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Úvodom 
 

Konečne sa približuje jarné obdobie a my začíname písať strany nášho klubového 

Spravodajcu. Článkami o významných životných jubileách členov nášho klubu 

prispeli kolegovia Laco Haverla a Vlado Schneider. Osobitne je jedinečný 

príspevok o kolegovi Emilovi Tencerovi, ktorého síce ako druhého v poradí 

uvádzame, ale o to úprimnejšie vyznievajú vety písané kolegom Vladom 

Schneiderom. Nasleduje príspevok zo slávnostného odovzdania zborníkov nášho 

klubového Spravodajcu Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a po ňom 

rozsiahlejší článok o konaní našej výročnej členskej schôdze. Žiaľ, pred záverom 

okrem jubilantov v uplynulých mesiacoch končíme toto prvé tohtoročné číslo o 

našich kolegoch, ktorí nás navždy opustili. 

Ivan Bartoš 
 

Náš jubilant Ján Varga 

V predvečer sedemdesiatky, kolegu kpt. v. v. Jána Vargu (piatok 24.11.2017) 

zvolal predseda nášho klubu 

"gratulačnú štvorku" v zložení 

V+V+V+L (Kavický, Dvonč, 

Kováčik, Haverla), ktorá sa 

presunula do obce Krnča za 

účelom návštevy oslávenca. 

Oslava prebehla v kruhu rodiny 

na čele s vnúčikom Alexom a 

pani manželkou v jeho rodin-

nom dome. V prestávkach 

medzi posilňovaním v pevnej a 

tekutej forme si Janko pospomínal na začiatky svojej parašutistickej a leteckej 

kariéry. Ako študent Strojníckej priemyslovky v Partizánskom býval často aj 

počas vyučovacích hodín 

"vyrušovaný" hukotom moto-

rov prelietajúcich lietadiel a 

keď po vyučovaní vídaval 

visieť na padákoch parašutis-

tov jeho cesta zákonite viedla 

na letisko v Malých Bieli-

ciach. Pred maturitou sa spolu 

so spolužiakom Jankom Masa- 

rykom zo Solčian vybrali na 

OVS Topoľčany, kde 

požiadali o odvedenie 

k výsadkovému vojsku. Bol Zľava Haverla, oslávenec Varga, Kováčik a Dvonč 
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zaradený do výsadkového braneckého výcviku, kde pod dohľadom Vila 

Kosorína, Jána Valachoviča a ďalších inštruktorov absolvoval prvých päť 

zoskokov, do skončenia aktívnej parašutistickej činnosti spolu s vojenskými 

(získal 1.triedu výsadkára) ich potom bolo viac ako 1200. Povolaný bol do 

Kromeříža, bol zaradený do ŠDZ-ky, kde po jej úspešnom ukončení pokračoval 

až do skončenia základnej vojenskej služby ako veliteľ družstva. Na miestnom 

letisku sa stretol s pilotmi bezmotorových lietadiel a obnovila sa v ňom túžba po 

lietaní, nielen na padáku, ale aj lietadlách. K zaradeniu do pilotného výcviku 

samozrejme potreboval súhlas veliteľa práporu, ten ho najprv dva krát vyhodil 

s tým, že či nechce náhodou aj „nakopať do zadnej časti“ a až na tretí krát mu 

súhlas udelil. Tak začala Jankova letecká kariéra, najprv na bezmotorových 

a potom už v civilnom živote a po veľkých peripetiách aj na motorových 

lietadlách. Svoju činnosť na letisku skončil z objektívnych príčin niekedy po 

dosiahnutí „abrahámovín“. Debata potom pokračovala, kde hlavní diskutéri boli 

Kavický a Kováčik, ktorí oslávenca poznali aj z prostredia športového 

parašutizmu.  

     Po poslednom prípitku a vyskúšaní rôzneho druhu tekutého občerstvenia sa 

spokojná „spoločnosť“ rozišla. 

                                                                                             Laco Haverla 
 

Náš vzácny jubilant Emil Tencer 

Dňa 01.12.2017 sa členom Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR v 

Banskej Bystrici vydaril deň.  Zástupcovia klubu, pod vedením predsedu 

klubu Ing. Vladimíra Kavického sa zišli v obradnej sieni múzea v Novej 

Bani, čo by nebolo také výnimočné, 

ale podarilo sa im tam stretnúť aj 

svojho kolegu a priateľa. 

Priaznivcami parašutizmu a 

výsadkového vojska uznávaného a 

 váženého  človeka, rodáka z Novej 

Bane,  Emila Tencera, ktorý sa 

práve v ten deň dožil 90 rokov veku. 

Za významnej pomoci mestského 

úradu v Novej Bani, konkrétne pani 

matrikárky Ľubice Hanákovej a pani 

viceprimátorky Natálie Pinkovej a 

najbližšej rodiny jubilanta, sa vydarilo 

veľmi príjemné a dôstojné prijatie  
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oslávenca, ozdobené piesňami, hrou na klavír, recitáciou veršov, príhovormi, 

prípitkom a gratuláciami, zápisom do pamätnej knihy mesta a v neposlednom 

rade majstrovskou hrou na fujarku, prednesenou Jánom Bartolenom.  

Tu mi dovoľte poďakovať vedeniu 

Klubu vojenských výsadkárov SR, 

menovite súčasnému prezidentovi 

KVV SR pplk. v. v. Viktorovi 

Puchoňovi a jeho predchodcovi, 

exprezidentovi KVV SR plk. v. v. 

Ing. Jozefovi Tučekovi, CSc.,   

ktoré udelilo za celoživotné dielo 

pre rozvoj parašutizmu                    

v Československu a na Slovensku 

pánovi Emilovi Tencerovi Zlatú 

pamätnú medailu Jozefa 

Gabčíka. Medailu mu za KVV 

SR odovzdal práp. v. v. Ján 

Gordík. Nemenej významného 

ocenenia sa mu dostalo od 

kolegov a priateľov z Klubu 

vojenských výsadkárov 

veteránov Českej republiky, 

ktorí mu k jeho vzácnemu 

jubileu a za celoživotnú prácu a   

prínos     pre       parašutizmus   

v Československu a Českej 

republike udelili vzácne vyznamenanie Zlatú pamätnú medailu KVVV ČR 
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Prostějov. Medailu mu v mene prezidenta KVVV ČR, plk. v. v.  Ing. 

Františka Stavného a tajomníka KVVV ČR, kpt. v. v. Františka Lejska, 

odovzdal predseda oblastného KVV SR Banská Bystrica, kpt. v. v. Ing. 

Vladimír Kavický.  

 Po tejto síce oficiálnej, ale veľmi vkusne a dôstojne zvládnutej časti 

stretnutia, pokračovali členovia klubu, spoločne s Emilom Tencerom a jeho 

pani manželkou a synom, vo vyslovene komornom   posedení v  penzióne  

Tajch  nad  Novou   Baňou.   Evka a Jozef  Dolníkovci, spolu  s ich  

priateľmi  z Tajchu dokázali, napriek mocnej snehovej kalamite, ktorá 

ochromila celý región deň predtým, že zvládnutie  problémov je pre nich 

samozrejmosťou. V peknom a štýlovo pripravenom salóniku zahájili členovia 

klubu spoločné posedenie Hymnou výsadkárov a pokračovali opäť prípitkom 

a zo srdca vyspievaným 

"ŽIVIJÓ" na dobré zdravie 

oslávenca a jeho blízkych.  

Nasledovala skvelá večera, 

priateľské rozhovory, 

spomienky  a  toto  všetko 

bolo ozdobené  spevom, hrou 

na fujaru a píšťalky, ktorú 

produkoval Janko Bartolen, 

ale treba vysloviť uznanie 

aj zdatne sekundujúcemu 

speváckemu zboru z radov 

prítomných členov klubu. 

Skončil sa veľmi pekný deň a pohodový večer a všetci sa šťastne dostali 

domov obohatení o vzácny zážitok. Ďakujeme, Emil, ešte raz za všetku 

Tvoju prácu pre parašutizmus, za Tvoje literárne dielo z tejto problematiky, 

za oddanosť nášmu Klubu vojenských výsadkárov SR, za Tvoje priateľstvo a 

obetavosť a ešte raz Ti želáme, nech sú Tvoje ďalšie roky požehnané dobrým 

zdravím Tvojim, aj Tvojich blízkych a dostatkom šťastia, lásky a radosti. 

                                               Za nás všetkých 

                                         s úctou 

Vladimír Schneider  
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Slávnostné odovzdanie zborníkov Spravodajcu Oblastného KVV 
SR Banská Bystrica Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 
 

V rámci projektu Spolupráca Banskobystrického samosprávneho kraja 

a Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica náš klub 

zabezpečil objednanie tlače 

a zviazanie 6 kusov zborníkov 

SPRAVODAJCU Oblastného 

klubu vojenských výsadkárov 

Banská Bystrica, z ktorých 3 

ks boli slávnostne darované 

Štátnej vedeckej knižnici 

v Banskej Bystrici dňa 11. 12. 

2017 do rúk  PhDr. Blanky 

Snopkovej, PhD. poverenej 

zastupovaním riaditeľa. 

 Zborníky odovzdal spolu 

s darovacím listom Oblastného 

klubu vojenských výsadkárov SR 

Banská Bystrica podpredseda 

klubu za spoluúčasti členov 

výboru Oblastného klubu 

vojenských výsadkárov SR 

Banská Bystrica, kronikárky 

Mesta Banská Bystrica PaedDr. 

Renáty Klementovej a ďalších 

hostí na spoločenskom posedení 

zamestnancov ŠVK. Realizáciou 

projektu podporujeme 

posilňovanie národného 

povedomia občianskej 

verejnosti a hlavne 

našej mládeže. 

Zabezpečujeme ním 

pripomínanie aj tých 

najmenších prvkov 

nášho kultúrneho 

dedičstva, ktoré je 

jedným zo základných 

stavebných kameňov 

našej národnosti, aj pre 

to, lebo môže byť 
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v blízkej dobe silno ohrozené. Tento cieľ bol zrealizovaný vďaka finančnej 

podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.  

 

 

 

Výročná členská schôdza 
 

sa konala 9. februára 2018 v spoločenských priestoroch Veliteľstva vzdušných 

síl, OS SR vo Zvolene, ktorej sa zúčastnilo 29 členov a jeden kolega za Miestny 

KVV J. Kriváňa Šumiac. Z 19 hostí boli 

prítomní traja z Prezídia KVV SR 

kolegovia Viktor Puchoň – prezident 

KVV SR, viceprezident František Glatter 

KVV SR a Ján Gordík – predseda 

Kontrolnej a revíznej komisie Prezídia 

KVV SR. Za Oblastný KVV Bratislava 

to boli deviati kolegovia– Jozef Tuček, 

Miroslav Daraš, Ladislav Hreha, 

Katarína Snohová, Ľubica Šúplatová, 

Peter Kopáčik, Peter Prvonič, Dušan 

Chvostek a Imro Psotka. Za kolegov z ČR sa zúčastnili traja členovia KVVV ČR 

Holešov Milan Kočí, Václav Ryšavý  a Vladimír Klepal. Svojou účasťou poctili 

výročnú schôdzu klubu pani Helena Mjartanová Kepáková, majsterka SR 

v športovom parašutizme v roku 1960, 

majsterka športu s manželom Čenkom 

Kepákom, čestným prezidentom FAI. 

Ďalej z Michaloviec absolvoval cestu 

"najlepší výsadkár na svete," ako hovorí 

svojim deťom a vnúčatám, ale hlavne, 

veľmi blízky priateľ Milana Kočího 

Vladimír Stanko. Pozvanie na výročnú 

schôdzu prijal a zúčastnil sa jej prezident 

Únie vojnových veteránov Pavel Marko. 

Nakoniec pozvanie tiež prijala a svojou 

účasťou poctila výročnú schôdzu naša sympatizantka pani Margita Auxtová 

a pani Hladíková, manželka nášho zosnulého kolegu Milana Hladíka. Rokovanie 

schôdze viedol tajomník klubu podľa schváleného programu rokovania. Po 

privítaní hostí a členov klubu si minútou ticha prítomní uctili pamiatku nedávno 

zosnulých kolegov. Potom rokovanie pokračovalo podľa jednotlivých bodov 

programu. Správu o činnosti predniesol prítomným predseda klubu kolega 
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Vladimír Kavický. Potom si prítomní vypočuli podrobnú správu o hospodárení za 

rok 2017 a stanovisko revíznej komisie k nej predniesol kolega František Lacko. 

Po prerokovaní predloženého návrhu plánu činnosti na rok 2018 a potvrdení 

štatutárnych zástupcov, ktorí konajú samostatne vo všetkých záležitostiach 

Oblastného KVV SR Banská Bystrica nasledovalo odovzdanie ocenení. Tento 

slávnostný akt uviedol predseda klubu a slova sa ujal viceprezident KVV SR 

kolega František Glatter, ktorý predniesol rozkaz prezidenta KVV SR č. 2/2018 

k odovzdaniu ocenení. Strieborná medaila Jozefa Gabčíka na návrh Oblastného 

KVV SR Banská Bystrica bola odovzdaná kolegovi Milanovi Kočímu 

 
KVVV Holešov za celoživotné dielo v prospech výsadkových jednotiek 

a prípravu parašutistov, ktorému tiež pri príležitosti životného jubilea bol udelený 

ďakovný list. Ďakovné listy pri príležitosti životných boli udelené kolegom 

Milanovi Majerovi a Štefanovi Bariakovi. Po krátkej prestávke pokračoval akt 

odovzdávania ocenení pre kolegov z našich slovenských a českých klubov. 

Medzi ocenených zlatými medailami Jozefa Gabčíka patrili Vladimír Kavický 

Evka a Jozef  Dolníkovci. Kolega Dušan Hancko spolu s podpredsedom klubu 

Vladimírom Schneiderom od 

Oblastného výboru SZPB Zvolen 

odovzdali pamätnú medailu 

Partizánskej brigády ZA SLOBODU 

SLOVANOV kolegom z KVVV 

Holešov Milanovi Kočímu, Václavovi 

Ryšavému a Vladimírovi Klepalovi. Od 

kolegov z KVVV Holešov boli ocenení 

naši traja členovia Dušan Hancko, 

Štefan Bobok a Vladimír Schneider. 

Príjemným prekvapením bolo ocenenie 

striebornou medailou Jozefa Gabčíka 
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majsterke sveta v športovom parašutizme v roku 1960, majsterke športu pani 

Helene Mjartanovej Kepákovej, ktorú jej odovzdal prezident KVV SR Viktor 

Puchoň spolu s viceprezidentom  KVV SR  Františkom Glatterom  a  predsedom 

 

klubu Vladimírom Kavickým. „Zlatým klincom“ bodu programu odovzdávania 

ocenení bolo dojímavé poďakovanie „holešovákov“ bývalému veliteľovi, 

kolegovi Milanovi Kočímu. V príhovore kolega 

Schneider nešetril pochvalnými vetami, keď o ňom 

povedal, že „...bol mojím nedostižným súperom, bol 

mojím učiteľom, bol skvelým dôstojníkom, vynikajúcim 

chlapom a  mám podozrenie, že vtip o Chuckovi 

Norrisovi má na svedomí Milan Kočí. Keď sa súťažilo 
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v zhyboch, urobil som na hrazde v súťaži čiat záverečných 25, stačil, ale 

sa zistilo, že ešte nebol Milan Kočí. Ten skočil na hrazdu, spravil 45 zhybov, ani 

sa nezadýchal, potom na moju otázku, že koľko urobí zhybov, skromne sklopil oči 

a  odpovedal: „všetky.“ Po smiechu prítomných kolega Schneider pokračoval 

v príhovore, požiadal o súhlas, aby mu touto cestou zablahoželali k jeho 80-tim 

narodeninám, ktoré  dovŕšil v januári tohto roku. Potom bola Milanovi Kočímu 

odovzdaná pamätná váza a bývalí kolegovia „holešováci“ mu každý osobne 

zablahoželali. Po tomto krásnom a dojímavom poďakovaní výročná schôdza 

pokračovala diskusiou. Ako prvá o slovo sa prihlásila pani Helena Mjartanová 

Kepáková, ktorá stručne informovala o svojich začiatkoch v parašutizme 

a poznamenala, že bola poslednou parašutistkou na Slovensku, ktorá absolvovala 

vojenský výcvik, aby sa dostala k zoskokom. Po troch zoskokoch bola zaradená 

do športového výcviku, bola prvá majsterka Slovenska, prvá, čo získala zlatú 

medailu na majstrovstvách ČSSR a prvá žena na Slovensku, ktorá začala skákať 

voľné pády. Na záver svojho príhovoru poďakovala za činnosť, ktorú členovia 

klubov vykonávajú. Po nej vystúpil kolega Štefan Janáček, ktorý informoval 

prítomných o poslednej rozlúčke s kolegom Milanom Hladíkom, na ktorej sa 

zúčastnila delegácia členov klubu v rovnošatách a s klubovou zástavou 

ozdobenou smútočnou stuhou. Prítomná pani Hladíková poďakovala za 

zorganizovanú účasť delegácie klubu. Potom v diskusii vystúpil prezident KVV 

SR kolega Viktor Puchoň, ktorý poďakoval za pozvanie a  za reprezentáciu  na 

rôznych súťažiach v SR a ČR. V tomto roku sa konajú oslavy 25. výročia vzniku 

5. PŠU, ktorého prvým veliteľom bol kolega Jozef Tuček. Informoval 

o pripravených a uskutočnených akciách v súvislosti s týmto výročím. Osobitne 

spomenul zmenu v organizovaní Memoriálu Jozefa Gabčíka, kde sa plánuje 

poplatok štartovné, je preto možné, že účasť bude nižšia. Ďalej uviedol, že k 25. 
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výročiu vzniku KVV sa pripravuje medaila, ktorá by mala byť navrhnutá na 

základe tradície Jozefa Gabčíka. Ďalšia medaila, ktorej návrh sa pripravuje, by 

mala byť medaila „padákových strelcov.“ Požiadal prítomných o vlastné návrhy, 

námety na túto medailu. Na záver poprial všetkým veľa zdravia a poďakoval za 

doterajšiu  činnosť.  O slovo  v diskusii  požiadal  prezident  Únie  vojnových  

vojnových veteránov SR plk. v. v. Ing. Pavel Marko. Poďakoval za pozvanie na 

výročnú schôdzu a poznamenal, že je pre neho cťou byť v spoločnosti ľudí, ktorí 

sú nositeľmi ojedinelých vojenských, československých tradícií. Uviedol s 

potešením, že patrí tiež ku generácii, skupine ľudí, ktorý sa k týmto tradíciám 

hrdo hlásia a chcú ich ďalej rozširovať pre ďalšie generácie. Poznamenal, že 

členovia Únie vojnových veteránov si cenia u nás to, že môžu s našimi členmi 

spolupracovať na rôznych podujatiach, na ktorých sa spoločne zúčastňujeme. 

Poďakoval za spoluprácu a vyslovil presvedčenie, že keď budú takéto 

organizácie, ako sú naše, že sa nám podarí spoločne presvedčiť kompetentných, 

aj verejnosť, že sú to skutočné tradície, ktoré si treba ctiť, vážiť a treba ich ďalej 

udržiavať, aby po nás budúca generácia vedela, že toto všetko, čo môže užívať, 

nebolo jednoduché dosiahnuť. Záverom poďakoval za spoluprácu všetkým 

partnerom z ČR a SR, zaželal veľa zdravia, síl a úspechov. Potom vystúpil 

v diskusii kolega Július Perpits, ktorý sa vyjadril k posledným rozlúčkam so 

zosnulými kolegami, k charakteristike padáku a súťažiam, ktoré sú usporadúvané 

klubmi v ČR a SR. Svojsky kriticky poznamenal, že by sme nemali robiť súťaže 

v streľbe zo vzduchoviek, súťažiť s ping-pongovými loptičkami,  predsa sme boli 

elita vojska, chce strieľať „z deviny, guľometu, samopalu,“ nie ako detičky 

v základnej škole strieľame zo vzduchovky. Na jeho kritiku vystúpil kolega 

Václav Ryšavý, ktorý vysvetlil, že každoročne usporadúvajú strelecký trojboj, 

kde sa strieľa z útočnej pušky vz. 58, z pištole vz. 75 alebo 82 a malorážky. Dnes 

je ale  veľký problém zabezpečiť samopal vz. 58, najmä zabezpečiť náboje. 

Potom informoval o príprave tohtoročného streleckého trojboja. Po ňom vystúpil 
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viceprezident KVV SR kolega František Glatter, na úvod pozdravil rokovanie 

v mene svojom a Oblastného KVV SR Martin – Vrútky, o pripravovanej jeho 

výročnej členskej schôdzi a pripravovanej výmeny vo výbore klubu. Vyjadril sa 

k publikácii prof. Vladimíra Hlôšku, ktorého osobne poznal, ako seriózneho, 

skromného a obetavého človeka, ktorý aj napriek represáliám proti nemu za jeho 

vystúpenie proti okupácii v roku 1968 nezanevrel na parašutizmus, chodil medzi 

členov a urobil dobrú prácu pre rozvoj parašutizmu nielen športového ale aj 

vojenského v Československu, predovšetkým na Slovensku. Bol to prvý 

parašutista skákajúci voľné pády v Československu. Mali by sme urobiť 

publikáciu o týchto osobnostiach parašutizmu, ako bol prof. Hlôška, Vladimír 

Zámečník, Jerguš, Grác, Major, Hybeň a mnoho ďalších. Potom vystúpil kolega 

Ladislav Hreha k odznenej správe, v ktorej nezaznamenal účasť klubu na 

Medzinárodnej streleckej súťaži klubov. Odporučil túto medzinárodnú súťaž 

zaradiť do plánu práce na rok 2018. Odovzdal pozdrav od Oblastného KVV SR 

Bratislava a zareagoval na odznené diskusné príspevky, ktoré sa týkali osobností 

parašutizmu, osobitne Štefana Baniča a konaných memoriálov na jeho počesť 

a účasť na týchto memoriáloch. V roku 2020 bude 100. výročie narodenia 

Štefana Baniča a pripravuje sa oslava tohto výročia, semináre, podľa počasia 

zoskoky padákom a tiež organizovanie Memoriálu zakladateľov výsadkového 

vojska a memoriálu Š. Baniča. Krátko sa vyjadril k diskusnému príspevku kolegu 

Perpitsa k jeho charakteristike padáku, výsadkárov, desantov, parašutistov, na 

ktorý zareagoval kolega Štefan Janáček a ako posledný kolega Chvostek 

z Oblastného KVV SR Bratislava, čím bola diskusia skončená. Bol prednesený 

návrh na uznesenie predsedom návrhovej komisie Emanuela Nôtu, ktoré bolo 

schválené bez pripomienok. Výročná členská schôdza bola ukončená, po ktorej 

nasledovalo spoločenské posedenie s občerstvením. 
   

 

 

 

Uznesenie 
z výročnej členskej schôdze Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR  

Banská Bystrica, konanej dňa 9. februára 2018 

v Spoločenskom klube Veliteľstva vzdušných síl OS SR vo Zvolene 

 

A) Výročná členská schôdza schvaľuje: 

- Správu o činnosti klubu v roku 2017 

- Správu o finančnom hospodárení klubu v roku 2017 a stanovisko 

revíznej komisie k správe o hospodárení klubu 

- Plán činnosti na rok 2018 

- výšku členského príspevku na rok 2018 v sume 10,00  € 
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B) Výročná členská schôdza potvrdzuje: 

vo funkciách  štatutárnych zástupcov: 

- kpt. v. v. Ing. Vladimír Kavický - predseda,  

- mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider – podpredseda, 

- des. v. v. Mgr. Ivan Bartoš – tajomník – hospodár,  

ktorí konajú samostatne vo všetkých záležitostiach Oblastného klubu 

vojenských výsadkárov Slovenskej republiky Banská Bystrica v zmysle 

Stanov Oblastného Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky 

Banská Bystrica v platnom znení,  

     

C) Výročná členská schôdza berie na vedomie: 

- diskusné príspevky členov klubu a hostí 

- informáciu o realizácii projektu vyhotovenia a umiestnenia pamätnej 

tabule prof. Vladimírovi Hlôškovi a banskobystrickému básnikovi 

Mikulášovi Kováčovi  

- vznik riadneho členstva v  KVV SR  rtm. v. v. Štefana Bariaka, slob. 

v. v. Pavla Ďubeka, mjr. v. v. Petra Lacka a npor. v. v. Jozefa Ballu 

 

D) Výročná členská schôdza ukladá: 

1) spracovať zápis z VČS a príspevok z konania VČS zverejniť 

v Spravodajcovi č. 1/2018 

Zodpovedný: výbor Oblastného KVV SR Banská Bystrica 

Termín:  do 31.3.2018  

2) prerokovať návrhy a podnety z diskusie na VČS 

                   Zodpovedný: výbor Oblastného KVV SR Banská Bystrica 

         Termín: do 31. 3. 2018 

3) zaplatiť členské príspevky  

Zodpovední členovia Oblastného KVV SR Banská Bystrica 

Termín: do 31. 3. 2018 

 

 

 

 V uplynulých dňoch v tomto roku oslávil  náš kolega okrúhle jubileum 

 
70. rokov Milan Majer 

 

9.1. 
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Motto francúzskych výsadkárov: Parašutista nezomiera, uskutočňuje 

svoj posledný zoskok. Parašutista nejde do neba, on sa tam vracia. 
 

V  nasledujúcich dňoch v tomto roku oslávi  náš kolega okrúhle jubileum 

 

70. rokov Štefan Bariak 

 

29.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 9. 1. 2018 vo veku 77 rokov opustil naše rady a odišiel 

navždy do výsadkového neba náš kolega des. v. v. Ing. 

Rastislav Vargic, bývalý príslušník 22. výsadkovej brigády 

v Prešove. Posledná rozlúčka sa konala12. januára 2018 

o 14:00 hod v Dome smútku v Bánovciach nad Bebravou. 

 

 

 

Dňa 15. 1. 2018 vo veku 80 rokov opustil naše rady a odišiel 

navždy do výsadkového neba náš kolega čat. v. v. prof. Ing. 

Milan Hladík, CSc. Bol ľudský, vzdelaný a nadovšetko 

skromný.  Posledná rozlúčka sa konala 22. januára 2018 

o 14:00 hod v Dome smútku vo Zvolene. 
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Dňa 3. 2. 2018 vo veku nedožitých 85 rokov 

opustil naše rady a odišiel navždy do 

výsadkového neba náš kolega plk. v. v. 

PaedDr. Jiří Šťastný. Bol príslušníkom 7. 

výsadkového pluku zvláštneho určenia 

v Holešove, jeden zo zakladateľov nášho 

klubu. Posledná rozlúčka sa konala 7. 

februára 2018 o 14:00 hod v Dome smútku - 

krematórium v Banskej Bystrici. 

 

 

 

 

 

 

 Dňa 14.12.2017  na starom cintoríne v Žiline sa uskutočnila posledná rozlúčka 

so spoluzakladateľom Klubu vojenských výsadkárov SR 

kolegom čat. v. v. Jozefom Dupkalom zo Žiliny. Cirkevného 

pohrebu a s vojenskými poctami sa okrem blízkej rodiny, 

známych a priateľov zosnulého zúčastnili aj zástupcovia 

veliteľstva 5. pluku špeciálneho určenia Žilina, prezident KVV 

SR, viceprezident KVV SR František Glatter, ktorý sa so 

zosnulým rozlúčil ako dlhoročný osobný priateľ a zástupca 

KVV SR. Na smútočnom zhromaždení boli aj kolegovia z KVV 

Zlín, Trenčín, Martin, Banská Bystrica a domáceho klubu 

vojenských výsadkárov Žilina. 

     Česť jeho pamiatke! 

                                                                                   Laco Haverla 

 

 

Dňa 31. 1. 2018 nás nečakane opustil bratislavský kolega 

plk. v. v. Ing. Mikuláš Effenberger. Svoju vojenskú kariéru 

začínal ako 12 ročný žiak na VŠJŽ v Bratislave, absolvoval 

Vojenské učilište vo Vyškove a Vojenskú akadémiu v Brne. 

Slúžil vo výsadkových a prieskumných útvaroch ČSĽA a 

Spravodajskej správy GŠ ako i Vojenskej spravodajskej 

službe. Jeho harmonika a spev nám bude nezabudnuteľne 

stále znieť v spomienkach. Posledná rozlúčka so zosnulým 

kolegom sa konala 6. 2. 2018 v Bratislave. 

 

                                   Česť jeho pamiatke! 

 



16 

 

Záverom 
 

Prvé tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu sa uzavrelo 

smutnými kapitolami života našich kolegov. V obsiahlejšom 

príspevku o konaní našej výročnej členskej schôdze sme ešte chceli 

poznamenať, že v našich radoch bol založený Miestny klub Zlaté 

Moravce. O tomto klube  bude  napísaný príspevok v ďalšom čísle 

klubového Spravodajcu, ako aj o ďalších hodnotných akciách, 

ktorých sa naši členovia zúčastnili. 
Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie - zdroj:  

Foto od:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

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

 

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 
 

 

 

    
 

 

SPRAVODAJCA č. 1/2018.  Tlač: HP DeskJet GT 5820. 

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

Vladimír Gajdoš 
Spolupráca a korektúra 

Vladimír Schneider 

Martin Mrenica 

Dušan Chvostek 

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

