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Zabúdame na hrdinov ?
Na území medzi obcou Badín a Rakytovcami – mestskou časťou Banskej Bystrice sa týči
dominantný pamätník, ktorý je vidieť aj z rýchlostnej komunikácie Banská Bystrica – Zvolen.
Je to pamätník II. paradesantnej brigády, ktorá v SNP zohrala osobitnú úlohu. Nechcem
zachádzať do jej histórie, ktorá je nám všetkým známa. Len pripomeniem, ţe od 23. októbra
1944 viedla brigáda v určených úsekoch ústupová boje a prakticky celá ťarcha ústupového
boja na smeroch Vígľaš - Zvolen - Badín - Banská Bystrica a Podbrezová - Šálková ležala
na parabrigáde. Ako posledná, na rozkaz, ústupovým bojom opúšťala 27. októbra 1944
Banskú Bystricu a ustupovala smerom cez Staré Hory na Donovaly - kde mala tvoriť zálohu
veliteľa armády v tomto horskom obrannom postavení. Pamätník príslušníkom tejto brigády

bol podľa môjho názoru postavený aj ako spomienka na tieto ťaţké obranné boje, ktorých sa
jej príslušníci zúčastnili. Na internetovom portály sa mi o tomto pamätníku nepodarilo nájsť
ţiadny údaj. Fotografia, ktorú som zhotovil v júni minulého roku dokazuje, ţe pamätník je síce
zachovalý, ale o jeho údrţbu sa pravdepodobne nemá kto postarať. Viem, ţe aj Oblastný výbor
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SZPB v Banskej Bystrici predloţil primátorovi mesta zoznam pamätníkov SNP a II. svetovej
vojny, ktorým je najmä v súčasnej dobe potrebné venovať viac pozornosti. Komu však
starostlivosť o tento pamätník patrí? Obci Badín, mestu Banská Bystrica, či inému subjektu?
Moţno niekto z našich členov bude poznať odpoveď.
Ešte jedna poznámka. V obci Badín na jednej prevádzkovej budove neďaleko obecného
úradu je umiestnená pamätná tabuľa, ktorá pripomína, ţe v obci počas SNP bola umiestnená
II. čsl. samostatná paradesantná brigáda. Pamätná tabuľa je vo veľmi dobrom stave, zlaté
písmená sú jasne čitateľné. Preto sa skutočne natíska otázka: „Prečo nie je takto postarané

aj o pamätník II. paradesantnej brigády?“ Aj ten je vo veľmi dobrom stave, aţ na nápisy
sprayerov, ale múrik okolo pamätníka nutne potrebuje opravu a očistenie od buriny. Je to
neúctivé k tým, čo svoje ţivoty nasadzovali v boji proti nacistickým okupantom a mnoho z nich
ich v tomto boji poloţilo.
Ivan Bartoš
člen O-KVV Banská Bystrica
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Zápis z výročnej členskej schôdze
Oblastného KVV v Banskej Bystrici konanej dňa 7. marca 2009 v Očovej
Prítomní: podľa prezenčnej listiny z 32 členov prítomných 23
z 8 nových členov prítomných 6
hostia-kolegovia: Anton Múdry – predseda KVV SR
Ladislav Hreha, Meheš Jaroslav – O - KVV Bratislava
Ľubica Šuplatová – O - KVV Bratislava
Viktor Timura, Mikuláš Effenberger, Jozef Tuček – O - KVV Bratislava
František Glatter, MUDr. Ján Hanák – O - KVV Ţilina
Štefan Janáček, Miloš Kollárik – Miestny KVV Šumiac
Eduard Varga – Miestny KVV Červené Barety Košice
Milan Sláviček – ÚŚZV Lešť
Pavel Dorot – bývalý náčelník AEROKLUBU Očová

Úvodom predseda klubu kol. Paľo Vojtek privítal pozvaných hostí a prítomných členov
klubu. Vyzval kolegu Štefana Janáčka, aby informoval o tragickej smrti kolegu Š. Dudáša. Po
tejto informácii všetci prítomní vzdali zosnulému kolegovi úctu minútou ticha. Predseda klubu
ešte ospravedlnil neúčasť pozvaných vlaňajších organizátorov leteckého dňa v Očovej.
Podpredseda klubu kol. Vlado Kavický, ktorý viedol rokovanie výročnej členskej schôdze,
následne predniesol návrh bodov programu rokovania:
1. Privítanie hostí – uskutočnil predseda klubu
2. Správa o činnosti klubu v roku 2008 – predseda klubu
3. Správa o hospodárení klubu za rok 2008 – kol. Rasťo Vargic
4. Plán činnosti na rok 2009 – kol. Ivan Bartoš
5. Príhovory hostí
6. Diskusia
7. Uznesenie, záver a spoločenské posedenie
K bodu 2.
Predseda klubu kol. Paľo Vojtek stručne informoval o minuloročných akciách klubu, ktorých
sa naši členovia zúčastnili. Z nich vyzdvihol najmä majstrovstvá sveta v parašutizme, ktoré sa
konali v letných mesiacoch v Lučenci a AIRFEST na letisku Očová. Pripomenul, ţe aj tohto
roku sa uskutočnia MS v Lučenci.
K bodu 3.
Správu o hospodárení klubu za rok 2008 predniesol predseda revíznej komisie kol. Rasťo
Vargic. Správa je súčasťou originálu zápisu.
K bodu 4.
Plán činnosti klubu na rok 2009 predniesol kol. Ivan Bartoš. Plán činnosti po upresnení bude
uverejnený v SPRAVODAJCOVI č. 2/2009.
K bodu 5.
kol. A. Múdry – pozdravil rokovanie dnešnej VČS v mene predsedníctva KVV. V prvej časti
svojho vystúpenia doplnil stručnú správu o činnosti klubu o niektoré akcie, ktorých sa členovia
KVV zúčastnili. Poďakoval našim príslušníkom za účasť na Sneme KVV, informoval o súťaţi
v Prostějove na letisku, kde sa zúčastnili aj zástupcovia nášho klubu. V Liberci sa konal IV.
ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska, ktorého sa zúčastnili zástupcovia KVV
z Bratislavy. V. ročník by mala organizovať tohto roku Bratislava, pozvánky budú zaslané

5
predsedom klubov. Veľká akcia sa uskutočnila na letisku v Piešťanoch, kde celoslovenské
druţstvo KVV pod vedením kol. Tučeka uskutočnilo zoskok, ktorým sa predstavili prezidentovi
SR. Veľmi pekné ďalšie akcie boli napr. Michalský deň a akcie, ktoré usporadúvajú niektoré
kluby a osobitná akcia bola oslava 64. výročia Karpatsko-duklianskej operácie
v Novosielciach v Poľsku, kde sa tieţ zúčastnili zástupcovia KVV z Prešova aj jeden kolega
z Banskej Bystrice. Našim ţelaním je, aby sa táto akcia v Novosielciach stala celoslovenskou
záleţitosťou. Poslednou akciou bol výstup na Slemä a poţiadal, aby sa táto akcia doplnila do
plánu KVV. Vyzdvihol aj organizáciu MS v parašutizme v Lučenci a odporučil, aby sa tejto
akcii dal väčší časový priestor. Veľká akcia sa uskutočnila v Holešove, kde sa odhalila
pamätná tabuľa bývalému 7. pluku výsadkárov a týmto aktom sme rehabilitovali tento pluk,
ktorého členmi sme boli aj niektorí tu prítomní. V druhej časti vystúpenia informoval
o plánovaných akciách v roku 2009 – 15. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka, ANTROPOID sa
v letných mesiacoch uskutoční na Lešti a ANTROPOID v Prahe sa pravdepodobne bude konať
18. júna. Na jeseň organizuje akciu V. ročník Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska
KVV Bratislava v Smoleniciach. O podrobnostiach tejto akcie bude informovať kolega Hreha.
Na túto akciu nadväzuje 15. výročie zaloţenia klubu vojenských výsadkárov SR, ktoré by sa
organizovalo niekedy v polovici septembra v Ţiline v kinosále za účasti vybraných pozvaných
hostí. Nasledujúca akcia je Michalský deň v Ţiline a ďalšia akcia bude Novosielcie - Dukla,
pripravuje ju KVV Prešov, tejto akcie by sme sa chceli zúčastniť ako oficiálna delegácia.
Posledná akcia je 15. ročník výstupu na Slemä. V októbri sa bude konať 30. októbra v Ţiline,
kde sa bude oslavovať prvý hromadný zoskok výsadkárov pod Hájikom – prvej ozbrojenej
jednotky, ktorá zoskočila 30. októbra 1944 pod vedením npor. Mešku, kde v tomto priestore je
postavený pamätník. Pochvalne sa vyjadril o členoch KVV Banská Bystrica a Miestnej
organizácie Šumiac, ktorá sa dostala do relácie Slovenského rozhlasu. Záverom všetkým
poprial pevné zdravie, modré nebo nad hlavou a pri týchto spoločných akciách veľa radosti,
pevného zdravia a všetko najlepšie do budúcnosti.
kol. F. Glatter – pozdravil rokovanie v mene O-KVV Ţilina a informoval o niektorých
pripravovaných aktivitách, poďakoval za prezentáciu zástavy II. paradesantnej brigády.
Informoval o problémoch organizovania niektorých akcií pri výročiach. Podrobnejšie
informoval o organizovaní akcie výstupu na Slemä a na cintorín v Liptovskom Mikuláši, kde sú
pochovaní 11 príslušníci tejto parabrigády. Výstup na Slemä sa uskutoční 10. októbra v
sobotu, pribliţne okolo deviatej - pol desiatej hodiny je príchod do osady Michalovo a odtiaľ
účastníkov vyvezie Tatra na plošinu, odkiaľ je výstup cca hodinu a pol. Dolu sa schádza do
obce Liptovský Ján, kde bude v zdravotníckom zariadení MV spoločenské posedenie
s občerstvením. Potom informoval o súťaţi ANTROPOID, ktorú organizuje 5. pluk špeciálneho
určenia v Ţiline za medzinárodnej účasti. Akcia sa uskutoční vo vojenskom priestore Lešť.
Ďalej informoval o organizovaní súťaţe v streľbe v Kamennej Porube dňa 19. júna. Pietny akt
pri pamätníku I. hromadného zoskoku na Hájiku sa uskutoční 29. októbra vo štvrtok o 13:00
hod, lebo sa ho zúčastnia aj deti. Následne informoval o podrobnostiach organizovania
Michalského dňa, na ktorý bude z kapacitných dôvodov pozvaný obmedzený počet skupín,
ktoré by chceli uskutočniť zoskok padákom. Navrhol uskutočniť stretnutie kolegov Tencera,
Zámečníka, Domského a ďalších s inšpektorom Gáborom k zoskokom veteránov. Ide o lekárske
prehliadky veteránov, kde je potrebné niečo v tomto smere pre nich urobiť. V Čechách stačí
podpísať reverz a veterán môţe skákať bez lekárskej prehliadky. Záverom poďakoval za
pozvanie na výročnú schôdzu so ţelaním všetkého najlepšieho.
Kol. V. Zámečník – upresnil informáciu kol. Glattera o platnosti lekárskych prehliadok, ktoré
sú potrebné pre uskutočnenie zoskokov padákom pre veteránov určitých vekových kategórií.
Kol. D. Kollár - pozdravil rokovanie výročnej schôdze od kolegu Laca Kacaru, ktorý sa jej
nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Následne sa vyjadril k minuloročnej diskusii
k originálnej zástave II. paradesantnej brigády a reagoval na článok uverejnený
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v SPRAVODAJCOVI prebratého z časopisu FILMAG. Uviedol, ţe Jiří Šolc jedného času
uverejnil článok v časopise História vojenství, kde opisuje, ţe o zástavu II. paradesantnej
brigády sa prišlo v boji na chate Párajka v Slovenskom Rudohorí. Jedna skupina, ktorú viedol
por. Marcely, bola vyslaná od plk. Přikryla, vtedajšieho veliteľa II. paradesantnej brigády, aby
sa spojili s frontom, Červenou armádou, lebo uţ nemali potraviny, trhaviny a tam ich prepadli
Nemci. Zástavu mal v ruksaku rotný Hvizdák (oprava – rotný Ivan Bedzír) a stále mal so sebou
aj fľašu benzínu a mal ju v nutnom prípade poliať, zapáliť a zničiť. Takţe nie je pravda, ţe ju
mal opásanú okolo bedier a s ňou padol, ako aj písal gen. Pivoluska v knihe Parabrigáda. Tam
v tom boji sa prišlo o zástavu a ešte sú aj svedkovia, ţe bola v kancelárii gen. Höffleho, čo
potlačil povstanie. Ešte ju tam v Bratislave videli u neho v kancelárii. Po vojne sa po nej
pátralo po celom Nemecku. Bola niekde na území bývalej NDR, ale ako prišla v osemdesiatom
deviatom „sprostá“ revolúcia, tak sa všetko skončilo. „Zástava je v pekle!“ Takţe nie je
pravda, ako bolo uverejnené v Spravodajcovi v tom prevzatom článku, ale to, čo uviedol Šolc,
ktorý osobne vyšetroval zmiznutie zástavy. Ešte bol aj v Revúčke pri tom horárovi a tá ţena, čo
tam bola, povedala, ţe keď to Nemci vybaľovali z ruksaku a uvidela tú zástavu, tak si myslela,
ţe to ukradli z kostola. Zástava je niekde v Nemecku, kde však presne, to nevie z nás nik.
kol. L. Hreha – pozdravil rokovanie výročnej členskej schôdze v mene svojom i v mene
prítomných členov O-KVV Bratislava kol. Tučeka, kol. Šúplatovej, kol. Timuru, kol. Nejša
a ďalších členov bratislavského KVV. Nadviazal na diskusný príspevok kol. Múdreho a doplnil
jeho informácie o uskutočnených akciách minulý rok. Spomenul aj akciu zorganizovania
zoskokov do vody a opísal jej priebeh. Bola to veľká reprezentácia parašutizmu na Slovensku.
Následne nadviazal na akciu v Piešťanoch, ktorá mala veľký úspech, nazval ju „zlatým klincom
programu.“ Uviedol aj ďalšie akcie a nadviazal na diskusiu o lekárskych prehliadkach, kde
túto negatívnu situáciu treba riešiť. Zdôraznil, ţe plán aktivít za kaţdý klub je potrebné poslať
kol. Hanákovi, ktorý to spracuje za celé Slovensko, aby sme boli vzájomne informovaní. Pozval
na schôdze O-KVV, ktoré bývajú poslednú stredu v mesiaci v posádkovom klube armády.
Poţiadal o vzájomnú spoluprácu pri jednaní s MO, ţe ţiadame od armády, aby nám presunuli
OVP-80, lebo OVP-65 uţ končia. Poţiadavka na 10 aţ 15 padákov spolu so záloţnými bola
vznesená a bolo nám to prisľúbené od veliteľa 5. špeciálneho výsadkového pluku plk. Šebu. Sú
pozitívne signály, lebo tieto padáky má armáda nadpočetné. Ak by sa tieto padáky získali, tak
by sa vytvorila skupina pre Guinessovu knihu rekordov vo vekovej kategórii 60 – 70 rokov, aby
sa mohol prezentovať náš parašutizmus. Informoval ešte aj o pripravovanej akcii 5. ročník
Memoriálu zakladateľov výsadkových vojsk a o soche M. R. Štefánika, ktorá má byť
umiestnená pred novostavbou SND v Bratislave. Prečítal informačný list k plánovanému
umiestneniu tejto sochy, ktorý bol odoslaný na príslušné vládne miesta. Poţiadal spolu s kol.
Glatterom, aby táto myšlienka dôstojného umiestnenia sochy v hlavnom meste bola podporená
členmi KVV SR. List tvorí prílohu originálu tohto zápisu.
kol. E. Varga – pozdravil rokovanie v mene Miestneho klubu KVV „Červené barety“
v Košiciach a poďakoval za pomoc kolegom pri zakladaní tohto miestneho klubu. Kriticky
poukázal na nezáujem niektorých 50-60 ročných dôstojníkov výsadkového vojska o nezáujem
členstva v KVV. Záverom pripomenul, ţe v Očovej na letisku začínal zo zoskokmi a nikdy
nezabudne na svojho priateľa J. Kriváňa zo Šumiaca.
kol. J. Tuček - informoval o akcii roka 5. ročníka Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska
Československej armády a zároveň aj I. ročníka Memoriálu Štefana Baniča. Českí kolegovia uţ
usporiadali uţ štyri ročníky Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska a to v Prahe,
Prostějove, Chrudimi a Liberci. Tohto roku to organizujeme v Bratislave v mieste narodenia
vynálezcu patentovaného padáka Š. Baniča v Smoleniciach. Pôjde o výsadkový viacboj, ktorý
má štyri disciplíny – streľba zo vzduchovej pištole, vzduchovky, hod ručným granátom na cieľ
a beh na tisíc metrov. Chceme to urobiť na štadióne a bude to pre verejnosť. V tej dobe je tam
verejná akcia – hody, rokovali sme aj so starostom Smoleníc. Máme pripravené, zatiaľ
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neschválené propozície a poţiadali sme aj na ministerstve obrany u štátneho tajomníka
o patronát ministerstva nad touto akciou. V podstate nám bol patronát predbeţne prisľúbený
ale finančne to ministerstvo nezabezpečí. KVV SR dal síce poţiadavku na MO SR, ale zatiaľ
nám nebola odpoveď doručená. Čakáme teda ich odpoveď na propozície a hľadáme
sponzorov. Bude to akcia medzinárodná. Je to súťaţ trojčlenných druţstiev, vek 180 rokov
spolu, minimálne 60 rokov. Bude sa to konať 4. aţ 6. 9. 2009, ţiadame za ubytovanie
a stravovanie orientačne 20 EURO. Poďakoval za pozvanie na dnešnú výročnú schôdzu,
poznamenal, ţe pochádza z tohto kraja, z Kalinky a ţe je blízko letiska, kde urobil prvý zoskok.
Poďakoval v mene svojej delegácie za milé prijatie so ţelaním, ţe do tohto kraja, srdca
Slovenska a SNP sa vţdy rád vracia.
kol. Š. Janáček – doplnil informáciu kol. Tučeka o výročné rokovanie 6. 12. 2008 v Prostějove,
kde sa o memoriály hovorilo, bola prijatá jedna dôleţitá závaţná zásada: súťaţe sa môţu
zúčastniť len členovia KVV a len bývalí vojenskí výsadkári, na čo budú dohliadať zodpovední
predsedovia a predstavitelia klubu.
kol. D. Domský – nadviazal na diskusiu kol. Glattera ohľadom reprezentácie parašutizmu.
Uviedol, ţe je výrazný rozdiel medzi výkonnostným športom a športom, ktorý sa skáče
v aerokluboch. Celá reprezentácia je zaloţená na sponzorstve finančných prostriedkov.
Informoval o plánovaných súťaţiach v parašutizme, ktoré na seba budú nadväzovať.
Podrobnejšie hovoril o reprezentantoch z aeroklubov SR, záujme mladých o parašutizmus,
medzinárodných súťaţiach a záverom vyslovil myšlienku, ţe so športovým parašutizmom to nie
je aţ tak zlé, len sa málo propaguje v médiách. Poukázal na skúsenosti z minuloročných MS
v Lučenci, kde druţstvo SR skončilo na ôsmom mieste, čo pre tak malé Slovensko nie je hanba.
kol. J. Tuček – zareagoval na diskusné príspevky, kde spomenul prijatie bývalého ministra
obrany Kašického, ktorému kolegovia z Čiech darovali baret s tým, ţe ho môţe nosiť, aţ urobí
zoskok padákom. Vyjadril sa k lekárskym prehliadkam a o skúsenostiach z akcií v parašutizme
na Slovensku.
kol. M. Sucháň – pozdravil rokovanie od Šurančanov a pozval prítomných na ich malé letisko
do Šurian.
p. P. Dorot – bývalý náčelník aeroklubu Očová pozdravil rokovanie s potešením, ţe tu stretol
viacerých súkmeňovcov. Poznamenal, ţe najlepšie výcvikové stredisko športových parašutistov
a aj bývalých brancov – parašutistov bola práve Očová. Uviedol, ţe si vysoko váţi, ţe sme si
našli miesto rokovania práve tu v Očovej a poprial členom KVV veľa zdaru.
Predseda KVV odovzdal prítomným hosťom ďakovný list KVV za účasť na dnešnej výročnej
členskej schôdzi.
Diskusia pokračovala voľne o rôznych témach z oblasti výsadkového vojska, parašutizmu
a rôznych spoločenských akcií – kol. J. Jesenák, J. Janáček, F. Glatter, D. Domský, A. Múdry a
ďalší. Kol. I. Bartoš prečítal pozdrav od kol. V. Gajdoša, ktorý v súčasnosti býva v Karlových
Varoch a je členom KVV Praha.
Podpredseda klubu V. Kavický navrhol, aby sa schválila výška členského na rok 2009. Po
krátkej rozprave bol jednohlasne schválený návrh vo výške 10 Euro.
Kol. I. Bartoš predniesol návrh na uznesenie, ktorý bol jednomyseľne schválený. Uznesenie
je nedeliteľnou súčasťou zápisu.
V rámci pokračujúcej voľnej rozpravy sa osobne predstavili novoprijatí prítomní členovia
KVV – Hulina, Václavík, Mrenica, Šaškievič, Perpits a Dubný, ktorý je zároveň členom O-KVV
Ţilina.
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O-KVV Banská Bystrica má k dnešnému dňu 38 členov, za ktorých bol KVV SR odvedený
členský príspevok 1Euro – spolu 38 Euro, ktoré prevzal kol. J. Hanák.
Rokovanie výročnej členskej schôdze ukončil predseda O-KVV P. Vojtek, poďakoval
kolegovi Dušanovi Hanckovi za starostlivosť a pozval všetkých na guľáš.
Zapísal: Mgr. Ivan Bartoš

Uznesenie
z výročnej členskej schôdze, konanej dňa 7. marca 2009
A) Výročná členská schôdza schvaľuje:
- Správu o činnosti klubu v roku 2008
- Správu o finančnom hospodárení klubu v roku 2008
- výšku členského príspevku na rok 2009 v sume 10,00 € (301,26 Sk)
- výdavky na občerstvenie na VČS vo výške 59,47 € (1 791,59 Sk)
- prijatie nových členov - Ján Hulina, Tibor Kotek, Ľuboš Šakový, Albert
Dubný, Tomáš Václavík, doc. Ing. Martin Mrenica, CSc., Karol Šaškievič,
Ing. Július Perpits
- zrušenie členstva kolegom: Milan Kaan, Ján Marko z dôvodu neplnenia
členských povinností - nezaplatenia členských príspevkov
- Plán činnosti na rok 2009
B) Výročná členská schôdza berie na vedomie :
- všetky diskusné príspevky prednesené na výročnej členskej schôdzi
C) Výročná členská schôdza ukladá:
- spracovať zápis z VČS a zverejniť v Spravodajcovi č. 2/2009
výbor O-KVV
do 31. 3. 2009
- prerokovať návrhy a podnety z diskusie na VČS
výbor O-KVV
do 31. 3. 2009
- zaplatiť členský príspevok
členovia O-KVV
do 31. 3. 2009
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Príhovor predsedu KVV SR

Účasť na výročnej členskej schôdzi bola bohatá
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OBLASTNÝ

KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV
Banská Bystrica

PLÁN ČINNOSTI na rok 2009
Stretnutie členov klubu 1.

Letisko Šurany – máj – jún

2.

Obec Šumiac – jún – júl

3.

Letisko Lučenec – júl - august

4.

Banská Bystrica – august - oslavy 65. výročia SNP

6.

Obec Badín – august - september – stretnutie pri pamätníku
II. paradesantnej brigády

Účasť na akciách, ktoré organizujú iné kluby - podľa doručených pozvánok
- plán činnosti O - KVV SR Ţilina (príloha)
Výročná členská schôdza
Ďalšie aktivity:

marec 2010
1. Spolupráca s Klubom vojenských dôchodcov Banská Bystrica
2. Spolupráca s Oblastným výborom SZPB Banská Bystrica
3. Rozvíjanie spolupráce s ďalšími klubmi KVV SR a klubmi ČR

Poznámka:

Plán činnosti sa dopĺňa v priebehu roka podľa ďalších návrhov
predsedu a členov klubu. Termíny akcií sa upresňujú podľa
príslušných informácií.
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KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV SR – OBLASŤ ŢILINA
Plán činnosti KVV Ţilina pre rok 2009
Členské schôdze:

14. februára 2009 – VČS
10,00 klubovňa
26. septembra 2009
16,00 klubovňa
30. októbra 2009
14,00 klubovňa
ďalej podľa potreby klubu na celo-klubových akciách.

Výborové schôdze:

9. februára 2009
20. apríla 2009
15. júla 2009
7. septembra 2009
30. novembra 2009

Akcie: 6. marec
30. máj
19. jún
1. – 3. august
júl
26. september
10. október
29. október
5. decembra
Ďalšie aktivity:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

16,00
16,00
16,00
14,00
16,00

klubovňa
klubovňa
klubovňa
Martin – kasárne
klubovňa

Pi - oslava MDŢ – pre členky klubu (16,00 klubovňa KVV)
So - Memoriál Jozefa Gabčíka (7,00 kasárne)
Pi - súťaţ v streľbe – strelnica Kamenná poruba
- Javorník – Kasárne, stretnutie na akcii KVV Zlín
- Antropoid – súťaţ druţstiev armád NATO
So - Michalský deň (prihlásenie na zoskoky, vyhliadkové lety
a účasť do 5. septembra 2009)
So - výstup na Slemä k pamätníku 2. paradesantnej brigády
a vojenskému cintorínu v Liptovskom Mikuláši
Št - pietny akt pri pamätníku I. hromadného výsadku – Hájik 13,00
So - Mikulášska kapustnica, klubovňa 10,00 hod
Spolupráca s Klubom priateľov Francúzska a Slovenska
Spolupráca s Klubom vojenských dôchodcov
Účasť na oslavách a akciách usporiadaných mestom Ţilina
Besedy s príslušníkmi 5. pluku špeciálneho určenia o histórii výsadkového
vojska
Naďalej úzko spolupracovať s 5. plukom špeciálneho určenia a ţilinskou
posádkou
Rozvíjať aktivity a spoluprácu s ostatnými klubmi KVV SR

Výhľadový plán činnosti klubu na rok 2010.
Akcie klubu:
MDŢ
Memoriál J. Gabčíka
Strelecká súťaţ
Michalský deň
Výstup na Slemä
Pietny akt HV Hájik
Mikulášska kapustnica
Ďalšie aktivity podľa spolupráce s klubmi Zlín, Trenčín a KVV SR.

Kontakty:

Glatter
Dupkala
Trnka

0905 835 390
0907 356 312
0903 060 675
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Informácie
pre členov Oblastného klubu vojenských výsadkárov Banská Bystrica
Dňa 2. 3. 2009 sa uskutočnilo zasadnutie rady KVV SR v Ţiline za účasti
členov rady: kol. Múdry, Jendrušák, Kopecký, Glatter, Dupkala, Hanák.
Ospravedlnený kol. Lublinský.
Výňatok zo zápisu:
Zasadnutie otvoril a viedol predseda KVV kol. Múdry. V úvode referoval
o VČS v oblasti Bratislava, ktorej sa zúčastnil s kol. Kopeckým. Vyslovil
poľutovanie nad úmrtím kol. Švárneho, v ktorom strácame vzácneho člena.
Došlo k zmene vo funkcii predsedu, ktorým sa stal kol. L. Hreha. Schôdza mala
slávnostný charakter za účasti početných hostí – Praha, Zlín, Banská Bystrica,
Trenčín, Ţilina a zástupcov Aeroklubu.
Kol. Hreha ubezpečil, ţe nimi plánované akcie pre rok 2009 sa uskutočnia
v plnom rozsahu s prioritou 5. ročníka Memoriálu zakladateľov výsadkového
vojska a 1. ročníka Memoriálu Š. Baniča.
V rôznom kol. Kopecký a Hanák informovali o stave príprav XV. ročníka
Memoriálu Jozefa Gabčíka. Pretek je uverejnený aj v Beţeckom kalendári
Slovenska 2009 a ako obvykle, bude rozposielať propozície ihneď po ich
vytlačení.
Dôleţitým bodom schôdze je zabezpečenie akcie LIBEREC. Zo strany
hostiteľov je vyslovené ţelanie, aby sa akcie zúčastnili predsedovia oblastí
a nimi určený ďalší člen. Akcia nemá mať turistický charakter, ale očakáva sa
reprezentácia Slovenska (modré sako a červený baret je samozrejmosťou).
Zástupcovia oblastí cestujú do Liberca individuálne (miesto stretnutia budce
dodatočne oznámené). Predsedníctvo ţiada, aby oblasti do konca marca
nahlásili tajomníkovi KVV SR svojich reprezentantov, nakoľko je tieto údaje
nutné odoslať usporiadateľovi do polovice apríla 2009.
Ďalšie informácie – výber zo zápisu:
- poukázanie 2 % z daní pre KVV SR
- zabezpečenie zhotovenia stojanu pre 12 zástav na septembrové
slávnostné zasadnutie pri príleţitosti XV. výročia zaloţenia KVV
- predsedníctvo ţiada vyrovnanie odvodov z členského za rok 2008 (1 Euro
na člena)
- predsedníctvo ţiada všetky oblasti a miestne organizácie o zaslanie
plánovaných akcií v r. 2009, nakoľko mieni zostaviť celoslovenský
termínovník akcií
- odporúča sa, aby kaţdý organizátor nejakej akcie zhotovoval
fotodokumentáciu, resp. kroniku (okrem krásneho dokumentu bude
vhodným materiálom pre zamýšľané vydávanie Zpravodaja)
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Vyjadrenie k vyrovnaniu členského odvodu za rok 2008:
Oblastný KVV Banská Bystrica mal k 31. 12. 2008 spolu 32 členov, za
ktorých bol odvod KVV SR Ţilina zrealizovaný 23.5.2008 – financie vo výške
1.320,-Sk odovzdal osobne kol. F. Lacko (32 x 30 = 960 Sk + 360 Sk za M-KVV
Šumiac). K 7.3.2009 má O-KVV Banská Bystrica spolu 38 členov, za ktorých
členský odvod vo výške 38 Euro za rok 2009 prevzal na VČS kol. J. Hanák od
I. Bartoša.
So

Spravodajcom

Vám

zasielam

aj

Vyhlásenie

o poukázaní

podielu

zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby. Bolo by výborné, keby Vy, ktorí
pracujete, alebo Vaši priatelia, prípadne rodinní príslušníci poukázali 2 %
zaplatenej dane pre náš KVV SR. Porozmýšľajte o tom.

Ţiadam kolegov, ktorí majú zaplatiť členský príspevok za rok, aby to
zrealizovali do konca marca 2009, resp. prvej polovice apríla 2009. Za všetkých
členov (aj tí, ktorí z rôznych dôvodov nemohli členské zaplatiť) bol zaplatený
členský odvod KVV SR spolu vo výške 38,00 Euro. Členské vo výške 10,00
Euro pošlite na adresu hospodára O -KVV:

Mgr. Ivan Bartoš, Starohorská 23, 974 11 Banská Bystrica
Sú to kolegovia:

Ján Bartolen, Ladislav Kacara, Mikuláš Kodada,
Mgr. František Lacko, Albert Mikovíny, Ing. Milan
Pakan, Tibor Kotek a Ľuboš Šakový.

