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Úvodom 
 

Minulý rok ubehol ako voda a my začíname s rokom 2019 písať ďalšie príspevky 

do klubového spravodajcu. Prvý príspevok je o uskutočnení výročnej členskej 

schôdze nášho Oblastného KVV SR Banská Bystrica, po ňom si spomenieme  na 

minuloročnú výročnú členskú schôdzu Miestneho KVV SR Zlaté Moravce 

a začíname so súhlasom autora uverejňovať historické skutočnosti o výsadkároch 

vo východnej armáde a v SNP. Tieto udalosti boli publikované v Zborníku 

z Medzinárodnej konferencie k 100. výročiu založenia ČSR a 25. výročiu 

založenia Klubu vojenských výsadkových veteránov Praha. O výsadkároch 

bývalého Sovietskeho zväzu a Ruska prispel svojim článkom kolega Vladimír 

Gajdoš z KVVV Plzeň. Krátkymi príspevkami informujeme o účasti našich členov 

na stretnutiach a spoločenských podujatiach, návštevách kolegov Šaškieviča, 

Kollára a Tencera, žiaľ, navždy sme sa rozlúčili s kolegom plk. v. v. Albertom 

Mikovínym. S našimi jubilantmi a do pozornosti dvomi významnými podujatiami 

uzavierame naše prvé číslo. 

Ivan Bartoš 

 

 

Výročná členská schôdza 
 

Slávnostné rokovanie výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala v priestoroch 

Osvetového strediska Veliteľstva vzdušných síl Ozbrojených síl SR v kasárňach 

SNP vo Zvolene, bolo 

otvorené parašutistickou 

hymnou „Duní stroje 

vzduchem.“ Po hymne 

výsadkárov predniesol 

príhovor mjr. Mgr. 

Zdenko Baranec. Privítal 

prítomných v objekte 

kasární SNP – 

Osvetovom stredisku 

VVS OS SR vo Zvolene, 

krátko poinformoval 

prítomných o histórii 

budovy, v ktorej sa koná 

VČS, o spolupráci so 

spoločenskými organizáciami a inštitúciami. Vyzdvihol účasť klubu vojenských 

výsadkárov, že si vybral práve na konanie VČS Zvolen a spoluprácu s VVS OS 

SR. V mene veliteľa VS OS SR a v mene svojom poprial prítomným veľa 

zdravia, úspešné rokovanie, radosť zo spoločných stretnutí a vyslovil 

presvedčenie, že aj ďalšie roky sa budeme stretávať, diskutovať, spomínať 
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a najmä rozvíjať národné tradície v rámci aktivít, na ktorých sa spoločne 

stretávame. Nielen klub vojenských výsadkárov, ale aj ďalšie organizácie. 

Uviedol, že vo vyhlásení Vlády SR z roku 2010, je uvedené: „Vláda SR podporí 

rozvoj národných a vojenských tradícií, prácu s vojenskými dôchodcami 

a vojnovými veteránmi.“ Registrujeme, že v posledných rokoch mnohé 

zabudnuté tradície sa znovu začínajú rozvíjať. Preto v mene svojom a veliteľa 

vzdušných síl prítomným poďakoval. Po ňom sa ujal slova podpredseda klubu 

kolega Vladimír Schneider. Nadviazal na podklady, ktoré prítomní členovia 

dostali pri prezentácii, v ktorom je zverejnených niekoľko pohľadov do čias, keď 

sme pred 25. rokmi náš Klub vojenských výsadkárov, veteránov v Banskej 

Bystrici zakladali v decembri 1994 a začínali s činnosťou. Predniesol  „retro“  

báseň venovanú „všem veteránům výsadkového vojska Československej 

armády.“ Potom rokovanie výročnej členskej schôdze viedol tajomník klubu des. 

v. v. Mgr. Ivan Bartoš. 

Konštatoval, že na 

výročnej schôdzi sa 

zúčastňuje opäť hojný 

počet hostí. Osobitne 

privítal každého 

prítomného hosťa, ako 

prvého z Veliteľstva  

vzdušných síl OS SR 

mjr. Mgr. Zdenka 

Baranca, zároveň nášho 

hostiteľa,  ďalej  plk. v. 

z. Miroslava Minára 

redaktora z vojenského 

spravodajstva RTVS, 

pplk. v. v. Ing. Mojmíra Hlocha predsedu zväzovej rady Zväzu vojakov SR,  za 

prezídium KVV SR delegovaného tajomníka plk. v. v. Ing. Jozefa Pračka spolu 

s viceprezidentom prezídia a podpredsedom nášho klubu mjr. v. v. Mgr. 

Vladimírom Schneiderom. Ďalej privítal kolegov z Klubu výsadkových 

veteránov Holešov pplk. v. v. JUDr. Milana Kočího, npor. v. v. Vladimíra 

Klepala a práp. v. v. Václava Ryšavého. Z našich oblastných klubov vojenských 

výsadkárov SR za Martin-Vrútky tajomníka klubu npráp. Jána Gordíka, za Žilinu 

kolegu Milana Rieckeho, z Bratislavského oblastného klubu kolegov čat. v. v. 

Ing. Dušana Chvosteka, slob. v. v. Miroslava Daraša, slob. v. v. Petra Kopáčika 

voj. v. v. Petra Prvoniča. Následne privítal ostatných prítomných členov, členov 

Miestneho KVV Juraja Kriváňa Šumiac a Miestneho KVV Zlaté Moravce a tiež 

nových členov, ktorí sa prihlásili do nášho klubu – Milan Bobok, Jozef Vician 

a Ivan Martinka. Viacerí členovia klubu a pozvaní hostia ospravedlnili svoju 

neúčasť zo zdravotných, osobných, služobných a rodinných dôvodov. Na 

vyzvanie predsedajúceho minútou ticha bola uctená pamiatka  za v minulom roku 
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zosnulých kolegov. V minulom roku sa členovia klubu navždy rozlúčili s 

Milanom Hladíkom, Jiřím Šťastným, Rastislavom Vargicom, Jánom Jesenákom 

a Vojtom Danišom s čestným predsedom FAI JUDr. Čenkom Kepákom, 

bývalými spolubojovníkmi a veliteľmi z Českej a Slovenskej republiky. Potom 

rokovanie pokračovalo ďalej podľa  schváleného programu. Správu o činnosti 

Oblastného KVV Banská Bystrica za rok 2018 predniesol predseda klubu 

Vladimír Kavický. Správu o hospodárení klubu za rok 2018 predniesol 

predsedajúci tajomník klubu Ivan Bartoš, v ktorej prítomných oboznámil so 

stavom finančných prostriedkov v pokladni a bankovom účte. V správe 

zdôvodnil použitie finančných prostriedkov v súlade so smernicami pre 

hospodárenie klubu, z ktorej informoval o realizácii projektu vyhotovenia 

a umiestnenia pamätnej tabule prof. Vladimírovi Hlôškovi a banskobystrickému 

básnikovi Mikulášovi Kováčovi. Stanovisko revíznej komisie predniesol 

predseda revíznej komisie kol. František Lacko. Návrh plánu činnosti klubu na 

rok 2019 predložil písomne prítomným členom klubu predsedajúci tajomník 

klubu. Plán činnosti je spracovaný ako 

nezáväzný, môže sa dopĺňať a meniť 

počas roka. V súvislosti s registráciou 

klubu pre vybavovanie úkonov pre 

registráciu u notára aby vo funkciách 

prítomní členovia potvrdili kpt. v. v. Ing. 

Vladimíra Kavického, predsedu, mjr. v. v. 

Mgr. Vladimíra Schneidera, podpredsedu 

a des. v. v. Mgr. Ivana Bartoša, tajomníka 

- hospodára, ako štatutárnych zástupcov v 

zmysle Stanov Klubu vojenských 

výsadkárov Slovenskej republiky Banská 

Bystrica, ktorí konajú samostatne vo 

všetkých záležitostiach Oblastného 

klubu vojenských výsadkárov SR 

Banská Bystrica. Návrh bol členmi 

klubu jednomyseľne schválený. 

Predsedajúci po úvode bodu rôzne 

vyzval podpredsedu klubu kolegu 

Schneidera, aby predniesol návrh na 

ocenenie dlhoročného kolegu, 

skvelého pilota a kamaráta  

Mikuláša Kodadu, ktorý tohto roku 
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dovŕši životné jubileum. Potom kolegovi Kodadovi odovzdal pamätnú medailu 

k 75. výročiu vzniku 2. československej samostatnej paradesantnej brigády 

v ZSSR, ktorú mu na návrh výboru klubu udelili ČERVENÉ BARETY, z. s. 

v spolupráci s SM PARAPRESENT s. r. o. v Prostějove. Potom nasledovala 

diskusia, v ktorej vystúpili členovia klubu a hostia. V rámci nej kolega tajomník 

Prezídia KVV kolega Pračko predniesol výnos prezidenta klubu na udelenie rtm. 

v. v. Štefanovi Bariakovi pamätnú medailu Jozefa Gabčíka III. stupňa za 

budovanie dobrého mena klubu vojenských výsadkárov. Po skončení diskusie 

predniesol návrh na uznesenie predseda návrhovej komisie kolega Martin 

Mrenica.  Po schválení uznesenia bola slávnostná výročná členská schôdza klubu 

ukončená. 

 Po jej skončení bola voľná rozprava pri káve a malom občerstvení. 
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Miestny KVV Zlaté Moravce hodnotil prvý rok svojej činnosti 
 

Dňa 1.12.2018  sa zišiel M KVV Zlaté Moravce, aby zhodnotil svoju činnosť za 

prvý rok svojej činnosti. Bol to rok bohatý na aktivity a účasť členov na všetkých 

podujatiach KVV SR, OKVV Banská Bystrica a iných KVV ako aj 

spoločenských organizácií. Na svoje rokovanie sme prizvali aj zástupcov našich 

KVV a priateľov, s ktorými sme sa stretávali v priebehu roka 2018 na 

jednotlivých podujatiach. Potešila nás účasť všetkých pozvaných, hoci bolo 

nepriaznivé zimné počasie. Tešili sme sa, že sme mohli splniť prianie kolegovi, 

prezidentovi KVV SR, Viktorovi Puchoňovi a srdečne ho uvítať u nás v Zlatých 

Moravciach, ako aj viceprezidenta, kolegu Vladimíra Schneidera, tajomníka, 

kolegu Jozefa Pračka, predsedu OKVV BB, kolegu Vladimíra Kavického, 

tajomníka, kolegu Ivana Bartoša 

a kolegov Jána Gordíka, Martina 

Mrenicu, Dušana Hancka, 

Emanuela Nôtu, Ladislava 

Haverlu, Jozefa Bencela 

a Benjamína Koreca. Naše 

pozvanie prijal aj redaktor 

vojenského vysielania „Plná 

poľná“ Miroslav Minár.  

Správu o činnosti klubu predniesol 

predseda klubu Peter Hlavačka. 
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V správe boli chronologicky zachytené všetky akcie od začiatku roka 2018 

a účasť na nich. Mohli sme sa pýšiť úspechmi  a  účasťou na nich, zvlášť 

úspechmi našich členov manželov Dolníkovcov na streleckých súťažiach, kde sa 

umiestňovali na popredných miestach. M KVV ZM si zobral do starostlivosti 

pomník havárie dvoch sovietskych lietadiel počas SNP v obci Zlatno, kde 

zahynulo 11 sovietskych vojakov, členov posádok lietadiel. Chceme obnoviť 

stretávanie sa v deň výročia, 22.decembra z roku 1944, stretnutím našich členov 

klubu, ale aj občanov z okolitých obcí so zapojením starostov a spoločenských 

organizácií v okrese. Pochod medzi partizánskymi obcami Skýcov a Zlatno sa 

stal pevným bodom nášho plánu práce. Našou účasťou na pochode rastie záujem 

o nás v našom okrese pre spoluprácu s organizáciami SZPB a turistami. Pre náš 

malý miestny klub bol rok 

2018 bohatý na akcie, ktorých 

bolo 57, na ktorých sme sa 

zúčastňovali, plus stretnutia 

klubu pred každou väčšou 

pripravovanou akciou. Bol to 

pre nás prvý, náročný, ale 

úspešný rok. Vzpružením 

a pochvalou pre nás boli 

diskusné príspevky všetkých 

kolegov, čo nám dalo novú chuť do práce. Za dobrú a obetavú prácu, kvalitné 

plnenie úloh v prospech KVV SR bola udelená medaila 3.stupňa Jozefa Gabčíka 

nášmu členovi Dominikovi Valkovičovi.  
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Po splnení bodov programu nasledoval obed 

a potom spoločenské posedenie. Pri poháriku 

sa dobre posedelo a diskutovalo o všetkom. 

Všetkých nás prekvapil kolega Dušan 

Hancko, keď prítomným rozdal darčeky, 

ktoré nám pripomenuli našu ZVS, o ktoré bol 

veľký záujem. Nikomu sa nechcelo odísť, ale 

len neúprosný čas nám dal povel rozísť sa 

domov. Odchádzali sme všetci s prianím, že 

o rok sa stretneme opäť znovu a v dobrom 

zdraví. 

Peter Hlavačka 

 

 

 

VÝSADKÁRI VO VÝCHODNEJ ARMÁDE A 
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ 

 

PhDr. Ivan GOSIOROVSKÝ, PhD., MBA 

 

Prvé pokusy o „úder z oblohy“ sa datujú 

do doby 1. svetovej vojny 1914-1918. To 

znamená, že výsadkové jednotky si 

pripomínajú už približne 100 rokov od 

svojho vzniku. Velenie nemeckých a 

taktiež francúzskych armád vtedy 

vzdušnou cestou prepravili do zápolia 

protivníka svojich mužov, aby tu plnili 

osobitné úlohy spravodajstva, 

prieskumu, diverzie a sabotáží. Stalo sa 

tak viac razy, ako na západnej, tak aj na 

východnej fronte. Ku skutočnému 

rozmachu jednotiek prepravovaných vzduchom došlo až v 40. rokoch 20. 

storočia. Bolo to dané jednak rozvojom vojenskej vedy a vojenstva ako aj 

technickými činiteľmi – konkrétne konštrukciou v praxi použiteľného padáku a 

dostupnosťou prepravných kapacít dopravného letectva. 

     Snahy o vytvorenie výsadkovej jednotky v podmienkach predmníchovskej 

Československej republiky sa prejavovali už v roku 1938. V dôsledku vývoja 

udalostí zavŕšených 15. marca 1939 vojenskou okupáciou Československa 

Nemeckom a jeho následným rozpadom tieto pokusy skončili len na úrovni 

spracovania štábnych dokumentov. 
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      K ďalším pokusom došlo v zahraničí -  vo Francúzsku, Veľkej Británii a vo 

vtedajšom Sovietskom zväze. Vychádzalo sa pritom z vývoja vojnovej situácie a 

z nej vyplývajúceho postavenia Československa a vlastnej vízie o organizácii 

domáceho a zahraničného odboja, smerujúceho ku riadenej povstaleckej akcii, 

ktorá by sa mala uskutočniť „vo vhodnej chvíli“ a taktiež podľa požiadaviek 

spojencov, najmä Veľkej Británie a Sovietskeho zväzu, kde jednotky 

československého zahraničného vojska postupne vznikali. 

   Pod vplyvom týchto okolností parašutisti v československom zahraničnom 

vojsku predstavovali pomerne početnú súčasť armády. Ich pôsobnosť na 

východnom fronte a v Slovenskom národnom povstaní možno rozdeliť do štyroch 

oblastí:  

        1. Špeciálne (osobitné) operácie 

        2. Organizátorské skupiny partizánskej činnosti 

        3. 2. československá samostatná paradesantná brigáda v ZSSR 

        4. Výsadkári v Slovenskom národnom povstaní 

V lete 1944 bolo takmer 10% jednotiek pripravovaných na boj v nemeckom 

tyle. Okrem Zvláštnej skupiny pre výsadkové akcie v Československu vo Veľkej 

Británii to bola najmä 2. čs. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR a Rota Z.U. 

pri veliteľstve čs. vojska v ZSSR. 

Pokiaľ ide o špeciálne misie, ktorých sa zúčastnili českí a slovenskí výsadkári 

v rokoch 1941 – 1945 zo západného frontu (prevažne na územie Čiech a Moravy) 

to bolo 43 operácií s účasťou 101 parašutistov (51 z nich zahynulo v priebehu 

bojovej činnosti).  

O podobných aktivitách zo Sovietskeho zväzu nie sú k dispozícii kompletné 

a dostatočne hodnoverné údaje. Z hlásenia gen. Andrejeva Klementovi 

Gottwaldovi z konca vojny vyplýva, že UŠPH na územie Slovenska vysadil spolu 

53 skupín s 1200 bojovníkmi a do českých krajín 11 skupín so 152 ľuďmi. 

Pravdepodobne okrem toho bolo  najmenej 200 Slovákov (a rovnaké množstvo 

Rusínov z východného Slovenska), prevažne príslušníkov čs. vojenskej jednotky 

a bývalých partizánov v Sovietskom zväze vysadených na územie bývalého 

Československa so spravodajskými, diverznými, organizátorskými a inými 

špeciálnymi úlohami.  Celkový počet bude však  ešte pravdepodobne vyšší, 

pretože archívne pramene nie sú úplné. Kancelária légií, kam prešla tzv. 

Likvidačná skupina, ktorá mala na starosti záležitosti všetkých výsadkárov, 

dokázala počas svoje existencie podchytiť sotva jednu tretinu skupín vysadených 

zo Sovietskeho zväzu. Nie sú dostupné dokumenty o špeciálnych operáciách z 

bývalých sovietskych archívov či už špeciálnych služieb alebo Ukrajinského 

štábu partizánskeho hnutia.  

Osobité operácie zo ZSSR do priestoru Protektorátu Čechy a Morava, na 

Slovensko a do okupovaných častí rozbitého Česko - Slovenska (t. j. 

Podkarpatskej Rusi, Maďarskom obsadených oblastí južného a východného 

Slovenska, česko-nemeckého pohraničia, ktoré mníchovskou dohodou pripadli 
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Veľkonemeckej ríši) za druhej svetovej vojny sa uskutočnili v troch viac-menej 

ostro ohraničených obdobiach. 

Prvá vlna špeciálnych operácií prebehla v roku 1941, po napadnutí 

Sovietskeho zväzu Nemeckom. Sovietske velenie vtedy programovo začalo 

organizovať spravodajské prenikanie a diverzné narušovanie nemeckého zápolia. 

V tejto etape sa uskutočnilo niekoľko spoločných operácií, ktoré smerovali na 

územie celého bývalého Československa. V čase od 21.6. do konca roku 1941 

vysadili na Slovensko a Moravu najmenej 31 mužov. 

Druhá vlna výsadkov, zhruba od  roku 1942 do polovice roku 1944, ktorú 

z prevážnej časti organizovali samostatne sovietske orgány, je charakteristická 

tým, že sovietska strana realizovala vlastný program spravodajského prenikania 

do Protektorátu Čechy a Morava a na Slovensko bez ohľadu na stanovisko 

exilovej čs. vlády. 

(pokračovanie v nasledujúcom čísle) 

 

Výsadkári Sovietskeho zväzu a Ruska 
 

O spojeneckých a nemeckých výsadkároch 

nájdete v kníhkupectvách množstvo kníh rôznej 

kvality. Pri ruských je situácia opačná, takže 

pokiaľ nejde kniha za čitateľom, musí ísť čitateľ 

za knihou a informáciami, väčšinou 

písaných azbukou,… 

     Prekvapivá operácia BARBAROSSA 22. 6. 

1941, porušenie zmluvy o neútočení medzi 

Nemeckom a Ruskom (Pakt Ribbentrop – 

Molotov), prinieslo v prvých týždňoch rychlý 

postup wehrmachtu zabraným poľským územím 

Ruskom. (pozn. O termíne napadnutia informoval R. Sorge – získaný 

k spolupráci Ruskom v Karlových Varoch v 11/1929). Ruskí vojenskí výsadkári 

sa do tej doby prezentovali ukážkami na vojenských cvičeniach Voronež (2. 8. 

1930 Voronež – dnes deň VDV!), 1935 Minsk, 1936 Kyjev. V 1932 vznikla prvá 

parašutistická brigáda. V roku 1939 sa uskutočnili dva výsadky do Fínska 

(Summa, Petsamo), v júni 1940 sú výsadky (204. vb – Bolgrad, 201. vb – 

Izmail), dnes sú súčasťou Ukrajiny. Počas II. svetovej vojny je známa bojová 

činnosť minimálne 10 ruských výsadkových brigád v číslovaní od 1. vb po 214. 

vb, pravdepodobne ich bolo viac ale bojovali ako pešiaci. V oblasti Čierneho 

mora (Odessa) pôsobili výsadky/komandá námornej pechoty (deň NP – 27. 11.). 

V 8/41 vytvára mjr. I. G. Starčak ruských kommandos – gardových mínerov 

(OGBM), v roku 1942 už má každý z 13 ruských frontov prápor gardových 

ženistov – minérov. Minéri výrazne prispeli k obrane Moskvy.  Ale späť 

k napadnutiu Ruska v 6/1941. 
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     Prvé týždne napadnutia sú pre Sovietsky zväz dosť chaotické, ale už 14. 7. 

1941 je vysadených 64 výsadkárov z 214. vb do Gorkého. 8. 8. bránia výsadkári 

5. vb Kyjev. Masívny výsadok uskutočnila 214. vb do priestoru Demidov – 

Duchušina - Torop 22. 8. – 25. 8. Už 31. 8. 1941 letí prvý výsadok do 

protektorátu, je vysadený pri Varšave, 1. 9. 1941 výsadok (neúspešný) s určením 

Prešov končí v Miškolci. Výsadky z Ruska smerujú i do Poľska, Bulharska. 

Obdobie 2-5/42 je v znamení výsadkov do prostoru Vjazma. 24. 9. 1943 

uskutoční 1?, 3. a 5. vb (4575 výsadkárov) neúspešný výsadok do prostoru sev. 

Karev.  Rok 1943 je v znamení obratu II. svetovej vojny. V krátkosti ďalšie 

výsadky (Novorosijsk, Novoržnev, Jalta, Smolensk, Čerkasy,…).  Do 

protektorátu a na Slovensko vysiela výsadkárov z Ruska minimálne 10 subjektov. 

NKVD (neskôr OMSBON) spolupracuje so SOE na vysadzovaní svojich agentov 

do Francúzska, Rakúska, Nemecka (do roku 1941 spolupracovalo NKVD i 

s gestapom!). Niektoré výsadky letia na palube halifaxu 138. perute RAF pilota 

L. Anderleho (pozn. 32 letov nad  okupovaným územím). Roky 1943/1944)  

priniesli minimálne 5 ruských výsadkov vo Francúzsku (napr. ORANGE, 

APACHE III, MUSICIAN 7), 3x Nemecko 2/43 a 1/44. 2x Rakúsko 2/43 a 1/44. 

Ide o výsadky z Anglicka, ďalšie výsadky smerovali do Rakúska a Nemecka 

postupom fronty už z letísk Ukrajiny, Poľska. Zvláštnosťou potom boli 2 

výsadky do Nórska (2,9/44 Varanger – 13 Nórov) – pozorovatelia námorných 

konvojov a nemeckých lodí. Niekedy išlo o účasť v zmiešaných výsadkoch. 

Každý výsadok by vydal na samostatný článok.     

     A teraz sa prenesieme do súčasnosti. Ruské výsadkové jednotky si precvičili 

v 4/2014 činnosť na Severnom póle, v 10/2016 na Sahare v Egypte. V súčasnosti  

tvorí ruské VDV asi 50 000 mužov (+ vycvičené zálohy) v 2 vzdušne 

výsadkových divíziach (98, 106), 2 výsadkové úderné divízie (aeromobilné) – 7, 

76 a 4 výsadkové úderné brigády a podporné jednotky. Problémom, s ktorým sa 

borí VDV, je nedostatočná dopravná kapacita. K dispozícii je asi 90 ks IL-76MD, 

nákup a dodávky 

modernizovaných IL-

76MD-90A sú v sklze (v 

roku 2018 dodané 2 ks 

z objednaných 39 ks). 

Prakticky 90 ks IL-76 

dokáže vysadiť (len) 2 vp 

s bojovou technikou 

(BVP, OT), výstrojou, 

výzbrojou, PHM. 

Skúškami prebieha i 

výsadkové vozidlo (na fotografii)  Kurganec 25 (pásové ako B-11) a kolesové (B-

10), ktoré by mali nahradiť BVP -1,2,3. 

                                                   Vladimír GAJDOŠ, KVVV Plzeň 
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Krátko o účasti našich členov  
na stretnutiach a spoločenských podujatiach 

 

Medzinárodná konferencia k 100. výročiu založenia ČSR 
a 25. výročiu založenia KVVV Praha 

 
Na tejto mnedzinárodnej konferencii za zúčastnil viceprezident KVV SR mjr. v. 

v. Mgr. Vladimír Schneider, podpredseda Oblastného KVV SR Banská Bystrica. 

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY KVVV PRAHA, z. s. 
doc., Ing. Pavel Gavlas, CSc. 

Dnešní konference nazvaná „VÝSADKÁŘI KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

REPUBLIKY“ s podtitulem – „Sto let od vzniku republiky Československé a 25. 

let KVVV Praha“, je zřejmě jednou z mnoha akcí místního, regionálního, či 

celostátního významu v letošním roce. Československá republika a z ní v r. 1993 

vzniklé dva samostatné státy, slaví 100 let svého trvání. Současně slaví čtvrt 

století trvání i organizátor konference – Klub vojenských výsadkových veteránů 

Praha a doufáme, že spojení těchto dvou nesouměřitelně významných událostí 

nebude příliš kritizováno jako troufalost. Naše konference se koná 1. 10. 2018, 

což je přesně na den 71 let od okamžiku, kdy výsadkové vojsko ČSA rozkazem č. 

1 velitele výsadkového vojska gen. Palečka, vzniklo. Cílem dnešní konference je, 
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na pozadí stoleté existence našeho státu, přiblížit místo a úlohu výsadkových 

jednotek při jeho vzniku a udržení existence, ukázat význam tohoto druhu vojska 

a jeho tradice. Přiblížit činnost Klubů výsadkářů – veteránů, kterých jsou více než 

dvě desítky v ČR a SR a sdružují odhadem více než 1500 osob – bývalých 

vojenských výsadkářů, (vojáků základní služby i z povolání), svazarmovských 

výsadkářů, ale i příznivců, kteří nikdy neskákali. Na úvod jednání uctěme 

památku našich členů, kteří se dnešního výročí nedožili: Čestní členové Klubu: 

arm. gen. Tomáš Sedláček a genmjr. Rudolf Krzák, parašutisté – účastníci 

zahraničního odboje, plk. Václav Koutecký, první předseda Klubu, prap. Jiří 

Schams-Regi, zemřel na následky zranění na zahraniční misi, pí. Růžena Borská, 

účastnice domácího odboje a parašutistka, mistr Radoslav Brzobohatý in 

memoriam, pí. Eliška Váňová, jedna z prvních parašutistek v oddílu při 

Ústředním domu armády Praha a dalších 45 řadových členů Klubu, kteří nás od 

roku 1993 do dnešního dne opustili a odešli do „výsadkového nebe“. 
Prevzaté: http://www.kvvvpraha.cz/aktuality/69 

 
 

 Na návštevách u našich kolegov. 
 
Medzi pekné životné udalosti patria návštevy kolegov, ktorí sa už pre svoj 

zdravotný stav nemôžu aktívne zúčastňovať na spoločenských podujatiach. Je na 

mieste spomenúť si na nich, hoci aj krátkou návštevou. Tak to bolo aj v prípade 

kolegov Karola Šaškieviča, Daniela Kollára a Emila Tencera. V prvom prípade  

sa to udialo u kolegu Karola 

Šaskieviča, ktorý nemohol 

byť prítomný na našej 

výročnej členskej schôdzi. 

Pri tejto príležitosti si 

nemohol osobne prevziať 

pamätnú medailu k  75. 

výročiu vzniku 2. českoslo-

venskej samostatnej parade-

santnej brigády v ZSSR, 

ktorú mu udelili ČERVENÉ 

BARETY, z. s. v spolupráci 

s SM PARAPRESENT s. r. o. v Prostějove. Kolega Martin Mrenica sa však 

zachoval ako pravý kamarát a osobne mu medailu priniesol. V obálke poslal CD 

s fotografiami z výročnej členskej schôdze a napísal na lístočku: Milí kolegovia. 

Posielam foto z Výročnej členskej schôdze nášho klubu, konanej dňa 8.2.2019. 

Na poslednom zábere je aj Karol Šaškievič, ktorému som priniesol objednané 

veci. Všetkých nás úprimne pozdravuje a praje nám pevné zdravie. Karol, 

ďakujeme a držíme Ti palce.  

http://www.kvvvpraha.cz/aktuality/69
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Druhá návšteva kolegu Daniela Kollára sa konala 27. februára 2019 na Prednej 

Hore. Uskutočnili ju na čele s predsedom klubu Vladimírom Kavickým Evka 

a Jozef Dolníkovci spolu 

s podpredsedom klubu 

Vladimírom Schneiderom.  

Nášmu kolegovi-fujaristovi 

Danovi Kollárovi odovzdali 

pamätnú medailu k  75. 

výročiu vzniku 2. českoslo-

venskej samostatnej parade-

santnej brigády v ZSSR, 

spolu s certifikátom.  Dano 

bol potešený, zahral na fujare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pre rozveselenie hostí 

a  pani Kollárová 

pripravila výborné 

pohostenie.  Na také 

niečo sa nedá len tak 

zabudnúť.   Spomienky 

na dávne časy ostávajú 

v pamäti, aj keď 

zdravie už neslúži tak, 

ako by malo. Dano, 

veríme, že melódia 

z tvojej fujary nám ešte 

dlho bude znieť.   
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Ďalšou návštevou bol určite milo prekvapený náš dlhoročný kolega Emil Tencer 

(91 r.), za ktorým sa 

vybrali s predsedom klubu 

Vladimírom Kavickým 

manželia Dolníkovci, aby 

mu odovzdali pamätnú 

medailu k  75. výročiu 

vzniku 2. československej 

samostatnej paradesantnej 

brigády v ZSSR, spolu 

s certifikátom.  Ďakujeme 

Ti Emil za celoživotné 

dielo, Dejiny parašutizmu 

na Slovensku I. a II. diel, ktorým si sa navždy zapísal do našich dejín. 
 

 

Výročná členská schôdza Oblastného KVV SR Bratislava 
Na pozvanie Oblastného  Klubu  vojenských výsadkárov SR Štefana Baniča 

Bratislava na výročnú členskú konanú dňa 09.03.2019 so začiatkom  o 15:00 

hodine v spoločenskej  miestnosti Spojenej odbornej školy Ivanka pri Dunaji sa 

zúčastnili pod vedením predsedu klubu kolegu Vladimíra Kavického členovia 



16 

 

Vladimír Schneider, Ladislav Haverla, Ivan Bartoš, za Miestny KVV Zlaté 

Moravce Jozef a Evka Dolníkovci, Peter Hlavačka, Dominik Valkovič a za 

Miestny KVV Juraja Kriváňa Šumiac Štefan Janáček. Po otvorení rokovania, 

voľbe návrhovej a mandátovej komisie,  predniesol správu o činnosti O KVV SR 

Bratislava za rok 2018 kolega Ivan Hulín a správu o hospodárení kolega Ľubomír 

Dubeň. Po prednesení správy revíznej komisie, návrhu plánu činnosti na rok 

2019 a odovzdaní ocenení nasledovala diskusia s pozdravnými príhovormi hostí. 

Po schválení uznesenia bolo výročná členská schôdza ukončená. 

Po skončení programu bolo spoločenské posedenie spojené s príjemnou hudbou 

a tombolou. 
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Opustil nás kolega plk. v. v. Albert Mikovíny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smutná správa nás zasiahla ako 

blesk z jasného neba. Vo veku 

nedožitých 92 rokov nás náhle 

opustil náš dlhoročný kolega, 

priamy účastník SNP plk. v. v. 

Albert Mikovíny. Len nedávno 

sme mu  gratulovali k  90-tim 

narodeninám, keď nás prijal vo 

svojom byte spolu s pani 

Martou Hraškovou, osobnou 

opatrovateľkou. Bol našou 

návštevou potešený a spolu pri 

káve sme sa rozprávali o živote 

v horách počas SNP, boji proti 

nacistickým okupantom, aj 

o činnosti nášho klubu. Teraz 

sme stáli pri jeho rakve, 

vystavenej pri večnom 

plameni v Múzeu SNP 

a vzdávali mu poslednú poctu. 

Nestihli sme mu odovzdať 

pamätný odznak k 75. výročiu 

vzniku 2. československej 

samostatnej paradesantnej 

brigády v ZSSR ako vďaku za 

dlhoročné členstvo v Klube 

vojenských výsadkárov Sloven-

skej republiky, činnosť, propa- 

gáciu parašutizmu a výsadkového 

vojska. Pamätný odznak sme 

pietne odovzdali jeho rodinným 

príslušníkom. Posledná rozlúčka, 

kytice kvetov, smútočné prejavy 

doplnené hudobným repertoárom 

jeho obľúbených piesní uzavreli 

knihu života vzácneho človeka, 

kolegu. Česť jeho pamiatke! 
Ivan Bartoš 
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Spomienkové stretnutie 
74. výročie oslobodenia obce Badín 

Dňa 21. marca 2019 sa konalo spomienkové stretnutie na miestnom cintoríne pri 

pomníku padlých v  boji 

proti hitlerovskému nacizmu. 

Na spomienkovom stretnutí 

boli prítomní starosta obce 

Pavol Hric, tretia tajomníčka 

Veľvyslanectva Ruskej 

federácie v SR pani Maria 

Vershinina, členovia 

základnej organizácia SZPB 

Badín, členovia Občianskeho 

združenia Laurín - Spoznaj 

zabudnuté a obyvatelia obce 

Badín. V úvode zazneli 

štátna hymna Slovenskej 

republiky a  štátna hymna Ruskej 

federácie. Po príhovore predsedu 

ZO SZPB v Badíne Vojtecha 

Lenciho položili k pomníku vence  

a kvety. Potom príhovory 

predniesli starosta obce a pani 

Vershinina. V kultúrnom programe 

vystúpili spevácka skupina Javory a 

Liesky a žiaci zo Základnej školy 

v Badíne. Za náš klub sa tohto 

spomienkového stretnutia zúčastnili 

pod vedením podpredsedu klubu 

Vladimíra Schneidera kolegovia 

Štefan Bariak a Ivan Bartoš.  

Čestnú stráž pri pomníku 

s klubovou zástavou zaujal 

Štefan Bariak s členom 

klubu vojenskej histórie 

v dobovej rovnošate soviet-

skeho vojaka. Stretnutie 

bolo ukončené hymnickou 

piesňou „Kto za pravdu 

horí“  v  podaní  speváckej 

skupiny Javory a Liesky.  
Ivan Bartoš 
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V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia okrúhle jubileum 

 

55. rokov Vladimír  Hoferica 

 

13.2. 

 

65. rokov Jozef  Varga 

 

4.3. 

 

60. rokov Eva Dolníková 

 

7.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoriál Jozefa Gabčíka 

 Dátum: 25. 05. 2019 (So)  

 Miesto: Žilina - Poluvsie, rodný dom 

Jozefa Gabčíka  

 Ročník: XXV.  

 Štart: 10:00 hod.  

 Dlžka trate: 11 km  

 Povrch: zmiešaný  

 Kategória: juniori, juniorky, M do 39, 40-

49, 50-59, 60-69, 70 a viac 

ženy do 35, od 36 - 49, od 50 rokov 

vojaci, 

vojačky  

 Organizátor: Klub vojenských 

výsadkárov SR, Žilinský pluk Jozefa 

Gabčíka  

 Informácie: Ing. Jozef Pračko, tel.: 

+421944120361, e-mail: 

jpfereiro@gmail.com  

 Poznámka: Štartovné: 

online: 5,-€ 

na mieste: 10,-€  

http://beh.sk/pretek/memorial-jozefa-gabcika-11/ 
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Záverom 
 

Prvé tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu bolo bohaté na 

príspevky, ktoré opäť spôsobili vyšší počet strán. Je to výsledok 

našich aktivít, účasti na spoločenských podujatiach. Možno sa zdá, 

že sú príspevky publikované trochu chaoticky, ale vystihujú náš 

vzťah k vojenskému životu. V tomto roku si pripomíname 25. 

výročie založenia Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej 

republiky a  75. výročie Slovenského národného povstania. Čo viac dodať?  
Ivan Bartoš 

 

Použité fotografie - zdroj:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
http://kvvprostejov.wgz.cz/ 

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

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com 

 
 

 

 

    
 

 

SPRAVODAJCA č. 1/2019   

Tlač: Tlačiareň Brummer, Majerská cesta 3, Banská Bystrica 

Spravodajca vychádza vďaka finančnej podpore firmy GRAND POWER, s. r. o. 

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

Vladimír Gajdoš 

Spolupráca a 

korektúra 

Vladimír Schneider Dominik Valkovič Martin Mrenica Juraj Poláček Vladimír Gajdoš 

http://kvvprostejov.wgz.cz/
http://www.klubvtn.info/stiahni.htm
mailto:ivan.bartos22@gmail.com

