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Úvodom
Posledné tohtoročné číslo
nášho klubového Spravodajcu
začíname
dokončením
z publikácie
PhDr.
Ivana
Gosiorovského, PhD., MBA o výsadkároch vo východnej
armáde a v SNP. Nasleduje príspevok od zlatomoraveckého
kolegu Petra Hlavačku, ktorý sme avizovali v predchádzajúcom
čísle. V ňom nám pútavo približuje atmosféru 31. ročníka
turistického pochodu Skýcov-Zlatno, ktorého sa zúčastnili aj predseda
vlády SR a minister obrany SR. Oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky
nám svojim príspevkom približuje kolega Laco Haverla, ktorý potom neúnavne
a s humorom jeho vlastným pokračuje príspevkom z Michalského dňa, ktorý sa
uskutočnil na letisku Boleráz. Po ňom nasleduje informácia z konania 5. ročníka
spomienkového stretnutia na mieste havárie lietadla L-60, v ktorom zahynul
zaslúžilý majster športu a majster sveta v parašutizme Juraj Kriváň. Ďalšia
informácia je o našej účasti na Dni veteránov na cintoríne pri Monumente
v Banskej Bystrici – časť Majer, ktorou sme si uctili pamiatku padlých v I.
svetovej vojne. Nasledujú Slovenskí padákoví strelci – epilóg od plzeňského
kolegu Vlada Gajdoša, ktorý bude dokončený v nasledujúcom novoročnom čísle.
Spomenieme si na zosnulého kolegu, zablahoželáme jubilantom a ešte
pokarháme tlačiarenského škriatka, ktorý nám zašarapatil v predchádzajúcom
čísle.
Ivan Bartoš

VÝSADKÁRI VO VÝCHODNEJ ARMÁDE A
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
(dokončenie z minulého čísla)
PhDr. Ivan GOSIOROVSKÝ, PhD., MBA
19. septembra 1944 prišiel rozkaz ku
stiahnutiu brigády do Kroscienka, kde sa mala
sústrediť k odletu na Slovensko. Už 22.
septembra sa brigáda sústredila v Kroscienku,
aby sa pripravila na odlet na Slovensko a ešte
v ten istý deň mala odštartovať prvá časť.
Odlet však musel byť pre nepriaznivé počasie
odložený. Až 26. septembra z letiska pri
Krosne odštartovalo 33 dopravných lietadiel.
Letom vo veľkej výške prekonali pásmo
nemeckej protilietadlovej obrany, avšak hustá
hmla a dážď v oblasti Vysokých Tatier a na letisku Tri Duby boli vážnou
prekážkou. Len 14 strojom sa podarilo pristáť, ostatné sa i s nákladom vrátili.
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Ďalšie letecké transporty pokračovali až od 6. októbra 1944, keď sa počasie
ustálilo. Preprava približne 2 000 vojakov so všetkými zbraňami a materiálom sa
pod vplyvom počasia pretiahla až do 19. októbra 1944. V priebehu transportov
došlo k 17 haváriám pod vplyvom sťažených letových podmienok. To však
znamenalo ešte pred bojom 68 mŕtvych. Už 7. októbra 1944 dostal plukovník
Přikryl rozkaz od veliteľa 1. československej armády na Slovensku generála
Viesta s týmito úlohami: zlomiť odpor nepriateľa na hlavnej komunikácii v údolí
rieky Hron, postúpiť do priestoru Trnie, Železná Breznica, Ladno, Trnavá Hora,
zmocniť sa Jalnej a zastaviť postup nepriateľa. Akcie mali podporiť partizánska
brigáda kpt. J. Nálepku a jednotka kpt. Petríka zo slovenskej povstaleckej
armády. Po ťažkých bojoch trvajúcich až do 18. októbra 1944 sa zásluhou
jednotlivých rôt 1. a 2. práporu brigády podarilo nielen zadržať nepriateľský
postup od západu na Zvolen, ale dokonca i prinútiť protivníka k ústupu. V tej
dobe však už na zmenšujúcom povstaleckom území prepukali zmätky. Cesty boli
upchaté utečencami, povstalecká armáda sa začínala rozkladať. Vtedy sa
osvedčili kvality vojakov 2. československej samostatnej paradesantnej brigády.
1. prápor odlúčený od jadra brigády odrážal v údolí Hrona útoky nemeckých
čelných skupín prenikajúcich k Banskej Bystrici. Počas boja prápor ustupoval do
hôr, kde sa pripojil k hlavným silám brigády. Tie boli rôznymi rozkazmi velenia
armády rozdelené na menšie celky, ktorými sa vykrývali trhliny v obrane. Vtedy
bol aj chystaný protiútok na Zvolen odvolaný. Veliteľstvo brigády sa nakrátko
usídlilo v Banskej Bystrici. Tam sa však už začínali prejavovať príznaky
rozkladu a demoralizácie, šírila sa panika. Delostrelectvo brigády sa vtedy ešte
pokúšalo v priestore letiska Tri Duby priamou streľbou zastaviť nepriateľa, ktorý
postupoval do centra Povstania.
V situácii, keď nastal úplný rozklad povstaleckých vojenských jednotiek, 2.
československá samostatná paradesantná brigáda ustúpila usporiadane do hôr,
kde stiahol svoje sily i Hlavný partizánsky štáb plukovníka Asmolova.
V novembri 1944 bola rozkazom velenia 1. ukrajinského frontu brigáda
premenovaná na 2. československú partizánsku brigádu a podriadená Hlavnému
štábu partizánskeho hnutia v ČSR. V dôsledku rozptylu jednotiek brigády pri
ústupových bojoch mnohí jej príslušníci prechádzali aj bez rozkazu k rôznym
partizánskym útvarom. Viac ako 160-členná skupina pod velením zástupcu
veliteľa brigády podplukovníka Lichnera sa tak stala základom partizánskej
brigády vo zväzku Chruščov v priestore Poľany. Na liptovskej strane zas
pôsobila silná partizánska skupina v počte viac ako 170 osôb pod velením
štábneho kapitána Muzikanta. Okrem toho stovky jednotlivcov, ale i celých
skupín vstúpili do desiatok rôznych partizánskych oddielov a brigád, kde
zodpovedne plnili i tie najťažšie bojové úlohy.
Po prechode cez Chabenec do Lomnistej doliny sa z jednotiek sústredených
v priestore Krpáčovo vytvorili štyri samostatné partizánske oddiely pod velením:
kpt. Marcelyho, mjr. Supa, mjr. Miloša Vesela a kpt. Fišeru. V Krpáčove si štáb
ponechal 1. rotu 1. práporu pod velením npor. Pivolusku.
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Od januára 1945 bol zástupcom veliteľa brigády plk. pech. Dezider Kiš – Kalina
(Od 1.10.1950 mimoriadne povýšený na brig. gen. Z politických dôvodov bol
1.8.1951 preložený do zálohy).
Toto ťažké obdobie v histórii 2. čs paradesantnej brigády skončilo 19. februára
1945 keď v priestore Brezna prešiel z nemeckého tylu k Sovietskej armáde 1.
prápor. Na rozkaz generála Svobodu sa brigáda sústredila v 1. čs. náhradnom
pluku v Poprade. Po doplnení a krátkom stmelení v Kežmarku sa z jednotiek,
ktoré „prežili“ vytvorila 2. československá brigáda (pešia). Jednotky tejto
brigády sa podieľali na bojových akciách proti zvyškom nemeckých vojsk a tiež
stúpencom ukrajinského nacionalistu Benderu prenikajúcich na západ. Koniec
vojny 8. mája 1945 zastihol brigádu pri Žiline počas presunu z Kežmarku do
Valašského Meziříčí.
Relatívne
samostatnou,
avšak
mimoriadne
pozoruhodnou špecifickou slovenskou skúsenosťou
je pôsobnosť Padákovej školy, ktorá bola v rokoch
1943 až 1944 súčasťou Leteckej školy slovenských
vzdušných zbraní. S časovým odstupom je na
mieste túto dlho tabuizovanú etapu odpolitizovať.
Okrem iného aj preto, lebo jednotka slovenských
padákových strelcov sa stala síce nie veľkou, ale
tiež nie bezvýznamnou súčasťou 1. československej
armády na Slovensku. Za veliteľa školy
padákových strelcov bol ustanovený nadporučík
Juraj Meško (podplukovník v. v.), ktorý absolvoval
od 15.6.1943 do 8.7.1943 špeciálny parašutistický
výcvik na základni Fallschrimjagerschule vo
Veliteľ školy (neskôr roty) Wittstock-Dosse v Nemecku. Do vstupného kurzu
padákových strelcov npor. boli zaradení dvaja dôstojníci, dvaja poddôstojníci
Juraj Meško (pplk. v. v.
z povolania a 11 vojakov - žiakov. Vek budúcich
* 24.4.1915 + 5.6.1985)
výsadkárov nesmel prekročiť 28 rokov a od
všetkých sa požadovalo, aby boli slobodní. Prvé
zoskoky slovenských padákových strelcov sa uskutočnili začiatkom októbra 1943
na doskokovú plochu Veľká Lúka pri letisku Tri Duby. Začiatkom roku 1944
dosiahla jednotka 82 mužov. V Slovenskom národnom povstaní rota npor. Mešku
plnila špeciálne úlohy ako osobitná záloha veliteľa povstaleckej armády – 1.
československej povstaleckej armády na Slovensku. Do bojov na povstaleckom
fronte rotu po prvý raz nasadili 20.-21. septembra 1944, keď ju začlenili do
zostavy 26. pešieho práporu kpt. Kapišinského, pôsobiaceho na úseku obrany V.
taktickej skupiny v priestore Jasenovo, Rudno, Kláštor pod Znievom, Svätý kríž
nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom) a na prístupoch k Zvolenu.
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Jednotka padákových strelcov na slávnosti v Bratislave v r. 1943. Jej príslušníci sú v
nemeckých výsadkárskych kombinézach, s nemeckými samopalmi MP 40, majú
nemecké prilby M1938. Išlo o špecialne upravenú prilbu pre výsadkárov – prilba mala
menšie okraje, aby sa nestrhla pri výsadku, iné kožené vnútro a bola vyrobená z
kvalitnejšieho typu ocele. Ostatná výstroj tejto jednotky bola československého
pôvodu.
V Slovenskom národnom povstaní rota npor. Mešku plnila špeciálne úlohy ako
osobitná záloha veliteľa povstaleckej armády – 1. československej povstaleckej armády
na Slovensku.

K prvému bojovému stretu s nemeckými vojskami došlo 21. septembra. Rota
parašutistov bola rozčlenená na dve relatívne samostatné čaty. Čata npor. Meška
mala brániť úsek Nemecké Pravno – Kláštor pod Znievom, zatiaľ čo čata npor.
Bičanovského dostala za úlohu brániť priestor Jasenovo – Rudno – výšina
Vyšehrad. Obrana náporu nemeckého útoku neodolala a rota mala prvých
mŕtvych a ranených. Napriek zložitej situácii v obranných bojoch zotrvávala až
do októbra 1944. Od 20.9.1944 aktívne zasiahla proti postupujúcim príslušníkom
bojovej skupiny Schill v priestore Gajdel (od r. 1948 Kľačno). Neskôr bojovala
v priestore Handlová – Žarnovica – Sv. Kríž nad Hronom . V 2. dekáde októbra
1944 rotu odoslali na odpočinok a reorganizáciu. Podľa zámeru velenia
povstaleckej armády sa plánovalo rotu letecky presunúť do Ľvova a preškoliť ich
na palubných strelcov, k čomu však už nedošlo. Je potrebné zdôrazniť, že ako
príslušníci 2. československej samostatnej paradesantnej brigády tak aj
príslušníci roty padákových strelcov npor. Mešku predstavovali v Slovenskom
národnom povstaní po morálnej stránke tak i vojensko-odbornej pripravenosti
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najlepšie pripravených príslušníkov 1. čs. armády na Slovensku. Po skončení
druhej svetovej vojny parašutisti z východného frontu, ktorí prežili sa
sústreďovali na zámku v Dobříši. Odtiaľ ich na nákladných autách prevážali do
Ľvova, resp. do Moskvy, kde dokladovali svoju operačnú činnosť, odovzdávali
materiál, techniku a zbrane a vyúčtovávali finančné prostriedky. Po demobilizácii
zo Sovietskej armády (ak boli jej príslušníkmi) sa vracali späť do Prahy
k Zvláštnej skupine II. Oddelenia Hlavného štábu čs. armády. Osudy týchto ľudí
zostali pred verejnosťou skryté, na mnohých sme už zabudli, mnohých dokonca
ani nepoznáme. Je preto našou povinnosťou sa touto problematikou ďalej
zaoberať a mnohým bezmenným hrdinom vrátiť tvár a česť.
Poznámka: O ich záležitosti sa starala tzv. Likvidačná skupina MNO. Je
pozoruhodné, že mnohí sa vôbec neprihlásili alebo až po niekoľkých urgenciách.
V zozname, ktorý je pripojený k pamätnému spisu Združenia vojnových
parašutistov, je uvedených len 44 slovenských dôstojníkov a rotmajstrov...
Niektorí z čs. armády odišli, väčšia časť bola postupne zaradená do veliteľských
či odborných funkcií vo vojskách, niekoľkí odišli študovať do Vysokej školy
válečnej alebo - dokonca - prešli do diplomatických služieb. Mnoho z nich bolo
postihnutých v päťdesiatych rokoch a namiesto zaslúženého ocenenia svojich
zásluh mizli z vedomia spoločnosti. Časť sa nedokázala zaradiť do normálneho
života.

Spoločný úspech pochodu Skýcov - Zlatno
Jednou z úloh programu práce
KVV SR je aj bod: turistický
pochod
medzi
dvoma
partizánskymi obcami Skýcov Zlatno
s názvom
„Turistický
pochod náučným partizánskym
chodníkom Skýcov - Zlatno“. Náš
MKVV Zlaté Moravce venoval
veľa úsilia a času na jeho prípravu. I keď sme neboli
priamo ako organizátori, ale len účastníci. Naša snaha
smerovala dostať sa medzi organizátorov a zapísať sa
medzi nich. Preto sme v klube rozhodli o tom, že
najkrajším ukončením pochodu, by boli zoskoky
parašutistov, čo bude lákadlo pre účastníkov pochodu
a hlavne mladých ľudí, s ktorých možnože budú raz
parašutisti, športovci, alebo vojaci, naši nasledovníci.
Všetko sme dojednali s hlavným organizátorom Oblastným výborom SZPB v Nitre. Veľmi nám neverili
a všetko prijímali s obavami, ale dokázali sme ich presvedčiť. Starostovia obcí
Zlatno a Skýcov nám dôverovali a našu iniciatívu prijali, pretože sme už boli
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dlhoroční účastníci pochodov. Ďalším problémom bolo, odkiaľ zohnať lietadlo
a parašutistov. Tu nám vyšiel v ústrety kolega, náš predseda OKVV SR Banská
Bystrica Ing. Vladimír Kavický, ktorý sa podujal na vybavenie všetkého
potrebného okolo zoskokov – lietadla, parašutistov, doskokovej plochy, spojenia

– z najbližšieho letiska Partizánske – Malé Bielice. Pokrytie finančných nákladov
na zoskoky nás donútilo požiadať naše Prezídium KVV SR o finančnú pomoc na
zorganizovanie zoskokov parašutistov na záver pochodu, po kladení vencov pri
pomníku v Zlatne. Sobota, 24.08.2019, nás prijala na Skýcove s pekným
počasím. Ráno pri hlásení účasti sme sa stretli s pracovníkmi Ruského
veľvyslanectva. Hneď o nás prejavili záujem, kvôli starostlivosti o Pomník
havárie sovietskych lietadiel počas SNP. Potešiteľná bola účasť našich kolegov,
veď skupina 23 červených baretov sa nedá prehliadnuť. Spoločne sme položili
veniec k Pamätníku partizána. Prítomní boli predseda vlády SR Peter
Pellegrini, minister obrany SR Peter Gajdoš a mnohí iní funkcionári štátnych
orgánov. Pochod vytvoril kilometrovú
šnúru, ktorá sa vinula krásnymi zákutiami
Tribečských hôr. Cestou sme sa rozprávali
a riešili naše záležitosti s predsedom vlády
a ministrom obrany.
Príjemný oddych v polovičke cesty strávili
účastníci
pochodu
s premiérom
a ministrom pri speve a fotografovaní.
Potešiteľná bola účasť pochodujúcich
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a hlavne mládeže a detí. Pekné počasie a výborná nálada bola po celej trase
pochodu. Druhá polovica pochodu sa minula veľmi rýchlo, kráčali sme dolu
kopcom. Príchod do Zlatna nám oznamovala vôňa gulášu a iného občerstvenia.
Vojenská hudba nás z oddychu po pochode zavolala na kladenie vencov
k pamätníku na Zlatne. Po pietnom akte a príhovoroch premiéra, predsedu OV
SZPB v Nitre sa konalo vyhodnotenie pochodu – vyhlásenie najmladšieho
a najstaršieho účastníka pochodu, najvzdialenejšieho miesta SR a zahraničia ako
aj celková účasť ľudí na pochode. Tešilo nás, že najstarší pochodujúci bol náš
kolega Benjamín Korec. Druhou radostnou správou bolo vyhlásenie rekordnej
účasti – 457 pochodujúcich v doterajšej histórii pochodu. Veľkým lákadlom pre
všetkých účastníkov pochodu bola prítomnosť predsedu parlamentu SR pána
Petra Pellegriniho a MO SR pána
Petra Gajdoša. Veď bezprostredné
stretnutie s nimi nie je často bežné.
Oslavy ukončil starosta Zlatna s
výzvou, aby sa všetci prítomní
presunuli na lesnú lúku za obecným
úradom,
kde
budú
zoskoky
parašutistov. Všetci zúčastnení sa
presunuli na lúku, lebo lietadlo už
krúžilo nad obcou. Zoskoky boli
ozajstnou bodkou za krásnym
a vydareným podujatím osláv.
Na záver sme vzali premiéra a ministra obrany k nášmu Pomníku havárie
sovietskych lietadiel SNP. Po oboznámení s históriou tohto miesta sme boli
pochválení a poďakovali nám za kus dobrej práce. Rozchádzali sme sa s dobrým
pocitom úspešne vykonanej práce.
Toto všetko by sa nám nebolo podarilo urobiť bez nezištnej finančnej pomoci
prezídia KVV SR a ochoty nášho predsedu O KVV SR Banská Bystrica, kolegu
Ing. Vladimíra Kavického, ktorý vybavil všetko potrebné k zoskokom. Preto náš
klub MKVV Zlaté Moravce vyslovuje srdečné poďakovanie za poskytnutie
finančnej pomoci prezidentovi KVV SR pplk. v. v. Viktorovi Puchoňovi
a členom prezídia KVV SR, ako aj predsedovi OKVV SR Banská Bystrica Ing.
Vladimírovi Kavickému.

Srdečne ďakujeme!
„Výsadkári až do konca!“
Peter Hlavačka
predseda M-KVV Zlaté Moravce
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Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Dňa 22. septembra 2019 sa v meste
Brezová pod Bradlom, na historickom
mieste symbolizujúcom boj Slovákov za
slobodu a sebaurčenie v meruôsmych
rokoch,
uskutočnili
oslavy
Dňa
Ozbrojených síl SR.
Brezová pod Bradlom sa stala v roku 1848 strediskom
povstania, ktoré zorganizoval v tomto kopaničiarskom
regióne Jozef Miloslav Hurban. Tu, v Brezovej na
Prietržskej ceste vybojovali slovenskí dobrovoľníci 22.
9. 1848 prvý víťazný boj, v ktorom došlo na boj zblízka
a na bodáky, nad maďarskými gardami a nad regimentom Ceccopierovcov pod
velením rakúskeho generálneho štábu. Povstanie sa napokon skončilo
neúspechom, pretože Hurban, Štúr a Hodža uverili Viedni, že naplní slovenské
očakávania, čo sa však nestalo.
Historická kontinuita od roku 1848, Hurbanovského povstania, cez rok
1918, zásluh M. R. Štefánika pri vzniku a činnosti československých légií až do
roku 1944, kedy vypuklo Slovenské národné povstanie ale hlavne roky
meruôsme a tri výpravy slovenských dobrovoľníkov sú základom toho, že deň
22. september bol vyhlásený za Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Hlavným organizátorom za Ozbrojené sily SR tohtoročných osláv bol
Náčelník generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko. Medzi pozvanými
hosťami bol predseda vlády SR Peter Pellegrini, predseda výboru NR SR pre
obranu a bezpečnosť Anton Hrnko, minister obrany SR Peter Gajdoš ako aj
viacerí členovia vlády a poslanci NR SR. Ďalšími hosťami boli členovia
vojenského diplomatického zboru akreditovaných v SR , za Ruskú federáciu to
bol o. i. priateľ KVV SR plk. Alexej Klimov, vojenskou odbornosťou výsadkár,
členovia Klubu generálov SR, členovia KVV SR a ČR a mnoho významných
osobností spoločenského a kultúrneho života.
Oslavy sa začali pietnymi aktmi kladenia vencov k Pamätníku Hurbanovských
bojov a pri mohyle M. R. Štefánika. Potom sa delegácie presunuli na námestie M.
R. Štefánika, kde slávnostný nástup jednotiek Ozbrojených síl SR „odštartoval“
prelet troch stíhacích lietadiel MiG-29. V zostave jednotiek OS SR pochodovali
aj „vlajkonosiči“ bojových zástav pozemných a vzdušných síl a jednotka Čestnej
stráže OS SR v historických uniformách, siahajúcich do 2. polovice 17. storočia,
(ktoré o ich zaradenie do výstroja sa podstatnou mierou pričinil kolega z KVV
generál Ján Repaský) niesla Štátnu vlajku SR. Význam osláv Dňa Ozbrojených
síl SR vo svojich príhovoroch zdôraznili predseda vlády ako aj minister obrany
SR, ktorí poďakovali profesionálnym vojakom a vojačkám za vykonanú prácu
a zodpovedný prístup k plneniu ich náročných úloh .
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Jedným z bodov programu osláv bolo aj mimoriadne povyšovanie
vojakov do vyšších hodností, vyznamenanie a ustanovenie do
služobných funkcií. Okrem profesionálnych vojakov boli ocenené
viaceré osobnosti, ktoré sa svojim životom zaslúžili o plnenie úloh
pri obrane vlasti alebo propagáciou a spoluprácou s Ozbrojenými
silami SR. Za O KVV Banská Bystrica bol ocenený kpt. v. v. Ing. Vladimír
Kavický,
ktorému
Náčelník Generálneho
štábu ozbrojených síl SR
udelil Čestný odznak
ozbrojených síl SR III.
triedy.
Po skončení oficiálnej
časti osláv sa prítomní
presunuli do časti mesta
Pod Barancom, kde si
prehliadli
statické
a dynamické
ukážky
techniky OS SR.
Za Oblastný KVV SR
Banská Bystrica sa okrem už menovaného kolegu Kavického zúčastnili Jozef
a Evka Dolníkovci, sympatizant klubu, brat Jožka Dolníka plk. v. v. Ing. Marian
Dolník s manželkou a ja.
Laco Haverla

Michalský deň
Dňa 5.októbra 2019 zorganizoval Oblastný klub vojenských
výsadkárov SR Bratislava spolu so svojimi členmi, ktorí patria aj
do Paraodboru AK Trnava, uprostred trnavskej roviny asi 10 km
severozápadne od Trnavy na Letisku Štefana Baniča v Bolerázi,
tradičný Michalský deň. Účastníci sa schádzali (poniektorí už od
piatku s plánom zostať do nedele), na krytej terase „bufetu“
v priestore letiska, z ktorej si vybudovali „kvázi“ Base - Camp.
Mne osobne pri pohľade na nebo a hladinu blízkej protipožiarnej
vodnej nádrže zneli v ušiach slová pesničky, ktorú spieva Katka Šmídová
z Uherského Brodu, „Když pršalo, mrholilo, cigáňa sa narodilo.“ Uvedené
počasie zabránilo aj vykonať jedno z plánovaných cieľov stretnutia, a to zoskoky
z lietadla, hoci tam bola „elita skákajúcich“ členov KVV SR, z O KVV SR
Bratislava, z AK Trnava, či AK Dubnica nad Váhom. Ďalší, nemenej dôležitý
bod stretnutia, bolo občerstvenie. Tu už „paragánov“ nič nehatilo v plnom
„nasadení“ do akcie. Dali by sa použiť, resp. aj rozšíriť slová anekdoty, kde sa
domáci pýtajú svojej návštevy pána farára „ Dôstojný pán, pijete pálenku, alebo
víno, načo on odpovedal, že aj pivo.“ V tomto našom prípade sa tekuté
občerstvenie rozšírilo o veľmi kvalitný burčiak od Haťapa* a domáci podávali
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grátis, čiže zadarmo tri druhy kávy. Obyčajnú vodu nespomínam, lebo tej sa
„hodujúci“, pokiaľ viem ani nedotkli, pochutnávali si však na „šutemínoch“,
ktoré priniesli z vlastnej produkcie miestne „borkyne.“
Doba podávania gulášu** stanovená na jedenástu hodinu sa „kapánek“
pretiahla, nakoľko predsedu O KVV SR Bratislava a hlavného kuchára kolegu
Lacka Hrehu pri dovoze tejto vynikajúcej špeciality z Bernolákova do Bolerázu
zdržali „vraj“ objektívne príčiny, a to cestná kontrola. Šéfkuchár „vyvoleným“
prezradil svoj recept na guláš, a to varením zemiakov v šupke v osobitnom hrnci
a pridaním ďalšej ingrediencie, sviežich húb. Organizátori Michalského dňa
podávali veľkú porciu gulášu spolu so „sedmičkou“ Lacovho vína s etiketou dňa
za 5 eur, čiže len za cenu nákladov na pohostenie. V oficiálnej časti Michalského
dňa odovzdal predseda O KVV SR Bratislava Ladislav Hreha kolegovi Imrovi
Psotkovi Medailu III. stupňa Jozefa Gabčíka bronzovú za aktívne a iniciatívne
plnenie úloh klubu a za budovanie dobrého mena KVV SR, ktorá mu bola
udelená Výnosom prezidenta KVV SR č. 6/19. Medzi účastníkov Michalského
dňa patrili aj priatelia z Českej republiky, zaslúžilí parašutisti - veteráni
z Bratislavy a z O KVV SR Banská Bystrica delegácia zložená z predsedu klubu
Vladimírom Kavickým, Vladimírom Dvončom a Lacom Haverlom.

Skalní účastníci sa večer z terasy premiestnili do priestoru O KVV SR Bratislava,
kde pri ohníku pokračovali v oslave Michalského dňa až do neskorých nočných
hodín. Podľa vyjadrenie účastníkov, aj napriek nepriazni počasia, sa
organizátorom mimoriadne dobre podarilo zabezpečiť oslavy Michalského dňa
a pred organizátormi budúcoročného Michalského dňa O KVV SR Banská
Bystrica stojí ťažká úloha dosiahnuť tohtoročnú úroveň.
Laco Haverla
* Na Haťapov burčiak som bol pozvaný Petrom Alexandrom aj na Vinobranie v Rači a ako
laik z Liptova môžem potvrdiť, že je stále výborný. Škoda len, že sa u neho v Rači nestretlo
viac kolegov z KVV
** Guláš, toto charakteristické pastierske jedlo, podľa najrozšírenejšej teórie prenikol do
svetovej kuchyne z Maďarska a maďarského výrazu gulyás hús - hovädzie mäso. Jazykovedec
Šimon Ondruš však tvrdí, že ide o označenie čriedy dobytka - gulya, ktoré do južnejších končín
Európy prešlo z východoslovenského výrazu pre dobytok – guľa, a to ešte v 16. storočí.
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5. ročník spomienkového stretnutia
Výbor Oblastného klubu vojenských výsadkárov
SR Banská Bystrica a obec Trnavá Hora
zorganizovali už 5. ročník spomienkového
stretnutia na mieste havárie lietadla L-60, kde
zahynul pilot, zaslúžilý majster športu a majster
sveta v parašutizme JURAJ KRIVÁŇ. Na
stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 19.
októbra 2019 v lokalite Trnavá Hora, osada
Ladno, Bvorcová lúka, bolo prítomných 57
účastníkov vrátane syna Juraja Kriváňa,
príslušníkov 5. PŠU Žilina a zástupcu Veliteľstva
Vzdušných síl OS SR Zvolen. Program stretnutia
bol starostlivo pripravený. Od 09:00 hod bolo
prvé stretnutie so starostom obce Trnavá Hora
Mgr. Pavlom Kravcom s prítomnými členmi
Oblastného KVV SR Banská Bystrica, zástupcom M KVV SR Martin – Vrútky
Jánom Gordíkom a príslušníkmi 5. PŠU Žilina. Po tomto krátkom posedení sa
uskutočnil presun na zhromaždenie účastníkov v osade Ladno. Odtiaľ sa
účastníci turistickým pochodom vybrali na Bvorcovú lúku a k pamätníku Juraja
Kriváňa. Pri pamätníku boli účastníci privítaní členom O KVV SR Banská
Bystrica kolegom npor. v. v. Doc. Ing. Martinom Mrenicom, CSc. Kolega Martin
Mrenica prítomným vo svojom príhovore priblížil osobnosť Juraja Kriváňa, ktorý
na tomto mieste zahynul 7. 10. 1960 pri havárii lietadla L-60 vo veku 33 rokov.
Opísal udalosť havárie a hľadania havarovaného lietadla, v ktorej spomenul, že
lietadlo bolo objavené po dvoch dňoch pilotom a výsadkárom Pavlom Levickým
a na letisku Očová boli pripravení traja športoví parašutisti, majstri športu, tu
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prítomný Ján Major, ktorého osobitne privítal, nebohý kolega Domský a Zachar,
ktorí potom vykonali zoskok padákom na Bvorcovu lúku, ale muselo sa
skonštatovať, že pilot haváriu neprežil. Ďalej informoval prítomných o realizácii
pamätníka, o hľadaní miesta havárie v roku 2012 na jeho umiestnenie a nájdení
častí z havarovaného lietadla. Uviedol, že osobne poznal Juraja Kriváňa,
inštruktora, majstra sveta v parašutizme a o rozhodnutí umiestnenia pamätníka na
mieste havárie za pomoci miestnych obyvateľov, členov O KVV SR Banská
Bystrica a priaznivcov. V závere ešte privítal prítomného zástupcu starostu
Hronskej Dúbravy s manželkou a syna Juraja Kriváňa. Potom vyzval prítomných
na uctenie pamiatky minútou ticha, po ktorej doplnil jeho príhovor predseda
O KVV SR Banská Bystrica kpt. v. v. Ing. Vladimír Kavický o svoju spomienku
na Juraja Kriváňa. Potom kolega Peter Hlavačka prehovoril k prítomným
s oboznámením starostlivosti o pamätník sovietskym letcom v lokalite obce
Zlatno a s uskutočneným turistickým pochodom Skýcov – Zlatno, ktorého sa
zúčastnil minister obrany SR Peter Gajdoš a predseda vlády SR Peter Pellegrini.
Potom prítomní po družobnej besede a malom občerstvení vyšli z lesa a
očakávali prelet lietadiel pilotovaných priateľmi z letiska Očová ponad Bvorcovú
lúku a priestor pamätníka Juraja Kriváňa. Keď v diaľke zaznel zvuk leteckých
motorov, kolega Dušan Hancko zapálením farebnej dymovnice signalizoval
pilotom lokalitu preletu. Prelet dvoch lietadiel
v malej ale bezpečnej výške zanechal
u prítomných určite silný dojem.
Po tomto príjemnom zážitku sa účastníci vrátili
za sprevádzania dronu s kamerou, ktorého
pilotom bol pán Ondrej Žiak zo Železnej
Breznice, z firmy PANORA, do lokality Ladno
k svojim motorovým vozidlám. Odtiaľ sa
odviezli do Brandy´s Pub v Trnavej Hore.
Hymnou SR a po nej Hymnou výsadkárov
otvorili spoločné posedenie pred avizovanou
prednáškou kolegu Martina Mrenicu. Potom sa
slova ujal podpredseda klubu kolega Vladimír
Schneider so symbolickým poďakovaním
v súvislosti s odhalením pamätníka Juraja
Kriváňa pre piatimi rokmi. Po príhovore odovzdal starostovi Mgr. Pavlovi
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Kravcovi zasklený obraz s fotografiou účastníkov prvého spomienkového
stretnutia na odhalení pamätníka Juraja Kriváňa. Následne symbolicky obdobne
ocenil kolegov Mrenicu, Kavického, Bariaka, Bartoša, Hancka, Tišťana, Majora,
manželov Dolníkovcov, Nôtu, Trokšiara a záverom svojho vystúpenia poďakoval
starostovi obce Trnavá Hora za skvelú spoluprácu. Nasledovala prednáška kolegu
Martina Mrenicu o živote Juraja Kriváňa, po ktorej sa o kultúrne vystúpenie
postarali dcérka kolegu Nôtu (v „maskáčoch“) a jej priateľka zaspievaním
Hymny výsadkárov a básňou od Jaroslava Rezníka. Po spoločenskom posední sa
prítomní rozišli do svojich domovov.
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Deň vojnových veteránov
Niekoľko pohľadov na stretnutie na cintoríne z 1. svetovej vojny v Majeri,
Banská Bystrica, 11. 11. 2019
Pamiatku padlých vo "Veľkej vojne", 11. novembra 2019, Deň veteránov, si uctil
náš Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica, spolu so Zväzom
vojakov SR, klub Banská Bystrica a mestom Banská Bystrica. Spoluorganizátor
tohto pietneho aktu, spolu s mestom Banská Bystrica, predseda Zväzu vojakov

SR v Banskej Bystrici, pplk. v. v. Ing. Mojmír Hloch, viedol početnú skupinu
svojich členov. Oblastný klub vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica
viedol náš predseda, kpt. v. v. Ing. Vladimír Kavický. Mesto Banská Bystrica
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zastupoval viceprimátor Jakub Gajdošík. O 11:11 h zaznel zvon umiestnený
v Monumente, ktorý bol spolu s obnoveným cintorínom slávnostne otvorený
v roku 2018. Kolega Hloch a viceprimátor Gajdošík predniesli príhovory a na
záver tohto pietneho pripomenutia obetí šialenstva zvaného vojna (1. svetová,
vtedy Veľká vojna), sme zapálili sviečky a položili vence do monumentu. Všetky
červené maky sme položili ku travertínovému pamätníku legionárov. Pôvodný
pamätník obetiam z roku 1917 sa nezachoval.
Vo vojenskom lazarete v Banskej Bystrici zomrelo vtedy na následky zranenia
vo vojne vyše 1381 vojakov, ktorí sú pochovaní na cintoríne v súčasnej mestskej
časti Majer. Na tomto mieste bolo pochovaných 279 československých, 7
talianskych, 387 maďarských, 44 poľských, 46 rakúskych, 331 rumunských, 21
ruských, 224 juhoslovanských a 42 ľudí bez identifikácie. Bohužiaľ, ani ich obete
a obete miliónov ďalších padlých, nezabránili tej vojne druhej, oveľa horšej a
žiaľ, ani tým ďalším, neustále vyvolávaným, ktorých svedkami sme aj my.

Nezabúdajme na obete vojen, ale pozorne by sme mali sledovať tých, ktorí ich
pripravujú. Je pomerne známa tá definícia pohŕdajúca ľudskými životmi, ktorá je
potenciálnym obetiam predkladaná: "Všetci musia predsa chápať, že vojna je
nutné pokračovanie politiky inými prostriedkami!" Hlavne na toto netreba
zabúdať.
Mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider
podpredseda O KVV SR BB

16

Slovenskí padákoví strelci – epilóg
Slovník slovenského jazyka pozná termín epilóg ako doslov, dohru, ukončenie.
Slovenským padákovým strelcom som už venoval kapitolu IV. v knihe „Pozor
skáču veteráni“ z roku 2017. Pár doplnkov sa objavilo v kapitolách „Slovenskí
vojnoví parašutisti“, hlavne na stránkach Červených baretov. Obdobie asi od roku
2013 by som v krátkosti charakterizoval ako
písomný styk s L. Kolníkom, hlavne telefonáty
s L. Havrišakom, kontakty so synmi L. Štefku
a J. Lachkého, konzultácie s P. Švrlom st. (†
16. 9. 2018) a V. Klabníkom. Takže čo dodať?
Postupne nás opustili Leo Kolník († 24. 12.
2016), Ludevít Štefka († 25. 11. 2018).
„Posledným mohykánom“ zostal Ladislav
Havrišak ( ⃰ 10. 9. 1923), ktorý dnes v Hradci
Králové „tiahne“ 97. rok. Slovenský padákový
strelec s 9 zoskokmi v slovenskej armáde,
skončil ako náčelník padákovej služby 10. LA
v Hradci Králové (567 zoskokov), odkiaľ
odišiel v roku 1978 do výsluhového dôchodku.
(Pozri ČB 1/2014 str. 2, Padáček č. 24/2015 str.
Padákový strelec Ludevít Štefka 6). Pri telefonických rozhovoroch na jeseň
(1924 – 2018), po vojne (do roku 2019 stále čulý, chce sa dožiť 100-ky.
1950) letecký navigátor.
«

Plk. v. v. Ladislav Havrišak pri oslave 95. narodenín
Vladimír GAJDOŠ, KVVV Plzeň (dokončenie v budúcom čísle)
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Rozlúčili sme sa

Dňa 10.9.2019 vo veku 72 rokov opustil naše rady
a navždy odišiel do výsadkového neba náš kolega
kpt. v. v. Ján Varga.
Bol to výborný parašutista, vojak, absolvent ŠDZ.
Športových zoskokov má viac ako 1200. Popri tom lietal aj
na malých športových lietadlách.

Predstavujeme nášho nového člena:

voj. v. v. Ing. Jozef Mravík – vojenskú službu
vykonával v rokoch 1967– 1968 u VÚ 3412 Prostějov –
Vojenské letecké kasárne Prostějov, vojak v Tylovej
(športovej) rote. Uskutočnil tri zoskoky padákom.
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V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia okrúhle jubileum

65.
rokov

des. v. v. Jozef Vician

23.9.

80.
rokov

čat. v. v. Daniel Kollár

12.10.

60.
rokov

des. v. v. Mgr. Ivan Bartoš

22.10.

75.
rokov

mjr. v. v. Ing. Július Perpits

8.11.

80.
rokov

des. v. v. Mikuláš Kodada

15.11.

92.
rokov

čat. v. v. Emil Tencer

1.12.

Tlačiarenský škriatok úradoval
pri príspevku k odhaleniu pamätnej tabule
Slávovi Mulíkovi. V nadpise má byť správne
„Odhalenie pamätnej tabule Radoslavovi
Mulíkovi.“ Nebol tu úmysel, len Slávo sa vo
väčšine mužských mien používa pri domácom
oslovení Slavomíra. Za tento omyl v jeho nesprávnom mene sa
ospravedlňujeme. Je to ale pre nás navždy náš Slávo.
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Záverom
Posledné tohtoročné číslo nášho klubového Spravodajcu bolo tiež
bohaté na zaujímavé príspevky. Svedčí to o záujme našich kolegov
nezabúdať na históriu vojenských výsadkárov a letcov,
propagovať a vyzdvihovať význam našich ozbrojených síl SR.
Myslím, že aj v predchádzajúcich číslach nášho klubového
Spravodajcu sme to jednoznačne preukazovali. Na budúci rok
budeme v našej činnosti pokračovať aspoň tak, ako doteraz a prvé novoročné
číslo vyjde po našej Výročnej členskej schôdzi. Ostáva nám len zaželať si
spokojné Vianočné sviatky a šťastný, mierový Nový rok 2020.
Ivan Bartoš
Použité fotografie - zdroj: archív KVV, internet

Spolupráca a korektúra

Vladimír Schneider

Vladimír Gajdoš

Martin Mrenica

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

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com

SPRAVODAJCA č. 4/2019
Tlač: Tlačiareň Brummer, Majerská cesta 3, Banská Bystrica
Spravodajca vychádza vďaka finančnej podpore firmy GRANDPOWER, s. r. o.
Len pre vnútornú potrebu členov KVV SR a KVVV ČR! (bez gramatickej úpravy)
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