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Úvodom
To tu ešte nebolo. Spomeňme si, ešte nedávno sme
žiadali kolegov o príspevky. Ako sa hovorí, teraz sa
s nimi vrece roztrhlo. Je to najmä zásluhou kolegov
Miestneho KVV SR Zlaté Moravce. Aj napriek tomu,
že na Slovensku sa pandémia koronavírusu nezastavila,
bolo množstvo spoločenských akcií, ktoré naše kluby
organizovali. V hojnom počte sa zúčastňovali aj ďalších
celospoločenských podujatí. Toto dvojčíslo sa preto
netvorilo tak rýchlo, ako predošlé tretie číslo nášho
klubového Spravodajcu. Najmä preto, že sme dostali od
našich kolegov množstvo príspevkov, ktoré rozprávajú o živote z prostredia
vojenských výsadkárov, letcov a športových parašutistov. Najviac príspevkov
napísal kolega Ján Návoj a podpredseda klubu Vladimír Schneider. Nemôžeme
tiež vynechať príspevky z došlej elektronickej pošty a z webových stránok
našich klubov. Slovenské národné povstanie je jednou z našich hlavných tém.
V týchto príspevkoch si s úctou pripomíname hrdinský boj za slobodu a
demokraciu. Žiaľ, priamych účastníkov národne oslobodzovacieho boja je stále
menej, preto si ich odkaz musíme každoročne pripomínať. Ale nebudeme
výnimočne prezrádzať názvy príspevkov v tomto dvojčísle. Všetky sú pre nás
nemenej zaujímavé, ako tie v predchádzajúcich číslach. Je ich dosť na čítanie aj
na dlhé zimné večery. Potešiteľné však je, že k nám pribúdajú noví aj mladí
členovia a sympatizanti, ktorých si krátko predstavíme. Pripomenieme si
nedávnych jubilantov aj pamiatku na zosnulého historika, autora niekoľkých kníh
so spravodajskou tematikou a tradične zakončíme toto výnimočné dvojčíslo
krátkym záverom.
Ivan Bartoš

Oslavy 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a
oslobodenia Slovenska slávnou Červenou armádou.
Krásne, slnečné i keď trochu studené ráno na
Zlatomoravecku. Vo vzduchu cítiť rozvinutú jar plnú
vône rozkvitnutých kvetov. Oku lahodí svieža zeleň a
hlavne krásne, fialové kvety orgovánu a čistá, sýta
červeň rozkvitnutých tulipánov. Áno, hlavne tá červeň
pripomína každý rok v tomto čase preliatu krv
všetkých ľudí v nezmyselnej vojne, ktorú rozpútal zlý
a nenávistný režim totality a fašizmu. Pri pomníku padlých partizánov na ulici
SNP v Zlatých Moravciach sa zišli výsadkári, veteráni z miestneho klubu spolu
s rodinnými príslušníkmi. Prítomní boli i predseda Oblastného KVV SR Banská
Bystrica spolu s ďalšími dvomi kolegami. Celkovo sa nás pri pomníku zišlo
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približne zo dvadsať ľudí z toho 12 vojakov výsadkárov. Po odznení štátnej
hymny sme položili k pomníku padlých veniec a uctili sme si ich minútou ticha.
Po stranách pomníku viali slovenská a klubová bojová zástava.

Z tohto pietneho miesta sme sa presunuli k farskému kostolu v Zlatých
Moravciach. Tu stojí pamätník, kovový rebrový stožiar elektrického vedenia, na
ktorý pre výstrahu miestnemu obyvateľstvu, zavesili fašisti štyroch umučených
ľudí z odboja. Tabuľa umiestnená pri päte stožiaru navždy pripomína mená
týchto hrdinov. Lebo nie je väčšieho hrdinstva ako obeta prinesená na oltár vlasti
v prospech národa. Po uctení pamiatky, týchto ľudí utýraných gestapom a
príslušníkmi Hlinkovej gardy, sme prešli k ďalšiemu monumentu Zlatých
Moraviec.

Pri gigantickej soche Partizána, vhodne umiestnenej do priestoru v blízkosti
predajne Billa, sme sa stretli s delegáciou Okresného úradu, vedenou pani
prednostkou JUDr. Hanou Kováčikovou. Po srdečnom zvítaní sme sa rozhodli
vykonať slávnostný pietny akt spoločne. Po odznení hymny sme položili vence a
kvetinovú výzdobu ako jednoliata skupina. Navrhli sme pani prednostke, aby sa
spoločne s nami presunula i jej delegácia do Zlatna a nakoniec i k pamätníku
padlým sovietskym letcom na 12. table v katastri obce Zlatno. Tento návrh bol
uvítaný a spoločne sme začali presun do Zlatna. Naše konanie pred kostolom i
pomníkom Partizána prilákalo i zvedavých Zlatomoravčanov. V obci Zlatno
nasledovalo položenie venca pri pomníku v areáli obecného úradu. Tu už na nás
čakal starosta pán Ing. Martin Zeman. Náš sprievod potom pokračoval po dvoch
trasách na 12. tablu. Tých, ktorí tu neboli už dlhšiu dobu, privítal priestor novým,
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ligotavým jasom práve dokončenej rekonštrukcie a prestavby. Celý priestor
v slávnostnom šate vhodne pripomínal dôležitosť akcie. Po stranách monumentu
znovu zaviali zástavy a náš predseda spoločne s pani prednostkou a predsedom
Oblastného KVV SR Banská Bystrica slávnostne položili k pomníku veniec.

Nasledovali príhovory, z ktorých vyplynula jednoznačne potreba pripomínať si
dôležité medzníky v histórii nášho národa. A nedovoliť tým, ktorí sa dnes snažia
prepisovať minulosť a doslova ju vymazať z učebníc a pamäte národa, naplniť
ich zvrátené ciele. Národ, ktorý si neváži svoju minulosť, si nezaslúži ani
budúcnosť. Celá akcia tohto sobotného dňa mala o to väčší význam, že sme sa
pripojili k medzinárodnej výzve, ktorá prichádzala z Českej republiky. O tomto
bude rozprávať i náš člen, redaktor RTVS plk. v. v. Miroslav Minár, vo vysielaní
Rádia Regina „ Plná poľná“. Tento bol samozrejme prítomný s nami ostatnými
na púti po významných miestach bojov po časti okresu Zlaté Moravce.

Po ukončení oficiálnej časti prebiehala družná rozprava a hosťom, ktorí nepoznali
históriu dvoch zostrelených sovietskych lietadiel bolo vysvetlené ako k udalosti
v priebehu SNP došlo. Pani prednostka spolu s kolektívom sa po srdečnom
rozlúčení a prísľubom ďalšej spolupráce rozlúčila a odišla. Dominik Valkovič
spolu s Mirkom Keselym priviezli od priateľov poľovníkov z Poľovného
združenia Krasno Zlatno hotový zverinový guláš, na ktorom sme si všetci
pochutili. V priebehu našej akcie sme sa rozrástli o ďalších sympatizantov, ktorí
sa prišli podívať a tým podporiť naše konanie. Nálada výborná, iba chlad blízkej
hory nás nútil sa zdržiavať v blízkosti ohniska. Výbor miestneho klubu ako
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posledný bod programu pripravil štvrťročnú členskú schôdzu. Na tejto sme mimo
iného prijali troch nových členov klubu. Jedného výsadkára Vlada Slaného,
celkom 12 zoskokov a dvoch sympatizantov. Jedného dokonca z Českej
republiky. Áno, rozrastáme sa. Plne sa potvrdzuje, že naše „My chceme!" je
správnou cestou a sme pokračovateľmi ideálov a zásad našich predchodcov,
hlavne Jozefa Gabčíka. Je treba pracovať v prospech nás všetkých a vysvetľovať
hlavne mládeži, ale dnes už i tej strednej generácii, význam slov vlasť, národ,
sloboda a demokracia. Teda to, čo dnes mnohí a bohužiaľ i tí, ktorí by mali
hlásať pravdu a lásku k vlasti, skresľujú a prepisujú. Nedovoľme, aby sa totalita a
fašistické praktiky stali samozrejmosťou. Nepripusťme, aby nás niekto
zotročoval a vnucoval nám neprijateľnú ideológiu. Zachovajme tradičné
kresťanské hodnoty a tradičnú kresťanskú rodinu, kde otec a matka sú hlavným
pilierom. A k tomu my, výsadkári, sme pripravení stále pomáhať.
plk. v. v. Ing. Ján Návoj

8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
– vzdanie pocty našim osloboditeľom
Ôsmy máj 2021, na Slovensku oslavovaný
ako Deň víťazstva nad hitlerovským
fašistickým Nemeckom a deň ukončenia II.
svetovej vojny, bol trochu čudný. Úrady
nariadili SZPB klásť vence v piatok 7. 5.
2021, ôsmeho akoby sa nesmelo. Stále
platilo nariadenie zákazu zhromažďovania
viacerých, ako šiestich osôb, takže to odradilo
aj niektoré OZ a viacerí mali individuálne
akcie. Akoby to nebol deň oslobodenia a deň
slobodných ľudí, deň prejavu sebaúcty
vzdaním úcty hrdinom, ale deň neslobody.
Členovia Oblastného KVV SR Banská
Bystrica, sa napriek týmto problémom stretli
zo širšieho okolia a položili veniec
k pamätníku osloboditeľov na námestí SNP
v Banskej Bystrici. Ku spoločnému pamätníku
sovietskych
a
rumunských
vojakov.
Poďakovali sme chvíľou ticha, vojenským
pozdravom a vztýčenou zástavou klubu za
najvyššie obete tým, ktorí posvätili zem našej vlasti svojou krvou a obetovali
svoje životy za naše oslobodenie od nacistických okupantov a ich prisluhovačov.
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Vence sme položili aj ku pamätníkom a vzdali poctu tým, ktorí sú pochovaní na
dvoch zvolenských vojenských cintorínoch. Na cintoríne sovietskych vojakov,
ktorých tam leží v masových
hroboch približne 17 000 a na
cintoríne rumunských vojakov,
ktorých padlo asi 11 000. Každý,
kto znevažuje obete našich
osloboditeľov
by
si
mal
uvedomiť, že počet vojakov –
osloboditeľov,
ktorí
padli
v oblasti týchto našich dvoch
miest je vyšší, ako bol počet
obyvateľov Banskej Bystrice a
Zvolena v roku 1945 dohromady.
Na cintoríne padlých sovietskych
vojakov sme vykonali
tradičný
starodávny
ruský obrad, ktorý sa
nazýva
(fonetickou
ruštinou) „POMINUT.“
Je
to
uctenie si
pamiatky
mŕtvych
prípitkom, pri ktorom
sa postaví „stakan“
vodky s kúskom chleba
na pamätník. Chlieb sa
dáva tradične čierny.
Nikdy
iný
nebol.
Prítomní, vzdávajúci poctu, časť vodky zo svojich pohárov odlejú na zem
a zvyšok je prípitkom na počesť padlým.
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Zo Zvolena sme sa presunuli na nádvorie Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej
Bystrici, ku pamätníku prof. Vladimíra Hlôšku, učiteľa ruskej literatúry,
priameho
účastníka
SNP, československého
priekopníka vo voľných
pádoch
padákom
a zaslúžilého
majstra
športu
v parašutizme.
Tento rok je to práve 25
rokov od jeho odchodu
do výsadkového neba.
Pietnych
aktov
sa
zúčastnili
členovia
Oblastného KVV SR
Banská Bystrica, pod
vedením mjr. v. v. Mgr.
Vladimíra Schneidera.
Boli to náš hrdý
zástavník Ján Horník,
Júlia a Peter Kovalčíkovci, Štefan Bariak a Ján Cuhanič.
mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider
podpredseda O KVV SR BB
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Každá informácia, ktorá sa týka našej armády, osobitne výsadkového
vojska,
vojenských
výsadkárov,
športových
parašutistov,
sympatizantov, sponzorov má pre nášho klubového spravodajcu veľmi
cenný prínos. Takou je aj spomienka na spolubojovníka pplk. v. v.
Ladislava Cimbalu od slob. v. v. Marka Číka, ktorú s jeho súhlasom
po redakčnej úprave uverejňujeme.
V rokoch 1963/65 som absolvoval ZVS v 7.výsadkovom pluku ZU
Holešov, ako príslušník prieskumnej roty B. Jedným z mojich veliteľov bol Pavel
Chmelík, dnes šéfredaktor web stránky svvz.cz. Začiatkom tohto roka som sa na
jeho stránkach dočítal smutnú správu o úmrtí pplk. v. v. Ladislava Cimbalu. Na
základe mojej informácie, že pána podplukovníka som poznal, požiadal ma
Pavel Chmelík o krátku správu pre pána mjr. v. v. Mgr. Vladimíra Schneidera a
Váš klub. Takmer rozkazom, ale rád ho plním. Verím, že doplním aj kúsok
životopisu (vtedy mjr.) Ladislava Cimbalu mimo jeho vojenských povinností.
Pripájam tri snímky z 90-tich rokov. V tom čase bol náčelníkom vojenskej
strelnice Turecký vrch a v dobe mimo službu sa rád aj s manželkou zatúlal do
lokality Nemecká (nad obcou Limbach). Boli tam dve chaty trampov -milovníkov
a znalcov prírody a on si aj s manželkou Alenkou rád medzi nimi posedel , aj
zaspieval. Žiadna fráza, ale bol tam obľúbený. Zapadol medzi nich a tu musím
napísať, že všetci trampi, ktorí sa tam v tých rokoch stretávali vedeli, že Laco
(tak ho volali) je vojak. Ale medzi trampmi v Nemeckej bolo aj niekoľko
bývalých vojenských parašutistov a tí podľa jeho vystupovania aj výstroje vedeli,
že je výsadkár. On sám, pokiaľ mám informácie, sa o službe vo výsadkovom
vojsku takmer nezmienil.
Ja osobne som sa s mjr.
Cimbalom v Nemeckej stretol
dvakrát. Žiadnu fotografiu z tej
doby nevlastním, len krátke video
(VHS) a to je nie veľmi vhodné
na vytvorenie fotografie. Napriek
tomu pripájam nekvalitný sken,
kde je s manželkou. Preto som
požiadal kamarátov - trampov
o spoluprácu a spomienky na
neho. Všetci sme už starší páni, nejakú dobu trvalo hľadať snímky z analógových
foťákov, avšak podarilo sa nájsť niekoľko záberov, z ktorých dva pripájam. Sú z
rokov 1986 až 1990, presne sa to nepodarilo zistiť. Veríme, že snímky z jeho
najlepších rokov potešia všetkých, ktorí pplk. Ladislava Cimbalu poznali ako
spolubojovníka, ale aj všetkých, ktorí ho stretávali na malokarpatských
chodníkoch.
8

Foto: Vlado Páleš

Foto: Ladislav Troha

Dodávam, že vďaka - Spravodajcu KVV Banská Bystrica č. 1/2021, si mnoho
priateľov pána pplk. v. v. L. Cimbalu prečítalo reportáž z vašej návštevy
v Lozorne. Žiaľ aj smutnú správu o jeho odchode do padákového neba. Ale
súčasne privolalo spomienky na človeka - vojaka, ktorý ako píšete "raz výsadkár
- navždy výsadkár," zostal trvalo zapísaný tiež ako výborný kamarát aj
v radoch malokarpatských trampov.
Prajem mnoho úspechov v ďalšej činnosti Vám, ako i O KVV Banská Bystrica!
S pozdravom
slob. v. v. Marek Čík
Bratislava -Vajnory

Výročná členská schôdza
Slávnostné rokovanie výročnej členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 2. 7. 2021
v priestoroch Osvetového strediska Veliteľstva vzdušných síl Ozbrojených síl SR
v kasárňach SNP vo Zvolene, bolo tradične otvorené parašutistickou hymnou
„Duní stroje vzduchem.“ Rokovanie z poverenia výboru viedol tajomník klubu
des. v. v. Mgr. Ivan Bartoš. Privítal
všetkých prítomných hostí, ktorí sa
zúčastňovali výročnej členskej
schôdze: mjr. Mgr. Zdenko Baranec
– náčelník SKOČ VVS OS SR
Zvolen, plk. mons. ThLic. Marko
Trochan – správca vojenskej
farnosti sv. Michala Archanjela pri
VVzS OS SR Zvolen, PaedDr.
Alena
Paulová
–
riaditeľka
Gymnázia Mikuláša Kováča Banská
Bystrica, pplk. v. v. JUDr. Milan
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Kočí, npor. v. v. Vladimír Klepal, mjr. v. v. Pavol Šimko, čat. v. v. Jan Lidický,
čat. v. v. Vladimír Šramko - bývalí príslušníci 7. vp ZU Holešov, členovia
KVVV ČR, prap. v. v. Ján Gordík – Miestny KVV SR Martin -Vrútky, plk. v. v.
JUDr. Jozef Pupala – O KVV SR Žilina, predseda ZO SZPB Čierny Potok
a iniciátor darcovskej Slovenskej kvapky krvi, kpt. v. v. Ing. Ladislav Hreha,
slob. v. v. Miroslav Daraš, voj. v. v. Peter Kopáčik, čat. v. v. Ing. Dušan
Chvostek - členovia O KVV SR Bratislava, Terézia Nôtová, Darina Račiaková –
sympatizantky KVV, členov klubu, nových členov, ktorí si podali prihlášku
počas roka 2020 a boli predstavení v číslach nášho klubového Spravodajcu.
Nasledoval príhovor mjr. Mgr. Zdenka Baranca a po jeho vystúpení požiadal

o slovo plk. mons. ThLic. Marko Trochan, nakoľko mali svoje pracovné
povinnosti a nemohli ostať na schôdzi. Mjr. Mgr. Zdenko Baranec privítal
prítomných vo svojom mene a veliteľstva VVzS SR Zvolen. Vo svojom
príhovore vyzdvihol spoluprácu klubu s VVzS SR, ocenil, že sa VČS klubu
vojenských výsadkárov koná v priestoroch Osvetového strediska, ktorá prináleží
vojenskému prostrediu, čo zdôraznil osobným srdečným „vitajte u nás.“ Potom
pokračoval vo svojom príhovore informovaním prítomných o finančnej podpore
vojenských
spoločenských
organizácií,
aktivít
vojakov,
civilných
zamestnancov, ich rodín a o príprave novely zákona, v ktorej bude
zakomponovaná starostlivosť o rodiny. V priestoroch strediska sú miestnosti pre
spoločenské činnosti, ktoré po podaní žiadosti sú k dispozícii zabezpečené. Po
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ňom vystúpil so svojim príhovorom plk. mons. Marko Trochan, ktorý sa
predstavil ako vojenský kaplan a vtipne poznamenal, aby sa prítomní nebáli, že
nebude žiadna kázeň. Uviedol, prečo sa nemôže zúčastniť do konca výročnej
členskej schôdzi klubu. Všetkých srdečne pozdravil a poznamenal, že sa teší, že
sa mu podarilo na začiatok schôdze prísť a keď uvidel sošku sv. Michala
Archaniela, patróna výsadkárov, povedal si – „dobre si tu, oni na teba nezabudli.“
Nezabudol vďaka kontaktom, e-mailom, ktoré dostáva a vnútorne, duchovne sa
cíti byť členom klubu. Krátko pripomenul jeden biblický príbeh, ktorého
záverom je zbožný veriaci človek, ktorého spoznáme podľa svojho uváženia, ale
ak jeho život nie je naplnený službou človeku, tak takáto zbožnosť je prázdna.
V minulosti to u väčšina z vás bola základná vojenská služba, služba vlasti, ale
vlasť, to sú ľudia. Váš život bol v tomto období naplnený službou. Bol tu
priestor, v ktorom sa budovali vzťahy s človekom, kamarátom. Bez týchto
vzťahov by sme nič neznamenali. „Preto medzi Vás rád vždy prichádzam, lebo
mám úctu k tomu, čo ste dokázali“ – uviedol pred záverom svojho príhovoru.
V závere vyslovil želanie, aby sme sa ešte dlho mohli takto stretávať, z jeho
strany určite úprimne, aj keď sa niekedy stretnúť osobne nedá. Ak nebude môcť
byť s nami osobne, v duchu bude na nás myslieť. Svoj príhovor zakončil slovami,
že je vďačný za to, že sme ho vypočuli aj za tých pár minút, čo tu mohol s nami
pobudnúť. Po potlesku požiadal o slovo podpredseda klubu Vladimír Schneider.
Po svojom krátkom príhovore k pracovnej vyťaženosti nášho hostiteľa prečítal
výnos Prezidenta KVV SR č. 25/2021, kde v zmysle č. 2, bod 1 Smernice pre
oceňovanie zo dňa 8. decembra 2020 prezident KVV SR udeľuje mjr. Mgr.
Zdenkovi Barancovi bronzovú medailu Jozefa Gabčíka. Po odovzdaní ocenenia
kolega Schneider uviedol, že bol požiadaný, aby tlmočil pozdravy od kolegov,
ktorí sa nemohli našej VČS zúčastniť: „Kolega Dušan Hancko sa z vážnych
rodinných dôvodov nemohol zúčastniť, ale zabezpečil peknú výzdobu a všetkých
pozdravuje. Tak isto pozdravuje Dušan Hric, predseda Oblastného KVV ČR
v Holešove. Pozdravuje tak isto Vašek Ryšavý z Holešova. Pozdravuje nás náš
bývalý predseda Paľo Vojtek, ktorý zo zdravotných dôvodov sa nemôže našej
schôdze zúčastniť. Ďalej všetkých pozdravuje starosta Trnavej Hory Mgr. Pavol
Kravec, ktorý sa ospravedlnil z pracovných dôvodov. Pozdravuje tiež naše
rokovanie predseda KVVV Olomouc plk. v. v. Ing. Jan Havlíček, tak isto plk. v. v.
Ivan Gosiorovský,MBA, ďalej autor knihy „Skákali sme v Československu“
Vlado Gajdoš z KVVV Plzeň.“ Na záver odovzdal pozdrav od Prezidenta KVV
SR Viktora Puchoňa, ktorý by sa rád našej schôdze zúčastnil, ale nedovolili mu
to iné okolnosti. Tiež sa nemohol zúčastniť schôdze druhý viceprezident KVV
SR rtm. Mgr. Vladimír Stoila z vážnych rodinných dôvodov a tak isto aj Mgr.
Soňa Vanovčanová, redaktorka PADÁKOVÉHO SPRAVODAJCU časopisu O
KVV SR Žilina. Po jeho príhovore sa pokračovalo v rokovaní. Predsedajúci
schôdze oznámil, že na dnešnej VČS podľa podpísanej prezenčnej listiny
prítomných členov je 38 zo 62 členov bez Miestneho KVV J. Kriváňa Šumiac
(má osobitné hospodárenie), čo je nadpolovičná väčšina (61,29 %) a schôdza je
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uznášania schopná. Potom si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulých
kolegov Karola Šaškieviča, Ladislava Cimbalu, Martina Mrenicu, bývalých
spolubojovníkov a veliteľov z Českej a Slovenskej republiky. Po tomto akte
prítomní členovia odhlasovali program rokovania, ktorý obdržali na pozvánke.
Program bol doplnený v bode rôzne – schválenie podpísania dohody o spolupráci
s Oblastným výborom SZPB Prievidza. Iné doplnky a pripomienky k nemu
neboli a program bol jednomyseľne schválený. Do návrhovej komisie boli
jednomyselne schválení kolegovia: plk. v. v. Ing. Ján Návoj – predseda, nprap. v.
v. Miroslav Kesely a slob. v. v. Dominik Valkovič – členovia. Správu o činnosti
O KVV Banská Bystrica za rok 2020 predniesol predseda klubu kol. Kavický. Po
prednesení správy bola vyhlásená 5-minútová prestávka, počas ktorej predseda
klubu rozdal prítomným spomienkové prezenty pri príležitosti jeho životného
julilea. Správu o hospodárení klubu za rok 2020 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, v ktorej
informoval o dotvorení priestoru pamätnej tabule prof. Vladimírovi Hlôškovi
a banskobystrickému básnikovi Mikulášovi Kováčovi v areáli GMK,
kopírovacie, laminovacie a viazacie práce pre Kroniku VÚ 7374. Stanovisko
revíznej komisie predniesol predseda revíznej komisie kol. František Lacko.
Potom tajomník klubu informoval prítomných, že položky z 2% dane poukázané
na účet klubu boli po zistení a spresnení podkladov zaslané na účet O KVV SR
Žilina, na určený účet pre O KVV SR Prešov a O KVV SR Bratislava. Návrh
plánu práce klubu na rok 2021 bol členom klubu zaslaný spolu s pozvánkou na
výročnú členskú schôdzu. Plán činnosti je spracovaný ako nezáväzný, môže sa
dopĺňať a meniť počas roka. V súvislosti s registráciou klubu pre vybavovanie
úkonov pre registráciu pre poukázanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane
u fyzickej osoby u notára s pridelením IČO č. 50 555 201 vyzval predsedajúci,
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
v platnom znení, ktorí zastupujú samostatne vo všetkých záležitostiach
Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica. K návrhu na
potvrdenie vo funkciách štatutárnych zástupcov neboli vznesené žiadne
pripomienky. Návrh bol zaradený do uznesenia na schválenie. Nasledovala 15minútová prestávka. Po jej skončení pokračovalo rokovanie bodom rôzne,
v ktorom bola podpísaná dohoda o spolupráci s Oblastným výborom SZPB
Prievidza. Slávnostný príhovor pred podpísaním dohody predniesol kolega Jozef
Mravík, ktorý bol splnomocnený predsedom Oblastného výboru SZPB Prievidza
Bc. Jánom Žiakom. Dohodu o spolupráci medzi Oblastným KVV SR Banská
Bystrica a Oblastným výborom SZPB Prievidza podpísal predseda klubu
Vladimír Kavický a za Oblastný výbor SZPB Prievidza splnomocnený kolega
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Jozef Mravík. Po tomto akte boli odovzdané ocenenia prítomným hosťom
členom klubu. Slávnostný akt odovzdávania ocenení viedol podpredseda klubu
kolega Vladimír Schneider. Po skončení slávnostného aktu vystúpil s príspevkom
predseda klubu kolega Vladimír Kavický, v ktorom poďakoval za ocenenia a
porozprával o svojej činnosti počas vojenskej služby. Po jeho vystúpení
podpredseda klubu kolega Vladimír Schneider informoval o možnosti požiadania
MO SR o poskytnutie príspevkov a udelení vyznamenaní náčelníkom GŠ OS SR
pre našich kolegov - plk. v. v. Jána Návoja, mjr. Ing. v. v. Emanuela Nôtu a čat.
v. v. Jozefa Dolníka. Zoznam ocenených je osobitnou prílohou tohto zápisu.
V úvode otvorenia ďalšieho bodu rokovania - diskusie, informoval predsedajúci o
takmer 100 %-ne dodržiavanom platení schváleného členského príspevku, a to aj
uhradením na účet klubu v banke. Členské príspevky členov sú používané
v súlade so Smernicami pre hospodárenie Klubu vojenských výsadkárov – SR
a ako boli použité v roku 2020, boli prítomní informovaní v správe o hospodárení
klubu. Naše ročné členské je nezmenené, je navrhnuté v uznesení vo výške 10
eur. Z toho sa uhrádza odvod pre KVV SR vo výške 2 eur za člena. Členovia nad
80 rokov veku neplatia členské. V zmysle schválených Stanov KVV SR
v platnom znení, podľa článku č. 6 a 7, písm. a) riadne členstvo vzniká
registráciou na základe podanej prihlášky a dokladom o členstve v KVV SR je
členský preukaz. V zmysle našich schválených Stanov podľa článku č. 7, bod (2)
Členstvo v KVV SR zaniká na základe dobrovoľného rozhodnutia o vystúpení z
KVV SR, úmrtím, zánikom pre nezaplatenie členského príspevku po dobu 2
rokov alebo vylúčením pri vážnom porušení Stanov alebo zákonov Slovenskej
republiky. Čestné členstvo KVV SR úmrtím nezaniká. Na záver vyzval
prítomných, ak má niekto z členov zmenu adresy, telefónneho čísla, nech mu to
po skončení schôdze oznámi. Ako prvá v diskusii vystúpila riaditeľka GMK
Banská Bystrica PaedDr. Alena Paulová s poďakovaním za pozvanie, ocenenie,
uviedla, že je jej cťou zúčastniť sa rokovania klubu a teší sa na ďalšiu
spoluprácu. Potom vystúpil kolega Schneider s informáciou o pripravovanom
zasadnutí Rady predsedov KVV SR, na ktorom sa má pripraviť Snem KVV SR
s plánovaným termínom konania koncom októbra tohto roku. Na sneme bude
uskutočnená voľba prezidenta KVV SR a schválený plán činnosti a spolupráce.
Ďalej informoval o požiadavke KVV SR na uskutočnenie zoskokov parašutistov
na Pochode Skýcov - Zlatno. Po ňom vystúpil predseda klubu Vladimír Kavický,
ktorý doplnil informáciu k pripravovaným zoskokom parašutistov. Po ňom krátko
vystúpil kolega Miki Kodada s návrhom na stretnutie k legislatívnym otázkam
KVV SR. Ďalej vystúpil kolega Peter Hlavačka, poďakoval vedeniu klubu za
pomoc pri organizovaní Pochodu Skýcov – Zlatno a pozval prítomných zúčastniť
sa podľa svojich možností na tomto pochode. Potom vystúpil kolega Ľuboš
Šakový s krátkou informáciou k činnosti KVV. Po ňom vystúpil kolega Jozef
Pupala z O KVV SR Žilina s poďakovaním za pozvanie, porozprával v krátkosti
o činnosti
SZPB
pre
mládež,
starostlivosti
o pamätné
miesta
národnooslobodzovacích bojov, o spolupráci s O KVV Martin a Žilina
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a pripravovaných podujatiach k oslavám výročia SNP. Potom vystúpil kolega
Ladislav Hreha z O KVV Bratislava so svojím názorom k činnosti členov klubov.
Nadviazal na predchádzajúce diskusné príspevky zamerané na spoluprácu s MO
SR, s 5. pŠU, spoločenskými organizáciami a starostlivosti o pamätné miesta.
Osobitne sa vyjadril k spomienke na Štefana Baniča, organizovaniu memoriálov
a športových súťaží zoskokov padákom. Časť svojho diskusného príspevku
zameral na spoluprácu klubov SR a ČR, na
dohodnutie
termínov
pri
organizovaní
memoriálov a súťaží. Na záver poznamenal, že
vojak – to je disciplína. Ešte v rámci technickej
poznámky sa opýtal, kto sa zúčastnil hromadného
zoskoku padákom na rekord. Ďalej uviedol, že
základná vojenská služba bola zrušená, mladí
muži už nemajú vojenský výcvik výsadkárov, už
sú len športoví parašutisti. Navrhol prehodnotiť
názov KVV na názov Klub vojenských
výsadkárov a športových parašutistov, aby bolo
možné získavať ďalších členov aj z ich radov. Po
ňom vystúpil kolega Miroslav Suja, ktorý
informoval prítomných o svojej službe u 5. PŠU
Žilina a získavaní aj ďalších bývalých
príslušníkov tohto pluku. Ako posledný vystúpil
kolega Ladislav Paulen k vekovému zloženiu
klubov. Diskusia bola potom predsedajúcim
ukončená. Návrh na uznesenie predniesol
predseda návrhovej komisie kolega Ján Návoj.
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky
a predseda návrhovej komisie dal o ňom
hlasovať.
Uznesenie
bolo
jednomyseľne
schválené. Predsedajúci ukončil rokovanie výročnej členskej schôdze. Po
skončení rokovania bolo podané občerstvenie a pokračovala voľná rozprava.
Kolega
Vlado
Gajdoš
úspešne zavŕšil spracovanie
II. dielu knihy "Skákali
jsme v Československu"II. diel. Cena 12 euro/ks je
už na Slovensku. Opravte si
prosím v knihe - úvod, str.
41, 42, 48 Jan Lisický –
správne JAN LIDICKÝ.
Ďakujem, autor.

14

1.
ročník streleckej
súťaže GPW, ktorý sa
konal na strelnici Fénix
v Leviciach, kolegovia
Dolníkovci zorganizovali
spoločne
s Okresným
združením technických a
športových činností regiónov Levice. Súťaž bola sponzorsky zabezpečená
firmami GRAND POWER s. r. o. Banská Bystrica - Šalková a FERROPLAST
spol. s r. o. Zlaté Moravce. Zúčastnilo sa jej 53 strelcov, z toho 6 žien a 47
mužov, pričom všetci účastníci patria do zoskupenia OZ spolupracujúcich s OS
SR. Prvého ročníka sa nemohli zúčastniť kluby z ČR, lebo im kolidovali súťaže.
mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider

Tridsiaty tretí ročník pochodu
"Po partizánskych chodníkoch Skýcov - Zlatno".
Ráno, 21. augusta 2021 v Skýcove poskytovalo nevšedný pohľad. Priestor pred
obecným úradom pri pomníku SNP zapĺňali ľudia. Turisti, rodiny s deťmi, mladí
ľudia, vojaci a výsadkári. Miesto zaujala i vojenská posádková hudba a
organizátori vydávali posledné pokyny pred začatím tradičnej akcie na počesť
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SNP, "Pochod po partizánskych chodníkoch Skýcov - Zlatno". Na vyvýšenom
mieste postávali i pozvaní hostia, predstavitelia politického spektra, diplomacie
atď. Po príhovore starostu Skýcova začal slávnostný akt položenia vencov. My,
výsadkári, sme sa ho zúčastnili ako organická jednotka vrátane bojovej zástavy.
Ukončením príhovorov a položenia vencov začal samotný pochod. Tentoraz ten
ľahší. Pretože stúpanie a prevýšenie nebolo tak dlhé, ako keď sa ide opačným
smerom zo Zlatna na Skýcov.

Pole pochodujúcich sa postupne potrhalo a na trase sa objavovali skupinky a
jednotlivci. V tomto roku sa zúčastnilo celkom 582 pochodujúcich. Najmladší
účastník mal tri mesiace a najstarší náš predseda Vladko Kavický. Nálada bola
výborná a veľa pochodujúcich si krátilo čas spevom. Postupne začali do priestoru
pred kaplnkou pred obcou Zlatno prichádzať prví absolventi trasy pochodu.
Potešilo, že na druhom mieste dorazili vnuci našich členov Jožka Viciana a Janka
Návoja. Každý, kto dokončil pochod dostal Pamätný list, ktorý pripravil a nechal
vytlačiť Miestny KVV SR Zlaté Moravce. S tlačou pomohla i pani prednostka
Okresného úradu Zlaté Moravce Hana Kováčiková. Toto sa stalo po prvý krát
v histórii organizovania pochodu a účastníci to s prekvapením kvitovali. To, akú
váhu tomuto pripisovali svedčí fakt, že väčšina požadovala napísať na list svoje
meno a podpis príslušníka klubu. A tak sa hlavne Janko Návoj pomaly
upodpisoval a vypísal fixku určenú na tento účel. Na dvore obecného úradu
v Zlatne prebehla druhá časť pietneho aktu k SNP. Páčili sa nám príhovory hostí,
najmä pracovníčky diplomatickej misie Ruskej federácie. Ocenili sme hlavne jej
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veľmi peknú slovenčinu, ktorej rozumeli všetci. Ale i ostatné príhovory politikov
a predstaviteľov verejného života boli pekné a dôstojné. V závere pietnej
spomienky udelil viceprezident KVV SR mjr. Vladimír Schneider vyznamenanie
Jozefa Gabčíka II. stupňa členovi nášho klubu plk. v. v. Miroslavovi Minárovi za
propagáciu KVV na vlnách rádiovej stanice Regina v relácii Poľná pošta.
Súčasne mu odovzdal červený baret s plukovníckou hodnosťou. Čerešničkou na
torte boli tri propagačné zoskoky parašutistov z Nitry. Prileteli lietadlom L - 60

Brigadýr a zoskočili na lúku za obecným úradom. Najstarší z nich mal 73 rokov.
Záverom bolo pohostenie, vrátane výborného zverinového gulášu, živej hudby,
kofoly, pivka a hlavne dobrej nálady až do večera. Nikto z prítomných si však
nevšimol sklamanie členov Miestneho KVV Zlaté Moravce z toho, čo vykonal
bez ich vedomia starosta obce Mankovce. Totiž do priestoru pomníku padlých
sovietskych letcov, ktorý bol rekonštruovaný z peňazí, ktoré poskytol vtedajší
premiér vlády SR Peter Pellegríni v roku 2019, umiestnil de facto ďalší pomník
s tabuľou, ktorá oslavuje jeho zásluhy na rekonštrukcii. Našu pôvodnú skromnú
tabuľku, na ktorej boli uvedení všetci, ktorí sa na pomníku podieľali ako
organizácie, odstránil. Zasa sme dokázali, že Gabčíkovské "My chceme",
pomohlo zdarne zorganizovať a uskutočniť jednu krásnu tradičnú akciu pre ľudí.
A pripomenuli sme hlavne mladším generáciám význam SNP a obetí, ktoré
priniesli naši i zahraniční účastníci SNP, hlavne partizáni zo Sovietskeho zväzu,
význam ktorých je dnes tými, čo prepisujú dejiny potieraný.

Česť a sláva hrdinom SNP.
plk. v. v. Ing. Ján Návoj
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Povýšenie kapitána v. v. Jozefa Jablonku i. m.
Na Zdravotnom stredisku v Drietome bola 25. augusta 2021 odhalená pamätná
tabuľa súvisiaca s povýšením kapitána v. v. Jozefa Jablonku ministrom obrany
SR do hodnosti plukovník in memoriam. Memoriálny akt bol súčasťou
slávnostného stretnutia k 77.
výročiu SNP, otvoreného
starostom obce Jaroslavom
Megom. Za pobočku Klubu
vojenských výsadkárov SR v
Trenčíne vystúpil expredseda
Jozef
Krajčír,
ktorý
prezentoval
udalosti,
predchádzajúce
povýšeniu J. Jablonku. Aktivista klubu
Roman Herman vo svojom vystúpení
zdokumentoval život a osudy Jozefa
Jablonku, jedného z najúspešnejších
účastníkov
spravodajských
výsadkov,
vysadených v závere druhej svetovej vojny
na území ČSR, oslobodzovanom 4.
ukrajinským frontom Červenej armády.
Rozkaz MO SR o povýšení prečítal pán
Zimányi, riaditeľ Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských
dôchodcov a dekrét rodine aj obci odovzdal pán Jakál, riaditeľ Sekcie ľudských
zdrojov MO SR. Stretnutia
sa zúčastnili predstavitelia
miestnej samosprávy, Klubu
výsadkárov SR v Trenčíne,
organizácií SZPB, rodina
Jozefa Jablonku a občania
obce
Drietoma.
Medzi
hosťami bol aj Viktor
Puchoň, prezident KVV SR a plk. Ing.
Pavol Švelka, zástupca veliteľa Síl pre
špeciálne operácie OS SR, ktorý
prečítal výnos o udelení medaile
Jozefa Gabčíka starostovi obce
Drietoma a medailu mu aj odovzdal.
Po tomto akte nasledovalo odhalenie
pamätnej tabule o povýšení kpt. v. v.
Jozefa Jablonku do hodnosti plk. i. m.,
18

ktorú dal vyhotoviť starosta obce Drietoma. Tabuľu vedľa
už umiestnenej pamätnej tabule, venovanej pamiatke kpt.
v. v. Jozefa Jablonku, odhalil jeho vnuk, ktorý sa v mene
celej rodiny poďakoval ministrovi obrany SR, Klubom
vojenských výsadkárov SR aj obci za vysoké ocenenie ich
príbuzného. Jozef Krajčír sa za trenčiansky KVV SR
poďakoval ministrovi obrany SR za povýšenie kpt. v. v.
Jozefa Jablonku do najvyššej dôstojníckej hodnosti OS SR,
všetkým členom KVV SR, ktorí sa o to zaslúžili, pani
Milke Kuklovej a jej rodine za podporu aj starostlivosť a
na záver a uviedol : "Všetko toto by sme nemohli urobiť bez podpory starostu
obce pána Jaroslava Megu. Klubu vytvoril podmienky pre prezentáciu ich
rodáka, vyhotovil obe pamätné tabule. Ďakujeme! Ďakujem aj obyvateľom obce
za účasť na našich aktivitách, menovite nášmu členovi a aktívnemu kolegovi v
obci pánu Dušanovi Pelechovi."
zdroj: www.klubvtn.info

Spomienkové akcie na počesť SNP.
V závere mesiaca august, si tradične pripomíname hrdinstvo našich ľudí a ich
druhov z ostatných spriatelených štátov v SNP. Tento odvážny akt postavil náš
maličký štát medzi tých, ktorí úspešne zlikvidovali fašistickú diktatúru nemeckej
tretej ríše vedenej
Adolfom
Hitlerom.
Preto aj u nás Zlatých
Moravciach sme si
pripomenuli
túto
významnú
časť
histórie nášho národa
spomienkovými
pietnymi
akciami.
Prvá sa uskutočnila
dňa 27. augusta 2021
pri soche Partizána pri
Bille. Pred pätnástou
hodinou
sa
zišli
predstavitelia mesta,
okresu,
SZPB,
Miestneho KVV SR
Zlaté
Moravce
a
širokej verejnosti. Samotný akt začal hraním slovenskej hymny. Po privítaní hostí
nasledovali prejavy primátora mesta a predsedu miestnej organizácie SZPB. Túto
časť stretnutia ukončili krásnym spevom ženy z miestneho spevokolu oblečené
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v nádherných ľudových krojoch. Po slávnostnom položení vencov bol
spomienkový akt ukončený. My, výsadkári, sme si zobrali do svojej starostlivosti
i pomník padlým partizánom na ulici SNP. A preto sme v deň, kedy zomreli
hrdinsky v boji s fašistickou presilou, uskutočnili spomienkový akt s uložením
venca a kytice. Stalo sa to
31. 8. 1944. Bola to prvá
bojová akcia na pôde
Zlatých Moraviec na
bývalej Beňadickej ceste.
Čata
guľometníkov
ťažkých
guľometov
z leteckej skupiny kpt.
Haluzického, podporená
miestnymi
partizánmi
v štyroch autách narazila
na dve autá hitlerovcov,
spolu s pancierovým vozom, v ktorom bol Franz Karmazin, vtedajší vodca
nemeckej menšiny na Slovensku, idúci z mesta smerom na Hronský Beňadik. Pri
stretnutí sa rozpútal krvavý boj, počas ktorého padli piati povstalci: Nikolaj
Andrejevič Hluško, Ondrej Lehotský, Ladislav Mako, Augustín Eremiáš, Jozef
Sivák a 14 nepriateľských vojakov. Od tohto času neustále prebiehali v meste
medzi partizánmi a fašistami tvrdé boje. Gardisti sa pomstili miestnym občanom,
ktorých väznili a týrali pri vypočúvaní v Ľudovej škole. Chytili Jozefa Hudeca,
Ľudovíta Miloša, Richarda Rosáka a Ladislava Oláha, ktorých umučili a ich
mŕtvoly zavesili na rozhlasový stĺp pri kostole pre výstrahu ostatnému
obyvateľstvu. Tieto hrôzy nezmyselnej fašistickej hrubosti skončili až 28. marca
1945 oslobodením mesta sovietskou a rumunskou armádou. Počas pietneho aktu
sa spustil silný dážď, ktorý pretrval celú dobu spomienkovej akcie. My,
výsadkári, plníme úlohy za každého počasia, preto i tentoraz sme všetko dôstojne
vykonali a ukončili. Pripomenuli sme s tým, aké ťažkosti a strádania museli zažiť
v priebehu povstania chlapi, partizáni v horách. Poďakovanie patrí i členom
Zlatomoraveckej základnej organizácie SZPB, ktorí nás prišli podporiť a vydržali
s nami až do konca. To, čo pre nás v období povstania vykonali jeho účastníci,
mnohokrát i neznámi hrdinovia, ktorí položili svoje životy za to, aby sme mohli
dnes žiť v mieri, musí byť pre nás mementom, ktoré musíme pripomínať a učiť
tých, ktorí tu budú po nás. Lebo padnúť v boji za vlasť, slobodu a demokraciu je
tá najväčšia obeta človeka pre spoločnosť. Nech nikdy nezhasnú v našich
srdciach partizánske ohne, nech i my pre vlasť a slobodu urobíme všetko, aby
sme pamiatku hrdinov SNP nepošpinili. Nedajme zabudnúť našim deťom a
vnukom pravdu o SNP a hrdinoch, obyčajných ľuďoch, ktorí zomreli predčasne
za to, aby sme my mohli žiť v mieri. Česť ich večnej pamiatke!
plk. v. v. Ing. Ján Návoj
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77. výročie SNP – Pamätník 2. čs. sam. paradesantnej
brigády v ZSSR v lokalite obce Badín pri Banskej Bystrici
O tom že si vážime hrdinov SNP, svedčia tieto spoločenské akcie za účasti
členov našich klubov vojenských výsadkárov. Členovia našich klubov sa dňa 29.
augusta 2021 (nedeľa) zúčastnili slávnostného aktu pri pamätníku 2. čs. sam.
paradesantnej brigády v ZSSR v lokalite obce Badín. Slávnostný akt

zorganizoval obecný úrad Badín pod
vedením starostu obce Mgr. Pavla
Hrica, spolu s miestnou organizáciou
SZPB, vedenou jej predsedom pánom
Vojtechom Lencim.
Účastníkmi,
okrem vyššie uvedených, bola miestna
spevácka skupina JAVORY A
LIESKY z Badína, ľudová hudba
Hruška z Hrušova, Klub vojenskej
histórie,
účastníci
8.
ročníka
cyklojazdy,
zástupcovia
Únie
vojnových veteránov, zástupcovia
Klubu vojenských výsadkárov SR a
ďalší občania. V dôstojnej atmosfére,
s pripomenutím vážneho odkazu SNP
v príhovoroch zástupcov jednotlivých
zložiek, ozdobenej spevom, hudbou a
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recitáciou, sme vzdali úctu príslušníkom 2. čs. sam. paradesantnej brigády
v ZSSR a všetkým účastníkom SNP položením vencov k pamätníku.

Bolo nám cťou zúčastniť sa.
Po skončení pietneho aktu sme sa presunuli do areálu futbalového štadiónu v obci
Badín, kde sme si posedeli a porozprávali sa pri výbornom guľáši, ktorý uvaril
náš kolega zástavník Štefan Bariak.
mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider
des. v. v. Mgr. Ivan Bartoš
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17. september 2021
Uctenie príslušníkov 1. čs. stíhacieho leteckého pluku
a posledná rozlúčka s generálom Jánom Iľanovským.
Za hustého dažďa členovia Oblastného KVV SR Banská Bystrica, Miestneho
KVV SR Zlaté Moravce a KVV SR boli položiť veniec pri Krídle na Zolnej, aby
si uctili, spoločne s príslušníkmi Vzdušných síl OS SR a Klubmi vojakov SR,
Deň československého letectva. Tento deň, ako spomienkový bol ustanovený
rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky Jaroslava Bašku v roku 2009.
V tento pamätný deň v roku 1944 pristál 1. československý stíhací letecký pluk,
ktorého veliteľom bol škpt. František Fajtl, na lietadlách sovietskej výroby La5FN (Lavočkin) na poľnom povstaleckom letisku Zolná. Na ňom pôsobil pod
názvom „Zvolenský“ stíhací letecký pluk šesť týždňov. Z tohto letiska vykonali
príslušníci pluku 573 vzletov, pri ktorých zničili jedenásť nepriateľských
lietadiel na zemi, deväť vo vzdušných súbojoch, sedemdesiat sedem kusov
nákladných áut, tri delostrelecké a mínometné batérie ako aj niekoľko kusov
nepriateľskej bojovej techniky. Letisko Zolná nebolo nepriateľskými
fašistickými vojskami nikdy dobité ani objavené. Členovia našich klubov prišli

podľa dohovoru na miesto pamätníka, kde už ich čakali dvaja ľudia. Jeden člen
Klubu vojenskej histórie a jeden bývalý dôstojník letectva. Neskôr prišla pani
učiteľka z Očovej a ešte neskôr zástupca MO SZPB Očová. Priniesol kyticu a O KVV SR Banská Bystrica veniec. Po necelej hodine čakania vo vytrvalom a
hustom daždi, keď nikto iný neprichádzal, prítomní členovia klubov položili
veniec, zástupca SZPB kyticu a rozišli sa. Chorého kolegu Štefana Bariaka
(prišiel aj napriek tomu a statočne držal zástavu) sme odviezli domov a odišli do
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Liptovského Mikuláša, odprevadiť na
poslednej ceste do výsadkového neba
Čestného člena KVV SR, 99-ročného
generálmajora v. v. Jána Iľanovského.

V Dome smútku v Liptovskom Mikuláši o 12:30 hodine sme sa naposledy
rozlúčili s výnimočným človekom, príslušníkom 2. čs. sam. paradesantnej
brigády v ZSSR počas 2. svetovej vojny, partizánom, prieskumníkom,
bojovníkom proti banderovcom a neskôr učiteľom, generálmajorom v. v.
Jánom Iľanovským. Bol funkcionárom SZPB, čestným občanom mesta
Liptovský Mikuláš a čestným členom Klubu vojenských výsadkárov SR. Pokiaľ
mohol, odovzdával svoje skúsenosti, vedomosti a ľudskú múdrosť hlavne
mladým ľuďom.

Rozlúčka bola dôstojná, so všetkými náležiacimi poctami.
Česť jeho pamiatke.
mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider
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Akcia na počesť partizánskej skupiny Národný pomstiteľ
na Nitrianskom Zobore.
V stredu, 29. septembra 2021, sme po predošlých rekognoskáciách a
dohovoroch v Ponitrianskom múzeu, s Klubom vojenskej histórie a správcom
chránenej krajinnej oblasti uskutočnili výstup na Pyramídu vrchu Zobor v Nitre.
Prečo? Tento dátum sa presne viaže k výročiu zoskoku sovietskej partizánskej
skupiny Narodnyj mstiteľ ( Národný pomstiteľ ). Lietadlo, ktoré štartovalo
z poľného vojenského letiska v Poľsku, prepravovalo a vysadilo štrnásťčlennú
skupinu sovietskych partizánov - výsadkárov. Títo spoľahlivo zoskočili a
sústredili sa práve na Zoborskej Pyramíde. Veliteľom skupiny bol vtedy 23 ročný kapitán sovietskej armády Viktor Ivanovič Maximov, komisár Andrej
Ivanovič Terešonok a náčelník štábu Jurij Gavrilovič Kuznecov. V skupine boli
aj dve ženy, radistka a zdravotníčka. Táto skupina sa úspešne presunula po
hrebeni tríbečského pohoria na Veľký Tríbeč. Pohotovosť k plneniu úloh ohlásili
Ukrajinskému partizánskemu štábu vysielačkou a súčasne začali s plnením úloh
partizánskeho odboja proti fašizmu. Táto skupina, ktorá sa neskôr rozrástla až na
250 príslušníkov, významnou mierou ovplyvnila úspešný boj partizánskych
skupín proti nemeckým okupantom. Mimo iného významne pomohla v boji proti
nacistom v Skýcove a dlhodobo bola dislokovaná i ďalšej partizánskej obci
Zlatno.

Preto sme sa rozhodli vyhľadať presné miesto sústredenia skupiny po zoskoku.
Na mieste, kde sa Maximova jednotka zišla po vysadení je pomerne veľká skala,
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ktorú po vojne pri návšteve Slovenska označil sám veliteľ Maximov. Na tejto
skale bola priskrutkovaná pamätná tabuľa s menami celého desantu. Bohužiaľ
vandali túto pamätnú kamennú dosku
rozbili. Preto sa rozhodlo, že nová
tabuľa
bude
umiestnená
na
telekomunikačnej veži za plotom
neďaleko historického miesta. My sme
tú skalu našli. Pomohli nám kolegovia
z Klubu vojenskej histórie Nitra. Sú na
nej ešte vidieť diery po skrutkách a
v dvoch dierach sú ešte osadené
hmoždinky. V mieste je pomerne husté
krovisko z náletových drevín. Po
konzultácii s ochranármi bude miesto
očistené a sprístupnené pri čistení
Pyramídy. Rozhodli sme, že na skalu
umiestnime novú tabuľu z nerezového
plechu s pôvodným textom. Toto miesto
sme si zobrali pod našu klubovú
starostlivosť. Veľká vďaka patrí organizátorovi tejto akcie Mirkovi Keselymu.
V samotný deň výstupu na Zobor sme sa postupne zišli na parkovisku pri
Liečebnom ústave na Zobore v blízkosti ruín bývalého významného Zoborského
kláštora. Postupne prišli Peťo Hlavačka, Domino Valkovič, Rudy Herda, Janko
Návoj, Slávo Kincel, z diaľky od Veľkého Krtíša Julko Juhász a samozrejme i
Mirko Kesely. Počasie nám veľa neprialo. Začalo byť sychravo a museli sme sa
pred dažďom uchýliť pod staré stromy. Po zdolaní Zobora, akoby švihnutím
čarovného prútiku, dážď prestal. Na plot komunikačnej veže v mieste upevnenia
pamätnej tabule sme pripevnili kyticu kvetov s darovacou stuhou na trikolóre.
Porozprávali sme sa so správcom chránenej krajinnej oblasti a náhodnými
turistami. Na záver sme
sa spoločne vyfotili pod
pamätnou doskou. Po
zídení z kopca sme
nasadli do áut a presunuli
sme sa do štýlovej
reštaurácie Buganka, kde
sme sa občerstvili jedlom
a kofolou pri družnom
rozhovore. Rozchádzali
sme sa s pocitom dobre
vykonanej
paragánskej
práce. Všetci sme boli
šťastní z vydarenej akcie.
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Veď to, čo sme urobili na pamiatku tých, ktorí za nás bojovali v SNP a navyše
"ľudí z našej krvi" výsadkárov je povinnosťou nás všetkých. Hlavne dnes, kedy
sa mnohí, buď z neznalosti, alebo priamo zo zloby a nenávisti voči našim
osloboditeľom snažia prekrúcať a prepisovať históriu.
Česť a sláva hrdinom SNP.
plk. v. v. Ing. Ján Návoj

Michalský deň 2021
strelnica v Kamennej Porube
Dňa 25. septembra 2021 sa uskutočnili strelecké preteky pri príležitosti osláv sv.
Michala, patróna prieskumníkov a výsadkárov, ktoré zorganizoval Oblastný klub
vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina v spolupráci s 5. plukom
špeciálneho určenia Žilina.
Súťažilo sa v kategórii
jednotlivcov zo samopalu
vz. 58 (min. počet rán 6)
a z pištole
GLOCK-17
(min. počet rán 6).
Nesúťažná streľba bola
z univerzálneho guľometu
vz. 59 aj zo športového
luku. Súťažne sa strieľalo
na kovové terče vo
vzdialenosti na 50 m zo
samopalu v
časovom
limite do spadnutia terča a z pištole na 15 m
systémom súboja dvojíc, ktoré boli vybraté
losovaním. Obidve súťažné strelecké kolá priniesli
zaujímavé výsledky. Vyraďovacím spôsobom sa
určoval víťaz streleckého súboja. Počas súťaže boli
na vynikajúcej úrovni zabezpečené občerstvenie
pre všetkých prítomných vrátane nealkoholických
nápojov. Výsledky vylosovaných súťažných dvojíc
sa zapisovali na výsledkovú tabuľu. Súťaže sa
zúčastnil aj zástupca anglického veľvyslanectva so
sympatickou tlmočníčkou. Po skončení súťaže
nasledovalo ocenenie troch najlepších jednotlivcov.
Za náš klub si prvé miesto vybojoval v kategórii
GLOCK-17 kolega Eman Nôta (na snímke vpravo). Nezabudnuteľným zážitkom
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bola mimo súťaže streľba
z univerzálneho
guľometu.
Niektorí účastníci si z neho
zastrieľali prvý krát v živote.
Určite
poďakovanie
za
perfektný priebeh súťažných
strelieb patrí organizátorom
tohto
podujatia,
osobitne
kolegovi
nrtm. Vladimírovi
Stoilovi, predsedovi OKVV J.
Gabčíka Žilina a riaditeľovi
preteku, príslušníkom 5. PŠU
a samozrejme
vynikajúcemu
riadiacemu súťažných strelieb a hlavnému rozhodcovi rtm. Petrovi Knižkovi.
Každý prítomný účastník dostal účastnícky list.
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Tiež bola príležitosť oboznámiť sa s ďalšími ručnými zbraňami, ktoré patria
k modernej výzbroji našej armády. Prvým trom víťazom v oboch kategóriách
ceny odovzdával plk. Ing. Pavol Švelka, zástupca veliteľa Síl pre špeciálne
operácie OS SR. Určite poďakovanie a pochvala za perfektný priebeh súťažných
strelieb patrí organizátorom tohto podujatia, osobitne kolegovi nrtm. Vladimírovi
Stoilovi, predsedovi Oblastného KVV Jozefa Gabčíka Žilina a riaditeľovi
preteku, príslušníkom 5. PŠU Žilina a samozrejme výbornému riadiacemu
súťažných strelieb a hlavnému rozhodcovi rtm. Petrovi Knižkovi. Každý
prítomný účastník dostal účastnícky list.

Akcia pri pamätníku na Krpáčove
Deviaty október 2021. Krásne slnečné ráno, sobota ako každá iná. Ale nie pre
všetkých. Príslušníci Miestneho KVV SR Zlaté Moravce Dominik Valkovič,
Mirko Kesely, Rudy Herda a Janko Návoj sa rozhodli vyraziť smerom na
Krpáčovo k pamätníku 2. samostatnej československej paradesantnej brigády.
Cesta na Horehronie ubiehala v družnom rozhovore. Z obce Dolná Lehota sme
ľahko stúpali vyššie. Bolo už pred jedenástou hodinou, ale okolie cesty a priľahlé
lúky a les boli pokryté srieňom. Blízko už bol pamätník 2. čs. sam. paradesantnej
brigády. Ten ľuďom pripomína udalosti druhej svetovej vojny a zároveň je
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pamätník bol postavený ako symbol

obetiam bojov na Krpáčove pri prepade štábu 2. čs. sam. paradesantnej brigády
30. novembra 1944. V tomto boji padlo 16 príslušníkov parabrigády a päť
partizánov. Na naše prekvapenie tam už boli ďalší kolegovia z Oblastných KVV
SR. Bol tam kolega Eman Nôta z nášho banskobystrického klubu, chlapci zo
Žiliny a Trnavy. Boli tam vrátane rodinných príslušníkov. Zo Žiliny bol
pristavený vojenský autobus. Ako čerešnička na torte boli dvaja členovia KVV
v historických rovnošatách vyzbrojení samopalmi PPŠ. Po vykonaní spoločného
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pietneho aktu položením venca a kytice predniesol Ján Návoj krátky príhovor
k histórii 2. čs. sam. paradesantnej brigády. Akcia bola ukončená štátnou hymnou
SR. Predseda žilinského
klubu
Jozefa
Gabčíka
kolega Vlado Stoila navrhol
ďalší spoločný presun do
Nemeckej k pamätníku
na mieste, kde bola za
druhej
svetovej
vojny
nechvalne známa pec Stará
vápenka. V tejto vápenke
fašisti spolu s príslušníkmi
slovenskej POHG v januári
1945 zavraždili a upálili približne 900
účastníkov SNP, antifašistov a rasovo
prenasledovaných vrátane žien a detí.
Mnohí z nás navštívili i múzeum pri peci.
Po vykonaní spoločného pietneho aktu
sme zašli do neďalekej reštaurácie na
obed. Všetci sme sa pofotili a porozprávali
sme sa. Veď sa nevidíme každý deň. Po
obede sme sa rozlúčili a odobrali do
svojich domovov. Cestou sme ešte
rozoberali dojmy z veľmi vydarenej akcie. I počasie nám prialo a všetci sme sa
radovali z krásne prežitého dňa. Všetci sa tešíme na našu ďalšiu plánovanú akciu
na počesť majstra sveta v parašutizme a zaslúžilého majstra športu Juraja
Kriváňa, ktorý tragicky zahynul pri havárii lietadla L - 60 v mieste Bvorcova
lúka v katastri obce Trnavá hora. Na tejto akcii sa zasa zídeme 23. októbra 2021.
plk. v. v. Ing. Ján Návoj

7. ročník spomienkového stretnutia
pri pamätníku Juraja Kriváňa
Dňa 23.10.2021 za pekného počasia sme sa stretli na Obecnom úrade Trnavá
Hora, vyviezli sa do osady Ladno a vyšli na Bvorcovú lúku, ku pamätníku
zaslúžilého majstra športu a majstra sveta v parašutizme Juraja Kriváňa, v rámci
7. ročníka tohto podujatia. Juraj Kriváň tam zahynul pri prelete z Prievidze na
letisko v Očovej 07.10.1960. Porucha lietadla a zlé počasie spôsobili, že pokus o
pristátie sa nepodaril a stroj havaroval. Z Ladna na Bvorcovú lúku nás sprevádzal
náš priateľ a tamojší rodák, Rudolf Trokšiar, ktorý spolu s kolegom Martinom
Mrenicom a ďalšími priateľmi začali realizovať myšlienku vybudovania
pamätníka. Zámer sa podaril a pred siedmimi rokmi sme my, Oblastný klub
vojenských výsadkárov SR Banská Bystrica a obec Trnavá Hora, pamätník
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slávnostne odhalili. Výborná spolupráca so starostom obce Trnavá Hora Mgr.
Pavlom Kravcom, nám pomáha za každých podmienok absolvovať naše
stretnutia pri pamätníku so spoľahlivým zázemím a starostlivosťou o účastníkov.
Tento rok sa nás zišlo pri pamätníku 28 a plus traja piloti z letiska v Očovej,
vykonávajúci prelet ponad Bvorcovú lúku a pamätník. Prišli, pán Juraj Kriváň
mladší, príjemné obyvateľky a obyvatelia Trnavej Hory, členovia spoločnosti
Priateľov
Ruska,
kolegovia
z Oblastných KVV SR Trnava,
Martin, Zlaté Moravce, Žilina a
Banská
Bystrica. Na
úvod
stretnutia zaznela výsadkárska
hymna. Krátky príhovor a
privítanie účastníkov predniesol
kolega
Vladimír
Schneider.
Prítomným tlmočil aj pozdravy
všetkých, ktorí sa stretnutia chceli
zúčastniť, ale z vážnych dôvodov
sa im to nepodarilo. Chvíľou
ticha sme vzdali úctu Jurajovi
Kriváňovi, Martinovi Mrenicovi
( 15.3.2021) a aj ostatným
priateľom, ktorí sa na nás dívali
z výsadkového neba a položili sme k pamätníku vence. Po oficiálnom ukončení
stretnutia sme počkali na prelet lietadiel, vyznačili miesto preletu dymovnicami,
zakývali pilotom a zišli sme do Trnavej Hory, kde sa nám starosta obce, už
tradične, postaral o skvelé pohostenie a občerstvenie.
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Prajem nám všetkým, aby sme túto tradíciu, ako aj mnohé iné, dokázali
zachovať s úctou a verní odkazu všetkých, ktorí si to zasluhujú. Česť ich
pamiatke. Ďakujem vám všetkým za účasť, pilotom za dobrú robotu a starostovi
obce Trnavá Hora za jeho priateľstvo a priazeň.

mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider
Pamätná tabuľa v rodisku
Juraja Kriváňa v obci
Šumiac okres Brezno
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Predstavujeme našich nových členov:
Mgr. Halina Mravíková

– sympatizantka vojenských
výsadkárov, manželka kolegu Ing. Jozefa Mravíka

voj. v. v. Milan Múčka – základnú vojenskú službu
vykonal v roku 1971 v Plzni,
výsadkárov

sympatizant vojenských

čat. v. v. Jaroslav Minár – základnú vojenskú službu
vykonal u PS Znojmo, sympatizant vojenských výsadkárov

voj. v. v. Miloš Slaný – základnú vojenskú službu vykonal
u VÚ 8280 Prostějov, uskutočnil dvanásť zoskokov padákom.

čat. v. v. Jozef Hakeľ

– základnú vojenskú službu
vykonal v rokoch 1975 – 77 u VÚ Sereď – Komorno.
Uskutočnil dvanásť zoskokov padákom.

ppor. v. v. Ján Poliak

– základnú vojenskú službu
vykonal v rokoch 1976 – 78 u VÚ Kroměříž a Prešov.
Uskutočnil dvadsať zoskokov padákom.
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Jaroslav Návoj – sympatizant vojenských výsadkárov,
vnuk kolegu plk. v. v. Ing. Jána Návoja

Ján Horník

– sympatizant vojenských výsadkárov,
rodinný príslušník kolegu des. v. v. Petra Kovalčíka

V uplynulých dňoch v tomto roku oslávili naši kolegovia životné jubileum

75.
rokov

kpt. v. v. Slavoslav Kincel

80.
rokov

voj. v. v. Štefan Gabmayer

75.
rokov

voj. v. v. Pavol Obertáš

75.
rokov

čat. v. v. Dominik Valkovič
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80.
rokov

voj. v. v. Juraj Lepiš

55.
rokov

rtm. v. v. Branislav Diško

Takto oznamujú smutné správy kolegovia Klubu výsadkových veteránů generála
R. S. Krzáka pri 44. lmopr. Jindřichův Hradec. Takáto smutná správa nám bola
doručená od kolegu Petra Čejku.
Dne 10. 7. 2021 zemřel Ing. Oldřich Jurman, historik, autor několika knih se
zpravodajskou tématikou, jeden z autorů knihy " Nemrzačte naši historii",
která vyšla v nedávnych dnech. Člen našeho klubu a kamarád.
ČEST JEHO PAMÁTCE."
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Záverom
Toto dvojčíslo nášho klubového Spravodajcu malo toľko
zaujímavých príspevkov, že sme museli vynechať aj trochu histórie.
Nezmestil sa nám príspevok od kolegu Vlada Gajdoša o nemeckých
parašutistoch – vznik – história. Tento príspevok bude uverejnený
v prvom novoročnom čísle klubového Spravodajcu, ktoré už teraz
začíname pripravovať. Ako je v úvode uvedené, toľko príspevkov
sme ešte nemali. Sú z našich spoločenských akcií vojenských výsadkárov,
veteránov. Na budúci rok, aj za prísnych opatrení proti šíreniu koronavírusu isto
dokážu naši členovia, kolegovia naďalej si udržať elán podľa hesla na klubovej
zástave Miestneho KVV SR Zlaté Moravce „Výsadkári až do konca.“ Prežime
pokojné Vianoce a zaželajme si úspešný a šťastný Nový rok 2022.
Ivan Bartoš
Použité fotografie - zdroj: archív KVV, internet

Ján Návoj

Vladimír Schneider

Vladimír Gajdoš
Spolupráca a korektúra

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

www.kvvsr.sk

kontakt: ivan.bartos22@gmail.com

SPRAVODAJCA č. 4 - 5/2021
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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