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Úvodom 
 

Tohtoročný december pripomína skôr jarný mesiac ako zimný - 

vianočný. Príroda je dezorientovaná, ale nemá na to, aby zabránila 

vydaniu štvrtého čísla nášho klubového Spravodajcu. V prvom 

príspevku patrí poďakovanie z celého srdca všetkým organizátorom, 

akýchkoľvek našich veteránskych podujatí od kolegu Vladimíra 

Schneidera, ktorý im týmto chcel vysloviť uznanie a vďaku. Na jeho príspevok 

mierne nadväzujú tri krátke informácie o podujatiach, na ktorých sa zúčastnili 

členovia nášho klubu. Nasleduje príspevok z tradičného Michalského dňa, ktorý 

sa uskutočnil na letisku Partizánske - Malé Bielice. Po ňom si pripomenieme 22. 

ročník výstupu na Slemä od kolegu Vladimíra Dvonča a následne si prečítame  

príspevok od nášho kolegu Martina Mrenicu, ktorý sa zúčastnil slávnostného 

odhalenia pamätníka a pamätnej tabule obetiam leteckej havárie z obdobia SNP 

v Hronskej Breznici. Túto akciu odvysielala v správach aj verejnoprávna STV1 

dňa 30.10.2016 o 19:30 hod. Nasledujú už len záverečné udalosti – jedna smutná 

a štyri radostnejšie – naši jubilanti. Nakoniec záverečné vety uzavrú tento na 

úspešné podujatia bohatý rok 2016. 
Ivan Bartoš 

 

Poďakovanie z celého srdca 
 

Obdivujem prácu ľudí, ktorí dokážu tvoriť pekné a užitočné. Aj trpezlivosť Ivana 

Bartoša, keď čaká na môj článok. Obvykle je to v živote tak, že za prácu plácu, 

ale čo tomu, kto plácu dostať nemôže a napriek tomu robí a tvorí. A prináša 

radosť, poučenie, spomienky. Vkladá do veci vedomosti, skúsenosti, schopnosti, 

zručnosti, myšlienkový 

potenciál. Je silnou 

osobnosťou, schopnou 

združiť okolo seba 

ďalších, individuality, 

ale schopných 

skupinovej práce. 

Veľmi dobre vedia, že 

skupina je viac, ako 

jednoduchý súčet 

jednotlivcov ktorí ju 

tvoria. Pamätajú si 

históriu činov svojich 

predchodcov, skutky 

hodné pamäti, verné 

dávnejšiemu odkazu. Zamyslia sa nad tým dávnym dielom a dajúc mu pre lepšie 

pochopenie podobu a farby dnešných čias, mysliac na to, aby to bol odkaz, 
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Zľava: kolegovia Jaroslav Rosinský, Dominik 

Valkovič a Slavoslav Kincel pod opaterou 

majstra kušiara Vladislava Krystýnka. 

ktorému porozumejú a zreteľne ho uvidia tí budúci, stávajú sa tvorcami, ale aj 

ochrancami tradícií. A vymyslia si k tomu priam nepreberné množstvo nástrojov. 

A dajú im mená. Zrazu je na svete Memoriál Jozefa Gabčíka (už 22. ročník, 

organizátor Ján Hanák KVV SR), Memoriál zakladateľov výsadkového vojska, 

Memoriál Štefana Baniča, iné memoriály a súťaže, pochody, stretnutia, 

Michalské dni, výstupy, oslavy výročí, návštevy pamätníkov, budovanie 

pamätníkov, výročné členské schôdze, semináre, pracovné schôdze, spolupráca, 

priateľstvá... Čo to všetko je? Sú to myšlienky, činy, ľudská práca, dielo človeka. 

Ktorého? Kto to je? Prečo to robí? Sú to organizátori. Organizátori našich 

podujatí, ktoré nám, účastníkom,  

prinášajú toľko výziev, odhodlania 

zúčastniť sa, udržujú sebavedomie 

a oživujú ducha súťaživosti a radosť 

z dosiahnutých výsledkov. Inde zas 

pripomínajú, nedajú zabudnúť, 

prejavujú úctu a dokážu oceniť. Všetci. 

Niektorých spomeniem, pretože práve 

pri nich, niekoľkých chlapoch 

a šikovných ženách som si uvedomil, 

aký je to kus roboty, keď sa rozhodnú 

niečo uskutočniť. Povedali dobre, 

urobíme to. A urobili. 12. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska, 

generála Karla Palečka a generála Rudolfa Krzáka a súčasne aj 8. ročník 

Memoriálu vynálezcu padáka, 

Štefana Baniča. Josef Krause, 

predseda KVVV Zlín, členovia 

výboru, členovia klubu, 

sympatizanti... hejtman 

zlínskeho kraja, MVDr. 

Stanislav Mišák,  starosta mesta 

Otrokovice a  čestný riaditeľ 

pretekov, Mgr. Jaroslav Budek, 

funkcionári a  predstavitelia  

KVVV ČR a KVV SR, 

zabezpečený štadión, strelnica, 

materiál, účastníci, kategórie, 

súťažné disciplíny starostlivo 

vyberané hlavným rozhodcom 

Metodějom Martincom tak, aby 

boli primerane zvládnuteľné, strava, ubytovanie, rozhodcovia, pomocníci, 

vyznamenávanie, zábava, skvelý harmonikár a spevák Grigorij Gronský a sokolie 

oko Michala Muchu, ktorý všetko videl a ako vždy, skvele moderoval. Streľba zo 

vzduchovky, šipky, granát a novinka pre všetkých, streľba z kuše. Majstri kušiari, 
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Zľava: Věra Kytlicová, pani Tučeková s kušou, 

Martin Hajný,  Ladislav Žatecký a s  kušou 

tajomník KVV SR Ján Hanák. V červenom  

barete strieľa z kuše prezident KVV SR Jozef 

Tuček. 

sami si robia nielen kuše, ale robia aj medzinárodných rozhodcov. Tak prečo by 

nezvládli aj také medzinárodné preteky akými sú memoriály. Je to zakladateľ 

kušiarského oddielu Otrokovice Vladislav Krystýnek a jeho oddielový kolega 

Ladislav Žatecký. Majú schopných ľudí v rozpätí niekoľkých generácií a majú 

skvelých strelcov medzi ženami, aj mládežou, akými sú pani Věra Kytlicová 

a juniorský reprezentant Martin Hajný. Všetci nám pomáhali a všetci nás chránili. 

Hlavne pred nami samými. Zvlášť zorganizovaná streľba z malorážky aj pre 

nesúťažiacich bola dielom zaslúžilého majstra športu v biatlone Jindřicha 

Kořenského a jeho partnerky pani Drahomíry Vávrové. Od zabezpečenia 

strelnice, cez flinty a patróny, až po spokojnosť strelcov. 

Uviedol som jeden vďačný 

príklad, ale takto je to všade, pri 

každej akcii. Na Slovensku, aj 

v Čechách. Dobre urobená robota, 

organizátori takmer neviditeľní, 

spokojní účastníci, vysmiati 

Bystričania... Predstavitelia našich 

klubov vojenských výsadkárov na 

záver podujatí nikdy nezabúdajú 

poďakovať, aj pochváliť a 

vyznamenať. Myslím si však, že 

si to zaslúžite aj takto. Na písme. 

Nech je to čierne na bielom. 

Vďaka za tú silu rozhodnutia, 

nasadenie a zvládnutie všetkých 

vecí. Vďaka vám, všetkým organizátorom všetkých našich výsadkárskych 

veteránskych podujatí. Naše poďakovanie si zasluhujete úprimné a z celého 

srdca. Ďakujeme.  

                           Za nás všetkých 
                                                                                         Vladimír Schneider 

                                                                                                                                                                         

12. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a  
8. ročník Memoriálu vynálezcu padáka Štefana Baniča   

 

Oba tradičné memoriály sa konali v Otrokoviciach v dňoch 27. – 29. 7. 2016. 

Súťaže sa konali na otrokovickom štadióne 28. 7. 2016 a usporiadal ich KVVV 

Zlín. Sedemnásť družstiev súťažilo v streľbe zo vzduchovky, v hode granátom, 

v hode šípkami a streľbou z kuše. Z nášho klubu súťažili dve družstvá: Banská 

Bystrica 1 v zložení V. Kavický, J. Dolník, E. Dolníková  a Banská Bystrica 2  

v zložení J. Rosinský, D. Valkovič a S. Kincel. Za Miestny KVV J. Kriváňa 

Šumiac súťažili Š. Janáček, Ľ. Šúplatová a kolega V. Dvonč. Z celkového 

hodnotenia všetkých súťaží sa na prvom mieste umiestnilo družstvo nášho klubu 

v zložení Vladimír Kavický, Eva Dolníková a Jozef Dolník. 
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Stretnutie generácií KALIŠTE 2016 
 

Dňa 13. augusta 2016 sa konal 11. ročník 

spomienkového podujatia „Stretnutie generácií“ 

na mieste vypálenej obce Kalište. Aj tento rok 

pripravil Oblastný výbor SZPB Banská Bystrica 

a Múzeum SNP pestrý kultúrny program. Na 

organizačnej spolupráci SZPB ako člen 

dopravnej komisie sa zúčastnil kolega Ivan 

Bartoš a na akciu prvý krát prišiel aj kolega 

Štefan Bobok. 
 

 

IV. ročník streleckej súťaže pri príležitosti Dňa svätého Michala 
patróna výsadkárov- Svätomichalský deň 

 

Klub vojenských výsadkárov Žilina a 5. pluk špeciálneho určenia (5..p.ŠU) 

zorganizoval IV. ročník streleckej súťaže pri príležitosti Dňa svätého Michala 

patróna výsadkárov- Svätomichalský deň dňa 24. septembra 2016, ktorá sa 

konala v priestoroch malokalibrovej strelnice 5..p.ŠU. Súťažilo sa v streľbe 

z malokalibrovej pušky a pištole vz. 82 v dvoch kategóriách – kategória KVV 

a kategória vojaci. Do súťaže sa zapojilo dvanásť trojčlenných družstiev 

kategórie KVV, medzi ktorými bolo aj družstvo nášho KVV Banská Bystrica 

v zložení Vladimír Kavický, Jozef Dolník a Vladimír Kováčik. V celkovom 

hodnotení skončilo na peknom III. mieste. 

Víťazné družstvo v celkovom hodnotení 

s prezidentom KVV SR kolegom Jozefom 

Tučekom. Vedľa na fotografii vpravo manželia 

Dolníkovci, kolegovia Kincel, Rosinský a 

Valkovič  s diplomami a trofejami víťazov. 
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Michalský deň – 1. 10. 2016 - Letisko Malé Bielice 
 

Pekné počasie malo zásluhu na úspešnom otvorení 

Michalského dňa na letisku Partizánske - Malé 

Bielice. Značná účasť členov z KVV Banská 

Bystrica, KVV Bratislava,  Žilina, Martin, Trnava, 

hostí manželov Kepákovcov, z prezídia KVV SR 

kolegov Františka Glattera a Jána Hanáka tomu 

nasvedčovala. Michalský deň otvoril predseda 

KVV Banská Bystrica kolega Vladimír Kavický. 

Prítomných privítal a predniesol organizačné 

pokyny k plánovaným tandemovým zoskokom 

padákom. Kolegovi Jozefovi Dolníkovi odovzdal 

medailu k 55. výročiu založenia 7. výsadkového pluku zvláštneho určenia, ktorú 

mu udelil Klub výsadkových veteránov Holešov. Kolega Glatter informoval 

prítomných kolegov o organizačnom zabezpečení 22. ročníka výstupu na Slemä. 
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V popoludňajších hodinách sa podľa plánu konali  zoskoky padákom v tandeme. 

Jeden takýto zoskok po  rokoch uskutočnil náš kolega Vladimír Dvonč. Nedalo 

sa zahanbiť ani ženské duo našich 

kolegýň Evky Dolníkovej KVV 

Banská Bystrica a Evky Dubeňovej 

z KVV Bratislava, ktoré v tandeme 

tiež uskutočnili svoje úspešné 

zoskoky. Pre všetkých absolventov 

tohto tandemového zoskoku to bol 

nezabudnuteľný zážitok.  

Všetky zoskoky boli 

vykonané bez úrazov a 

mimoriadnej situácie. 

Nemôžeme sa zabudnúť 

poďakovať za výborný 

guľáš, ktorý sa podával 

popoludní a tiež našim 

organizátorom, hosťom  

a ostatným účastníkom  

tejto tradičnej akcie. Nech stále máme nad hlavou krásne modré nebo. 
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22. ročník výstupu na Slemä 
 

Dňa 8. októbra 2016 sa členovia nášho 

Klubu vojenských výsadkárov Banská 

Bystrica manželia Evka a Jozef  Dolníkovci 

s dcérou Evkou, Laco Haverla, Dominik 

Valkovič a Vlado Dvonč zúčastnili 22. 

ročníka výstupu na Slemä, ktorý  už 

tradične a veľmi dobre zorganizoval 

oblastný KVV Žilina spolu s 5..p.ŠU Žilina. 

Akcia "Slemä 2016"  bola zložená z dvoch 

častí. Prvá časť sa týkala výstupu na vrchol 

Slemä k pamätníku príslušníkov 2. čs. 

samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR a sovietskych letcov, ktorí tu zahynuli 

dňa 13.10.1944 pri preprave na pomoc SNP. V tejto skupine absolvovali výstup 

prezident KVV SR, náčelník štábu 5..p.ŠU, predsedovia oblastného KVV Žilina 

a Bratislava, členovia oblastných a miestnych KVV SR a  členovia Klubov 

vojenských výsadkových veteránov ČR, ako aj príslušníci 5..p.ŠU. Pri pamätníku 

na vrchole Slemä (1514 

m/
n
m)  bol položený 

smútočný veniec a 

viacerými účastníkmi 

prednesená spomienková 

reč. Druhá časť skupiny 

účastníkov  položila vence 

k pamätníku na vojenskom 

cintoríne Háj - Nicovô 

Liptovský Mikuláš, k 11 

hrobom pochovaných čs. 

vojakov zo Slemä a ku 

hrobu generála Martina 

Dzúra (red. poznámka 

1919 – 1985). Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia 5..p.ŠU, KVV SR 

a ostatných KVV SR a KVVV ČR. Ako hostia boli prítomní zástupcovia Úradu 

pridelenca obrany Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR a člen Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý prítomných oboznámil s históriou 

bojov o oslobodenie Liptova v roku 1945.  Záver celej úspešnej "akcie", ktorej sa 

zúčastnila bezmála stovka účastníkov prebehol v Jánskej doline. Tu bol 

záverečný "zraz" účastníkov, odovzdané pamätné listy, odznaky a podané 

občerstvenie formou "opekačky" slaninky, klobások a slávnostných prípitkov. 

 
                                          Vladimír Dvonč 

                                                 O-KVV Banská Bystrica 

tel:13.10.1944
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 Odhalenie pamätníka a pamätnej tabule v Hronskej  Breznici 
 

Dňa 29.10.2016 konalo sa slávnostné odhalenie pamätníka obetiam leteckého 

nešťastia z čias SNP v Hronskej Breznici. Akciu organizovala Rada Občianskeho 

združenia Demian v Hronskej Breznici za finančnej podpory Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky za prítomnosti zástupcov Ruskej federácie. Odhalenie 

pamätníka a následne informačnej tabule pripadlo mne, ako bývalému občanovi 

rodnej obce Hronská Breznica, čo považujem za prejav úcty a porozumenia 

mojich rodákov.  

Popis historickej udalosti. 

V noci z 13. na 14. októbra 1944 

prepadol nemecký nočný stíhač 

lietadlo veliteľa Lisunova LI-2 

por. N. B. Burenkova z 23. gard. 

Belgorodského BLP krátko pred 

pristátím na povstaleckom 

letisku Tri Duby. Ťažko ho 

zasiahol do pravého motora 

a trupu, stroj okamžite strácal 

výšku. Prvý pilot N. B. 

Burenkov i druhý pilot ppor. N. 

G. Šavčenko robili, čo sa dalo do poslednej chvíle, aby núdzovo pristáli. Pri 

núdzovom pokuse pristáť narazili do lesného porastu na kopci Brdo blízko kóty 

627 nad Hronskou Breznicou. Lietadlo  sa zrútilo na zem. Na mieste havárie na 

kopci Brdo v blízkosti kóty 627 s miestnym pomenovaním Štítna jama, zahynul 

druhý pilot ppor. N. 

G. Šavčenko, 

palubný strelec starš. 

S. I. Švec utrpel 

ťažké popáleniny 

a umrel v nemocnici 

vo Zvolene. Traja 

členovia posádky 

por. N. B. Burenkov, 

navigátor por. G. P. 

Braga a palubný 

mechanik starš. A. D. 

Jermizín haváriu 

prežili. 

Letecký most. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa prejavil 

nedostatok zbraní, najmä protitankových. Tento nedostatok čiastočne preklenuli 

dodávky zbraní od spojencov hlavne Sovietskeho zväzu. Od 4. septembra 1944 

začali dodávky potrebných zbraní, vybavenie a personálu na povstalecké územie 
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zo ZSSR. Tieto dodávky zabezpečovali 

jednotky sovietskeho letectva vybavené 

americkými lietadlami North American 

B-25, Mitchell Douglas C-47 Dakota 

(red. poznámka – dodaných v rámci 

Lend and Lease) a sovietskymi Lisunov 

LI-2. Pomoc znamenala okrem 

materiálnej stránky aj značnú morálnu 

podporu. Lietadlá a letcov leteckého 

mostu povstalci nazývali „furmani“. 

V dňoch 4. 9. až dňa 24.10.1944 uskutočnili lietadlá oboch zborov spolu 1199 

vzletov. Letci „furmani“ prepravili zo ZSSR takmer tritisíc osôb a okolo 639 ton 

materiálu vrátane 2. československej paradesantnej brigády. 
                                                                             Doc. Ing. Martin Mrenica, CSc. 

                                                                          O-KVV Banská Bystrica 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dňa 12. augusta 2016 vo veku nedožitých 74 

rokov nás opustil náš dlhoročný kolega Pavol Putz. 

Smútočná rozlúčka so zosnulým kolegom sa 

konala dňa 17. augusta 2016 v Kamenici nad 

Hronom. Česť jeho pamiatke. 

 
 

Viete že... 
 

Sviatkom - dňom SPECNAZ je 24. október? V tento deň v roku 

1950 boli vytvorené rozkazom MO ZSSR č. Opr/2/395 832 prvé 

jednotky a útvary Specnaz.  

 

Znak – lebka so skríženými hnátmi (o ktorej sa v súčasnosti 

diskutuje s novým logom ex. 7. vp Holešov) sa objavila už v čs. 

légiách v Rusku v roku 1914. Trojuholníkovú červenú rukávovú 

nášivku s lebkou tu používal 1. čs. úderný prápor (pozri Legionářský směr, 

1/2014 str. 44). 
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V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili náš kolegovia okrúhle jubileum 
 

 

50. rokov Branislav  Diško 12.9. 

 

55. rokov Miroslav  Štefančík 7.11. 

 

55. rokov Ladislav  Paulen 10.11. 

 

70. rokov Štefan  Bobok 12.11. 

 

   

 

 

 

 

 

Záverom 
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Úplne na záver 
 

Ostáva len poďakovať všetkým prispievateľom a spolupracovníkom 

pri tvorbe tohto klubového Spravodajcu. Prvé novoročné číslo vyjde 

po výročnej členskej schôdzi klubu, ktorá je plánovaná 3. februára 

2017 o 10:00 hod v Spoločenskej miestnosti Veliteľstva vzdušných síl 

OS SR vo Zvolene. 
Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie - zdroj:  

 

Foto od:  archív STV1, Alexander Hatap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

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

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    

 
SPRAVODAJCA č. 4/2016.  Tlač: Dell V525w. 

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

Vladimír Gajdoš Spolupráca a korektúra Vladimír Schneider 

Martin Mrenica 

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

