  zvedacov. „ Je  to  Capron
oznámku  jedného  z nich. S pohnutím  pozerali  sme  sa  všetci  na  v
torý  bezvládne  ležal  niekoľko  metrov  od  nás. Pohľad  na  kab
rázdna. Po  posádke  lietadla  nebolo  ani  stopy. Len  krvou  postri
ovali, že  letci  boli  poranení  a pristátie  bolo  mimoriadne  tvrdé. Ne
 podopieral  si  hlavu  palicou. Vôkol  nás  pásli  sa  ovce  a ich  zv
ého  ticha. V údolí  pri  potoku  bol  salaš  s ohradou  a košiarom  pr
edieť, čo  sa  tu  včera  prihodilo – pomyslel  som  si  a pristúpil  k n
a  vlastné  oči“, prezradil  mi. „Nečakaný  hukot  a rámus  ma  ce
rvý, kto  dobehol  k lietadlu. Vystúpili  z neho  dvaja  letci, na  tvár
       
  Svetový  rekordman v parašutizme   
   M. Georgievský,  očitý  svedok 
   tragédie  talianského  lietadla. 

 Mikulášom  hľadať  hava-
seli  sme  prekročiť  želez-
me  sa  dostali  do veľkého  
y  letieť  neznáme lietadlo. 
valo  sa  každou  minútou. 
i  to  dve  hlboké  brázdy  
sa  po  vrstevnici. Tu  sa  
  brat  Mikuláš  a rozbehol  
smerovka  a predné  krídla  
teckej  tragédie. 
i . „  - zaregistroval  som  
eľkého  oceľového  vtáka, 

ínu  nás  presvedčil, že  je  
ekané  sklá  kabíny nazna-
ďaleko  stál  pastier  oviec  
once  cengali  do  zlovest-
e  ovce. Ten  pastier  musí  
emu. „ Áno  videl  som  to  
lkom  vystrašili. Bol  som  
ach  boli  celí  dokrvavení. 
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Jeden  vytiahol  revolver  a namieril  ho  na  mňa. Pýtal  sa  niečo  po  nemecký, ale  ja  som  mu  
nerozumel. Slovakaj, Slovakaj, povedal  som  im  a ukázal  na  neďaleké  mesto. Nečakaní  
návštevníci  to  pochopili. Potom  zavreli  kabínu  a stratili  sa  v temnotách ! „ Letci  mali  
šťastie  v nešťastí. Haváriu  lietadla  prežili  len  s ľahkými  poraneniami. Ako  sa  neskôr  
ukázalo, dali  sa  ošetriť  v miestnej  nemocnici. O niekoľko  dní  stretol  som  sa  s nimi  na  
breznianskom  námestí. Navštívili  aj  našich  susedov, nemeckých  občanov  a strávili  s nimi  
príjemné  chvíle  v družnej  debate. 
     Pohľad  na  lietadlo  talianskeho  pôvodu – Caproni, ktoré  sa  nedobrovoľne  dostalo do  
horehronského  údolia  stredného  Slovenska, bol  pre  mňa  očarujúci. Ešte  nikdy som  nevidel  
haváriu  lietadla  a nebol  jej  očitým  svedkom. Počas  pristávacieho  manévru  v polotme, 
narazil  Caproni  do  mierneho  svahu. Stroj  si  poškodil  podvozok, ktorý  sa  nakoniec  úplne  
zlomil. Podobne  dve  trojlisté  vrtule  sa  nárazom  o zem  pokrútili, a zaryli  sa  do  zeme. 
Lietadlo, natreté  hnedozelenou  farbou  „khaki „  nemalo  viditeľné  označenie, ktorému  štátu  
patrí. Bolo  neozbrojené. Podľa  toho  sme  usúdili, že  ide  pozorovacie  alebo  výzvedné  
lietadlo. Nasvedčovala  tomu  aj  rádiostanica  s viditeľnou  anténou, umiestnená  za  sedadlom  
pilota. Posádku  tvorili  pilot  a pozorovateľ. Padáky  sme  v lietadle  nezaregistrovali. Záver  
tejto  mimoriadnej  udalosti  bol  nakoniec  celkom  prozaický  a tiež  nečakaný.  Nemeckí  letci, 
príslušníci  Luftwaffe, ktorí  sa  medzičasom  vyliečili  zo  svojich  zranení, dali  príkaz  na  
demontáž  vraku  lietadla. Na  miesto  havárie  dostavili  sa  montéri  z Brezna, aby  demontovali  
motory  a oddelili  predné  krídla  od  trupu. Do  jedného  týždňa  boli  tieto  časti  naložené  na  
nákladný  vagón  a odvezené  Slovenskou  železnicou  západným  smerom. So  zármutkom  
v očiach  sme  s bratom  Mikulášom  odprevádzali  odchádzajúci  vlak  a  vagón  s lietadlom, na  
breznianskej  železničnej  stanici. Smerovka  lietadla  Caproni, zamávala  nám  naposledy  na  
rozlúčku. 
     Haváriu  talianskeho  lietadla  s nemeckou  posádkou  pri  Brezne  roku  1944, môžeme  
zaradiť  medzi  doteraz  nevyslovené  tajomstvá  Druhej  svetovej  vojny. Náš  článok  
v klubovom  spravodaji  Červené  barety, stáva  sa  jediným  dokumentom  tejto  ojedinelej  
udalosti  minulého  storočia. Nikto  nevedel  odkiaľ  lietadlo  priletelo, nikto  nezistil  kam  malo  
namierené. Dokázalo  sa  však, že  počas  letu  bolo  poškodené a unikal  mu  olej. Pravde-
podobne  preto  sa  letci  rozhodli  pre  okamžité  núdzové  pristátie. Záhadou  zostane, prečo  bol  
vrak  lietadla  tak  dôsledne  rozobratý  a následne  odvezený. Toto  tajomstvo  si  odniesli  letci  
navždy  so  sebou. A my  dnes  môžeme  len  spomínať, na  jeden  zo  zabudnutých  vojnových  
príbehov  uplynulého  storočia, korunovaného  šťastným  koncom. 
       Bolo  to  v časoch  prvej  vojnovej  Slovenskej  republiky, keď  som  po  prvý  raz  prices-
toval  do  Bratislavy. Konal  sa  tu  svetoznámy  Dunajský  veľtrh  a práve  tam  smerovali  moje  
kroky. Výstavné  pavilóny, umiestnené  vedľa  dnešného  Domu  lodníkov  na  nábreží  Dunaja  
neboli  veľké, ale  zato  plné  návštevníkov  a nespočetných  exponátov. Na  výstave  ma  najviac  
zaujala  malá  oceľová  guľôčka. Neustále  skákala  z miesta  na  miesto, z platničky  na  
platničku. Bolo  to  akési „ perpetum  mobile „  - večný  pohyb. Dodnes  neviem, na  akom  
princípe  to  fungovalo. Navštívil  som  aj  známe  obchodné  domy  ASO  a TETA. Do  sýtosti  
som  sa  navozil  na  stále  cengajúcich  električkách, ktoré  boli  pre  mňa  vzácnosťou, atrak-
ciou. Veľmi  ma  ale  zaujali  trolejbusy  MAN  /Mannesmann/ , vyrobené  vo  Švajčiarsku. 
Vynikali  krásou  a najmä  nehlučným  chodom. Pohodlne  sa  v  nich  cestovalo  na  červených   
kožených  sedadlách  /prirodzene  nedorezaných  nožom, ako  to  môžeme  dnes  vidieť/. Jeden  
z nich  ma  doviezol  na  dnešné  Štúrove  námestie. Po  vystúpení zostal  som  stáť  prekvapený. 
Predo  mnou  týčila  sa  k nebu  socha  letca  v nadživotnej  veľkosti, odetá  do  leteckej  
kombinézy. Bol  to  generál  Dr. M. R. Štefánik. Vďačný  národ  postavil  mu  na  jeho  pamiatku  
túto  sochu – monument, ale  dnes  tejto  sochy  niet. Príčiny  sú  známe. Je  iróniou  osudu, že  
po  viac  ako  päťdesiatich  rokoch  som  opäť  stál  na  nábreží  Dunaja. Tentoraz  v klubovom  
saku  príslušníka  Klubu  vojenských  výsadkárov  Slovenskej  republiky. Práve  bol  položený  
základný  kameň  pre  postavenie  novej  sochy  generála  Štefánika. Za  KVV  Bratislava  bol  
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ešte  prítomný  M. Georgievský  a P. Franík. Základný  kameň  poklepkal  kladivkom  prezident  
Slovenskej  republiky  Rudolf  Šuster, veľvyslanec  ČR  R. Slánsky  a ďalší  prítomní  
zástupcovia. Po  desaťročiach  absencie  sa  tak  Štefánik  opäť  vracia  medzi  nás. 
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Slávny taliansky letecký konštruktér Ing. Gianni Caproni stojí v kabíne lietadla na mieste, kde sedel generál Dr. Milan Rastislav Štefánik. 

eno  významného  vedca, politika, letca  a generála  v jednej  osobe, nemusíme  nikomu  
redstavovať. Bola  to  vynimočná  osobnosť  slovenských  dejín, ktorú  pozná  každý  občan  
lovenska. Cez  ďalekohľad  ako  hvezdár  často  sa  zadíval  do  nekonečného  vesmíru, aby  sa  
dpútal  od  malicherností  tohoto  sveta. Ako  významný Slovenský  politik  stál  na  rozvalinách  
akúsko - Uhorska  a súčastne  na  prahu  rodiaceho  sa Česko - Slovenska. Bol  členom  veľkej  

rojky : Masaryk – Beneš – Štefánik v leteckej  kombinéze  pilota  brázdil  vzdušné  moria  
 pozeral  sa  z nadhľadu  na  našu  matičku  zem. Videl  tak  veci  jasnejšie  a globálnejšie. Ako  
ojak-generál  postavil  sa  na  čelo  česko-slovenského  vojska, roztrúseného  po  celom  svete. 
n  sám  precestoval  veľa  krajín. Obzor  jeho  vedomostí  a skúseností  prerástol  do  veľkých  

ozmerov. Vo  funkcii  ministra  vojny  zasiahol  účinne  do  dejín  nového  štátu  Čechov  
 Slovákov  v srdci  Európy. Po  dlhých  piatich  rokoch  odlúčenia  od  svojej  vlasti, chystal  sa  
tefánik  vrátiť  do  svojho  rodného  kraja – na  Slovensko. 

    V nedeľu  dňa  4. mája  1919, zobudilo  sa  Taliansko  do  jasného  rána. Slnko  sa  vyhuplo  
poza  horizontu  a posvietilo  si  na  jedno  z letísk  talianskeho  vojenského letectva. Bolo  to  
etisko Campoformido  / Úžasné  pole /. Nachádzalo  sa  osem  kilometrov  juhozápadne  od  
dine, hlavného  mesta  provincie. Len  niekoľko  dní  predtým, pristálo  tu  veľké  bombar-
ovacie  lietadlo. Po  nutných  úpravách , chystalo  sa  na  svoj  ojedinelý, diaľkový  let. 
 lietadla  boli  odstránené  letecké  bomby, dva  guľomety  a namiesto  nich  bola  naložená  
atožina, vytvorené  pohodlie  pre  štvorčlennú  posádku. Do  dvoch  nádrží, natankovalo  sa  
kolo  400  litrov  benzínu. Uskutočnila  sa  aj  posledná  kontrola  funkcií  lietadla. Potvrdilo  sa, 
e  na  lietadle  Caproni  Ca – 33  s číslom  11.495  je  všetko  v bezchybnom  stave. Technické  
ochybenie  v tomto  smere, bolo  úplne  vylúčené. Lietadlo  Caproni  Ca – 33, patrilo  medzi  
ajnovšie  modely  z dielne  Ing. Gianni  Caproniho. Pospájané  nespočetným  množstvom  
enkých  lán  tvorilo  tuhú  konštrukciu  a v prípade  poruchy, bolo  s ním  možné  pristáť  aj  za  
ťažených  podmienok. Videl  som  autentický  záber  tohoto  lietadla, ktoré  bolo  zostrelené  
 čase  Prvej  svetovej  vojny. Lietadlo  dokázalo  pristáť  a posádka  sa  zachránila. 
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zácna  dobová  fotografia  ukazuje,  že  v deň  odletu  lietadla  Ca – 33  vládlo  na  letisku  
ampoformido  krásne, slnečné  a bezoblačné  počasie. Slnko  vystúpilo  nad  horizont  
 zvieralo  s ním  uhol  asi  30  stupňov. Trojčlenná  posádka  a jeden  cestujúci, ktorým  bol  
enerál  M. R. Štefánik, pripravovali  sa  na  odlet. Na  letisko  dostavili  sa  aj  najvyšší  
redstavitelia  vlády  a  armády, aby  odprevadili  a rozlúčili  sa  zo  Štefánikom. Bol  to  veliteľ  
etiska  Campoformido  major  Zureligh  a hlavný  dočasný  veliteľ  letectva, plukovník  
aviglio. Prvým, kto  nastúpil  do  pripraveného  lietadla  bol  poručík  talianského  letectva  
ancinelli. Patril  medzi  najskúsenejších  a posadil  sa  do  pravého  sedadla. Uviedol  do  

innosti  tri  motory  bombardovacieho  lietadla  a započal  so  zahrievaním  motorov  na  
revádzkovú  teplotu. Milan  Rastislav  Štefánik  v roli  cestujúceho nastúpil  do  lietadla  ako  
ruhý. Vystúpil   po  schodoch  prenosného  schodišťa, ktoré  priložili  k prednej  časti  stroja. 
aujal  miesto  navigátora, na  najprednejšom  sedadle  kabíny. Medzi  poslednými  dostal  sa  na  
alubu  lietadla  seržant  Merlini. Zaujal  miesto  ľavého  pilota. Štvrtý  člen  posádky  mechanik  
ggiosti  usadil  sa  vzadu, u nádrží  s pohonnými  hmotami. Bolo  krátko  po  ôsmej  hodine, 
eď  sa  lietadlo rozbehlo  po  letiskovej  ploche, a nakoniec  odlepilo  od  zeme. Začalo  naberať  
ýšku. Pod  krídlami  nachádzalo  sa  mesto  Udine, ale  aj  to  sa  strácalo  v opare  
rebúdzajúceho  sa  rána. Letci  naposledy  skontrolovali, či  je  všetko  v  poriadku  na  lietadle  
etiacom  severovýchodným  smerom. S pribúdajúcou  výškou  napätie  upadalo a piloti  sa  
ohli  venovať  len  navigácii  a pozorovaniu  vzďaľujúcej  sa  krajiny  pod  sebou. 

Jeden z najvzácnejších dokumentov – posledné minúty pred odletom z letiska Campoformido dňa 4. mája 1919. Kapitán lietadla Caproni 
CA-33 poručík Mancinelli sedí v kabíne na svojom mieste a zahrieva tri letecké motory. Nastúpiť do lietadla sú pripravení (zľava): mechanik 
Aggiosti s bielym šálom na krku, druhý pilot seržant Merlini a minister vojny M. R. Štefánik. S posádkou sa prišiel rozlúčiť plukovník 
Gavoglio a major Zureligh. Bolo presne osem hodín, keď letci dostali povolenie k odletu.  

    Keď  som  po  prvý  raz  skúmal  trasu, po  ktorej  malo  lietadlo  Caproni  letieť  bol  som  
rocha  v pomykove. Alpské  velikány  a vysoké  pohoria  javili  sa  ako  vážna  prekážka  tomuto  
etu. Predpokladal  som, že  piloti  si  zvolili  pre  cestu  na  Slovensko  prístupnejšiu  trasu  
ýchodným  smerom. Obleteli  by  alpské  končiare. Mýlil  som  sa Podcenil  som  schopnosti  
ohoto  lietadla. Caproni  Ca – 33  bol  schopný  dosiahnuť  výšku  až  3.000  metrov. Letci  sa  
ozhodli  pre  priamy  let, čo  najskôr  dosiahnuť  vytýčený  cieľ. Ani  s navigáciou  lietadla  
eboli  problémy. Alpské  štíty  a ich  zasnežené vrcholy  poskytovali  pre  usmernenie  lietadla  
ie  najideálnejšie  podmienky. 
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Okolo  deviatej  hodiny  preletel  trojmotorový  dvojplošník  okolo  štítu  Triglav  týčiaceho  sa  
do  výšky  2.863  metrov. Letci  sa  blížili  k Northerskému  jazeru  na  rakúskom  území  
a preleteli  okolo  mesta  Klagenfurt. Pokračovali v letovom  kurze  na  severovýchod. Bolo  
práve  desať  hodín, keď  Ca – 33 preletel  aj  okolo  mesta  Graz. Kabína  lietadla  nebola  
chránená  proti  vetru. Letci  boli  neustále  vystavení  prúdeniu  vzduchu, ktorý  dosahoval  
hodnotu  víchrice. V takýchto  podmienkach  ústna  komunikácia  bola  nemožná. 
Dorozumievanie  uskutočňovalo  sa  posunkami. Proti  vetru  bola  posádka  vybavená  
koženými  bundami  s kapucňou, na  ktorej  bola  upevnená  prilba. Nutnou  výbavou  boli  aj  
letecké  okuliare  a teplé  rukavice. Keď  sa  blížila  jedenásta  hodina, Štefánik  už  vedel, že  
onedlho  ich  privíta  Bratislava, cieľ  náročného, trojhodinového  letu. Práve  minuli  Neuz-
iderské  jazero. Objavila  sa  stužka  rieky  Dunaj. 
 
Dokončenie  v budúcom  čísle:  „Vajnorská  tragédia“. 
                                                                
 
                                                                            Alexander  G e o r g i e v s k ý,  KVV  Bratislava                       
 
 
FAJA  -  Ze  vzpomínek  parašutistu. 
 
     Při  1. mistrovství  Slovenska  paraveteránů  v seskoku  padákem  mi  proběhly  hlavou  
různe  vzpomínky  a nezapomenutelné  dojmy  z mladých  let  na  naše  sportovní  klubové  
soutěže  a mnohé  mistrovství  ČSR, která  se  konala  na  Slovenských  letištích. Ve  chvílích  
silných  poryvů  už  v náletu  proti  větru  mne  najednou  zaskočila  pochybnost, zda  je  náš  
nálet  a vybrané  místo  vysazení  za  hangary  v poli  skutečně  to  správné, zda  se  nezměnila  
od  startu  meteo – situace, bude  termický  vítr  zesilovat, slábnout  nebo  nás  zastihne  termický  
rotor...., neboť  jak  známo  s OVP – 68  se  toho  po  chybném  vysazení  už  mnoho 
„nenakočíruje„. Přesto, že  se  vysazovač  tvářil  zcela  suverenně  a lhostejně, ja  si  tu  najednou  
vzpomněl  na  „FAJU „ !  
     ... Bylo  to  na „ Memoriálu  Juraja  Kriváně „ , asi  už  v roce  1966, kde  se  sjely  silná  
družstva  z celého  Slovenska  a okolí  včetně  našeho  družstva  z tehdejšího  Gottwaldova, 
sestaveného  z mladých  sportovců  B – skupiny. Áčkaři  tehdy  neměli  čas, neboť  zakládali  
své  rodiny, avšak  někdo  zkušenejší  měl  toto  družstvo  vést. Rozhodnutí  tehdy  padlo  na  
mne  i přes  mé  protesty. V Košicích – Šaci tehdy  stavěl  můj  podnik  nemocnici  a ja  tam  
jako  hlavní  stavbyvedoucí  občas  létal  aerotaxi L – 200  Morava  na  kontrolu  výstavby  
metody  zvedaných  stropů. A tak  jsem  se  rozhodl  spojit  prospěšné  s užitečným – hlavně, že  
jsem  se  mohl  manželce  vymluvit, že  zase  v sobotu  a neděli  nebudu  jako  obvykle  na  
letišti, ale  budu  pracovat pro  dobro  nás  všech.... Manželčině  sestře  se  krátce  před  tím  
narodila  dvojčata  a byli  jsme  i švagrem  zváni  na  slávnostní  křtiny. Mým  šéfům  to  bylo  
sice  divné, že  chci  jet  na  pátek  až  neděli  autem  do  Košic, ale  protože  se  tam  pracovalo  
v tzv. 10 – týdenních cyklech, tak  tuto  moji  iniciativu  podpořili  a podepsali  mi  i cestovní  
příkaz .... A tak  jsme  klubovým  Roburem  s Metudem  Martincem  vyrazili.  
     V sobotu  už  probíhaly  seskoky  jednotlivců  teměř  podle  přesného  rituálu – údolní  
pravidelný  vítr  stáleho  směru  a síly  byl  završován  přesnými  dopady  na „nuly„  a blízké  
okolí. Po  této  disciplíně  jsme  se  ocitli  až  ve  druhé  polovině  závodního  pole. V neděli  
odpoledně  však  přišly  na  pořad  dne  skupinové  sekoky  družstev. Př  zemi  se  „ pytel „  sice  
ještě  setrvačností  pohyboval  v tolerancích  předešlého  dne  a dopoledne, avšak  odpoledne  se  
už  od  hor  začaly  černat  i vysoké  Cumulonimby  a změna  větru  už  neveštila  ani  na  zemi  
nic  dobrého. A to  už  první  AN – 2  vysazovala  první  družstva  a za  ní  i druhá  s nic  
netušícími  sportovci, kteří  skončili  nezadržitelně  v  „ kytičkách „ nechápaje  co  se  stalo .... 
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Naše  družstvo  si  vylosovalo  seskok  až  ve  třetí  výsadce  a tak  jsme  mohli  pozorovat  tuto  
hru  přírody  ze  země, ale  pak  i při  náletech  nad  svými  soupeři. I když  ti  „viseli „  po  celou  
dobu  sestupu  na  popruzích, od  výšky  asi  100  m nad  zemí  byli  nezadržitelně  odfouknuti  
bokem  od  měkkého  písku  s vytyčeným  křížem. Teď  byla  každá  rada  dobrá, neboť  i větrný  
rukáv  se  začal  houpat  a točit  jako  korouhvička .... Mladí  sportovci  na  mne  viseli  s otázkou  
ve  tvářích, když  jsme  přeletávali  kříž  a já  naváděl  pilota  na  zcela  nový  směr  a už  jen  ve  
dveřích  jsem  zavelel : „ Všichni  rýchle  za  mnou, dodržet  výdrže  9 až  10  vteřin  a řídit  
padáky  podle  mých  manévrů „ .... A tak  jsme  všichni  dopadali  mezi  ramena  kříže, kde  
jsem  je  po  mém  přistání  mohl  ze  země  navádět  na  cíl. Při  tomto  vzrušujícim  seskoku  
svých  svěřenců  jsem  si  nevšimnul  pobíhajícího  filmaře  s kamerou  a věnoval  jsem  se  tam  
přítoné  paní  Kriváňové – parašutistce  tamního  aeroklubu  a úteku  do  auta  před  bouřkou  
a odjezdem  domů, kde  jsme  dorazili  až k ránu.... 
     Doma  mi  bylo  trochu  divné, že  se  semnou  nebaví  ani  kredenc, ale že  jsem  nedostal  ani  
snídaní, to  už  mi  bylo  nějak  podezřelé ...  proto  jsem  odhodlaně  vyrazil  do  zaměstnání, kde  
mne  čekalo  naopak  velké  uvítaní, hlavně  od  spřízněných  letcců  a parašutistů  v podnikové  
budově. Mně  naopak  vyvstal  pot  na  čele, když  jsem  měl  podávat  „ cestovní  zprávu „  
o postupu  výstavby  nemocnice  v Košicích – Šaci  vedle  Východoslovenských  železáren. 
Ještě, že  jsem  si  nevyplnil  „cestovní  příkaz  se  všemi  kolonkami  diet  a náhrad  za  ztátu  
času„ ! Mnohem  těžší  to  však  bylo  zdůvodňovat  mé  manželce  a její  sestře  se  švagrem, 
kteří  nás  pozvali  na  křtiny  jejich  dvojčat. Ta  mne  sice  přesvědčive  omluvila  z neúčasti  
pro  mé  „služební  a cestovní  zaneprázdnění  v podniku  na  stavbách  i  v neděli„ , avšak  když  
mne  pak  společně  zahlédli  ve  Sportovních  zprávach  v televizi  večer  ze  Slovenska, musel  
jsem  pak  opět  chvíli  ďelat  „dobrotu„.  
                                                       
                                 
                                                                                                           Tonda  Š u l á k  -  KVV  Zlín 
 
 

V Ý Z V A  !!! 
 
     Dňa  28. 8. 2004  uplynie  90. rokov  od  vydania  patentu  na  konštrukciu  padáka 
Š. Baniča  v USA. Náš  Oblastný  Klub  vojenských  výsadkárov  pri  tejto  príležitosti  
navrhuje  zhotoviť  a inštalovať  pamätnú  bustu  tomuto  nášmu  vynálezcovi  v jeho  rodisku,  
v Smoleniciach. Sme  si  vedomí, že  v tomto  období  sa  veľmi  ťažko  získavajú  finančné  
prostriedky  na  takúto  akciu, i keď  sa  jedná  o zachovávanie  pamätných  udalostí  
v dejinách  nášho  národa. Preto  sa  obraciame  s výzvou  na  všetkých  kolegov  nášho  klubu, 
ale  i ostatných  klubov  v Českej  a Slovenskej  republike  -  venujme  na  zhotovenie  tohoto  
pamätníka  Štefanovi  Baničovi  symbolický  jednu  korunu, za  každý  absolvovaný  zoskok  
padákom / najmenej  však  100  korún /. Padák  bol  nielen  našim  pomocníkom  pri  každom  
zoskoku, ale  i koníčkom  s ktorým  sme žili dlhé  roky. Mnohí  ho  i dnes  používajú  pri  
svojom  športovom  vyžití. 
Sme  presvedčení, že tak  ako  my  / k dnešnému  dňu  sme  odovzdali  J. Vančík  1.075.- Sk, D. 
Pribula  897.- Sk /  odovzdajú  i ďalší  naši  členovia  KVV  Bratislava   finančné   prostriedky  
na  tento  účel. Finančné  prostriedky  je  možné  vložiť  na 
                     č.ú. 1746841054/ 0200  Bratislava, alebo  do  pokladne KVV  Bratislava. 
     Veríme, že  spoločnými  silami  sa  nám  podarí  zabezpečiť  toto  naše  plánované  dielo, za  
čo  všetkým, už  teraz  srdečne  ďakujeme  a veríme, že  sa  všetci  stretneme  na  slávnostnom  
odhalení  tejto  pamätnej  busty  nášmu  krajanovi, 
 
                                     J. Vančík, D. Pribula – členovia  KVV  Bratislava  
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Mali sme kamaráta... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Začiatkom roka sa spolu s inými 
adeptami na zoskoky padákom ukázal na 
letisku vo Vajnoroch nenápadný chalan, 
ktorý sa volal Bartfay, ale nikto netušil, 
že je to syn slávneho otca, umelca. 
Výcvik absolvoval spolu s ostatnými 
chlapcami a dievčatami. Až pred prvým 
zoskokom sme sa mohli zoznámiť 
s pánom Bartfayom, ktorý sa prišiel 
informovať na športové pokroky syna. 
Zistili sme, že je to fajn „chlapík“, sám 
športovec, ktorý tiež skákal. Nie 
z lietadla, ale z veže do vody. Musím 
podotknúť, že to nebolo posledný krát, čo 
sme ho na letisku videli, práve naopak.  J. Polaček a P. Bartfay v lietadle pred jedným z tréningových zoskokov 

Peter zapadol do kolektívu. Absolvoval základný výcvik troch zoskokov na upútaný vak 
vrchlíka na cvičnom padáku OVP. Rady „bažantov“ pomaly, ale isto redli, ako každý rok. 
Spomínam si, že keď som začínal ja, zostali sme zo základného výcviku dvaja. Peter sa rozhodol 
pokračovať. Z nenápadného chalana sa ukazoval chalan do partie, pre každú srandu a so 
zuáujmom pre padáky. Jeho Honda bola tiež magnetom pre nás pešiakov. Samozrejme, že sme 
sa povozili všetci.  

Peter zvládol aj pokračovací výcvik, prvé voľné pády absolvoval ako všetci, 
v kotrmelcoch. Najprv troj sekundové, päť, desať, pätnásť a tak ďalej. Tridsať sekundový 
ustálený voľný pád z výšky 2 000 metrov už signalizoval, že môže prejsť na skutočnú športovú 
drinu. Nácvik komplexu figúr za voľného pádu, čo bolo omegou výkonnosti v tej dobe. Časom, 
ako sa uvolňovali padáky po starších, Peter dostával dokonalejší a dokonalejší typ, čím 
samozrejme stúpala hodnota jeho zoskokov na presnosť pristátia. Pamätám si, ako sme ho 
zobrali na prvý skupinový zoskok na presnosť pristátia medzi nás starších. ....no, každý raz 
začínal. Ale opatrujem v archíve aj fotografiu výťazného družstva Bartfay, Bučko, Fitoš, Poláček 
zo súťaže v Partizánskom. Nasledovali ďalšie úspechy pre Bratislavu. Ano, pre Bratislavu, 
pretože sme všetci bojovali pre meno Aeroklubu Bratislava proti najväčším rivalom z Košíc, 
Partizánskeho, Žiliny, Očovej a ostatným aeroklubom na Slovensku. No a farby Slovenska sa 
obhajovali na celorepublikových súťažiach proti silným družstvám z Čiech a Moravy. Jeho 
výkony, hlavne v presnosti pristátia, v Mladej Boleslavi, Hořiciach, Brne a iných baštách 
českého parašutizmu sa zapísali do úspechov výprav bratislavského družstva. Zúčastnil sa aj 
niekoľkých pokusov o rekord ČSSR vo vytvorení osem a desaťčlennej hviezdy. Žiaľ, samotného 
úspešného rekordu sa zo štúdijných  dôvodov nezúčastnil. Peter sa dal akurát na právo a to vraj 
chce “zitsflajš“. Chýbal nám tiež pri zoskokoch na na niektorých „propagačkách“, ako bol 
štadion Slovana a pod. Socialistických Prvých májov v uliciach Bratislavy sme sa zúčastňovali 
všetci, hlavne preto, aby sme nemuseli ísť dobrovoľne-povinne demonštrovať podporu strane cez 
zamestnávateľa a školy. Papierik z aeroklubu to všetko vyriešil. Ale boli sme hrdí, že sme 
parašutisti, ľudia videli z blízka padák a hlavne zabrala propagácia. Dodatočne sa nám hlásili 
v máji do základného výcviku študenti, aj pracujúca mládež. Petra v jeho modrej a neskôr bielej 
kombinéze zdravili z davu priatelia a známi.  

Prínosom pre úspešné bratislavské A a B družstvá bol nielen Peter Bartfay. Náš veľký 
podporovateľ, pán Tibor Bartfay sa podieľal veľkou mierou na propagácii bratislavského 
parašutizmu. Jeho kolekcie medajlí, ktoré nám nezištne zabezpečoval pre súťaže poriadané 
Bratislavou, mali veľkú cenu, športovú a hlavne umeleckú. Medajle od akademického sochára 

 19



nedávalo do súťaže žiadné mesto v ČSSR. Každý mal snahu vlastniť tento kus kovu, nech bol 
akejkoľvek farby. Preto sa na našich súťažiach bojovalo urputne o každý centimetrík a desatinku 
sekundy. To boli hlavne Baničov i Kriváňov memoriál. Sám si opatrujem nejaké, z viacerých 
ročníkov. Petrovho otca bolo vidno, pokiaľ mu to čas dovolil, ako fanúšika na letisku. 
Nenápadne z ústrania sledoval, ako si Peter počína a vidieť syna na stupni víťazov mu iste, ako 
každému otcovi vlievalo do srdca hrdosť.  A mama, tá bola informovaná dokonalo. Peter sa 
doma zdôveroval matke o všetkom diani na letisku, vedela o všetkých vylomeninách, čo sme 
vyviedli a pri nedávnom rozhovore s pani Bartfayovou som sa nestačil čudovať, ako pozná 
všetkých našich kamarátov, a rôzne príhody, na ktoré som už dávno zabudol. Takže doma bol 
ďalší človek, čo Petrovi držal palce. 

Na vojenskej správe sa čudovali, že niekto sa pýta dobrovolne k výsadkárom. A do 
Prostějova! No treba priznať, že to nebola až taká úprimná snaha prepotiť maskáče, spraviť do 
roka 10 zoskokov na vojenskom padáku a zabiť 2 roky v zelenom. V Prostějove bolo čosi, čo 
bolo magnetom všetkých zdravých skákajúcich mladých mužov v celej republike. A tam sa dalo 
dostať jedine po absolvovaní príjmača u výsadkárov. A to už nebolo len také hocičo. Tvrdý 
príjmač, dal zabrať iným Rambom. Sám som to prežil, viem, čo hovorím. Do ASD, to bol ten 
magnet, sa mohlo dostať za rok len osem ľudí. Na tak širokú parašutistickú základňu, ako mala 
vtedajšia ČSSR to bolo žalostne malé číslo. Napriek tomu malo tú česť aj niekoľko 
bratislavčanov. Jedným bol aj Peter. O jeho športovej činnosti v Prostějove však nie som 
kompetentný spomínať, takže to necháme na iných a inokedy. Návrat Petra Bartfaya z ASD bol 
pre bratislavský aeroklub prínosom, pretože sa z Dukly vracali vždy výkonnostne zrelí 
parašutisti.  

Doba sa uvoľňovala, menil sa štýl parašutizmu, prišli z parašutisticky vyspelých štátov 
nové paradisciplíny. Už to nebolo len o troch komplexoch a dvoch pristátiach na cieľ. Sólo 
a v skupine. Ale o skupinovej akrobacii za voľného pádu, tzv. RW disciplínach a rôznych 
zábavkách na padáku. To si však vyžadovalo už nový typ padáku, tzv. krídlo. Všetci sme to 
oživenie privítali s nadšením. Krídlo dávalo netušené možnosti zábavy, nebolo to už len iba 
o pristáti po voľnom páde, ktorý je to najfantastickejšie na celom parašutizme. Kto neskusil, 
môže ľutovať. Žiaľ, 2222 zoskok Petra Bartfaya bol tým posledným. Stalo sa to pri jednom 
takomto zoskoku. Zlyhal človek? Zlyhala technika? Zlyhala organizácia? Zo skúsenosti každý, 
čo už niečo preskákal vie, že to bola najskôr kombinácia všetkého. Parašutizmus je bezpečný 
šport, v štatistických tabuľkách nebezpečných športov zaujíma posledné miesta. No náhoda je 
blbec, ako hovoríme. Stalo sa! 

Prišli sme o kamaráta, športový talent, modelára, práve skončeného právnika. Každý, kto 
ho poznal, pripomenul si 15.mája rok 1983, kedy zovrelo srdcia rodičom, sestre, priateľom 
a športovým kamarátom. Peter bol prijatý za člena KVV in memoriam. 

 
 
                                                                        Spomínal Juro  P o l á č e k, KVV Bratislava 
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Drobné  správy 
 
 
○ Dňa   6. 3. 2004  sa  uskutočnilo  v Žiline  zasadnutie  Rady  KVV  SR. Celodenného  
rokovania  sa  zúčastnilo  10  členov  nášho  klubu  na  čele  s predsedom  L. Hrehom. Rada  
prejednala  plány  akcií  na  rok  2004. Hlavnou  akciou  KVV  SR  budú  oslavy  10  výročia  
vzniku  KVV  SR  a 60. výročia  SNP, ktoré  sa  uskutočnia  dňa  27. 8. 2004  v  kasárňach 
V. pluku  špeciálneho  určenia  v Žiline. Súčasťou  týchto  osláv  bude  slávnostný  nástup  
reprezentantov jednotlivých  Klubov  vojenských  výsadkárov  so  svojimi  zástavami. V ten  deň  
sa  uskutoční  i seminár  k vzniku výsadkového  vojska. Srdečne  Vás  na  túto akciu  pozývame! 
 
○ Dňa  8. 3. 2004  sa  uskutočnila  prvá  naša  spoločenská  akcia  oslava  MDŽ. V chate  na  
Pieskoch  zúčastnilo  sa  tejto  akcie 30 našich  členov. Zábava a občerstvenie,  bolo  na  
vynikajúcej  úrovni. Účastníci  odchádzali  domov  veľmi  spokojní  a tešia sa  na ďalšiu  
podobnú  akciu  klubu. 

○ Ospravedlňujeme  sa  týmto  Klubu  výsadkových  veteránov  v Zlíne  za  nesprávne uvedenie 
názvu  ich  klubu, keď  sme  v našom  Spravodaji  Červené  barety  uviedli  ich  názov  klubu, 
ako  Klub  vojenských  veteránov. Veríme, že  sa  nám  to  v budúcnosti  už  nestane. 
 
○ 601  skupina  špeciálnych  síl  v Prostějove  vybudovala  sieň  tradícií  od začiatku  histórie 
výsadkového  vojska  do  súčasnosti. Je  v nej  celá  rada  veľmi  zaujímavých  exponátov. Veľmi  
zaujímavo  pôsobí  napr.  vitrína  so  zástavou  22. banskobystrickej  výsadkovej  brigády  SNP. 
V deň  otvorenia  sa  uskutočnil  oficiálny  nástup  a rozlúčenie s jednotkou, ktorá  odchádzala  
do  Afganistanu. 
 
○ Oblastný  klub  vojenských  výsadkárov  v Bratislave  na  svojom  zasadnutí  dňa  25.2. 2004  
prijal  za  Čestného  člena  KVV  Bratislava  In  memoriam   Petra  Bartfaya, ktorý  tragický  
zahynul  pri  zoskoku  padákom  dňa  15.5. 1983    na  letisku  vo  Vajnoroch. Jeho  odchodom  
natrvalo  zostala  medzera  v kolektíve  športových  priateľov. Peter  nezabúdame  na  Teba !!! 
Pri  tejto  príležitosti  bol  prijatý  za  Čestného  člena  aj  jeho  otec  Tibor  Bártfay, sochár  - 
národný  umelec, tvorca  mnohých  diel, medziiným  aj  pamätných  medailí  vydaných  pri  
rôznych  parašutistických  akciách. Na  tejto  akcii  nám  prisľúbil  zhotoviť  pamätnú  bustu  
Štefana  Baniča, ktorá  by  mala  byť  umiestnená v Smoleniciach  pri  príležitosti  90. výročia  
udelenia  patentu  na  jeho  padák. 
 
○ Dňa  4. 5. 2004  sa  naši  zástupcovia  L.Hreha, A. a M. Georgievskí, P. Franík T. Šidlova  
zúčastnili  na  pietnom  akte  kladenia  vencov  pri  mohyle  Gen. M.R. Štefánika  v Ivánke  pri  
Dunaji, položenia  kytice  k  jeho  buste  na  letisku , ktoré  nesie  jeho  meno, ako  i na  položení  
základného  kameňa  pre  jeho  pomník  pri  novom  moste, ktorý  sa  stavia  na  Dunaji. 
 
○ Dňa  6. 5. 2004  sa  naši  zástupcovia  J.Tuček, P. Franík  s predsedom  KVV  SR   
Múdrym  zúčastnili  rokovania  na MO SR  ohľadne  zabezpečenia  pobytu veteránov z Veľkej  
Británie, ktorí prídu  k nám  koncom  mesiaca  máj. Po  obede  sa zúčastnili  jednania  
s predsedom  ZPB  plk. Kolomanom  Vidom, CSc. s ktorým  prerokovali  prípravu  zmluvy  
o vzájomnej  spolupráci.     
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○ V Žiline  sa  dňa  22. 5. 2004  uskutočnil  už  10. ročník  Memoriálu  Jozefa Gabčíka  v behu  
na  12  km – cross. Z nášho  klubu  sa  ho  zúčastnil  Ing. Jozef Tuček, CSc. Náš  kolega  
v kategórii  muži  nad  60  rokov  obsadil  l. miesto. 
Blahoželáme. 
 
○ Blahoželáme nášmu členovi Jarovi Oršulovi k prvému zoskoku padákom OVP – 68, ktorý sa 
uskutočnil  23. 6 2004 na letisku vo Vajnoroch.   
 
○ Veliteľ VU 1837 Chrudim a starosta mesta Chrudim srdečne pozývajú k prevedeniu pietného 
aktu a k odhaleniu pamätnej dosky generála Stanislava Uchytila, ktoré sa uskutoční v Chrudimy 
dňa 27.8.2004   
 
○ Smutnú  správu  sme  dostali  z Prostějova. V mesiaci  marec  nás  náhle  opustil  kolega  
plk. v. v. Ing. Metodej  Mlčák . Odišiel  navždy  náš  kolega  a kamarát  z  KVV  ČR. 
Venujme  mu  tichú  spomienku. 
 
 
 
 
 
 
 

Prispejete Vašimi článkami do ďalších čísel  nášho SPRAVODAJA ! 
 
     Veľmi by nám uľahčilo prácu, keby ste nám zasielali (ak je to možné) príspevky 
napísané  na PC v programe Microsoft Word  na diskete, alebo internetom.  Aj rukopisy
a fotografie sú však vítané!  
 
Kontaktná adresa:   Pavel Franík 
                                   Kudláková 1                                    Tel. /Fax: 02/       6436 2349  
                                   841 01  Bratislava                            E-mail: franik.pavel@post.sk 
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