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O B S A H  Č Í S L A :

 

MILÍ PRIATELIA!

Nový rok začal pre náš klub dynamicky. Spomeniem len založenie
občianskeho združenia či odsúhlasenie programu na rok 2020, kde
bolo pripravených niekoľko noviniek, ktoré momentálna situácia v spo-
ločnosti nedovolila zrealizovať. Niečo sa však predsa len podarilo
dotiahnuť do konca aj bez osobných stretnutí. A tým je prvé číslo
Padákového spravodajcu, ktoré ste práve dostali do rúk. 
Keďže šíriaca sa pandémia koronavírusu priniesla už od 10. marca
zákaz kultúrnych, športových a verejných podujatí, stopla nám aj
novinku stretávania sa pri káve, ktorú sme stihli zrealizovať v klubovej
kuchynke len raz. Už niekoľko týždňov po vládnych opatreniach
pociťujeme výrazný útlm spoločenského i pracovného života. Ulice boli
počas marca ľudoprázdne a zažili sme i obmedzenie pohybu.
Veľkonočné sviatky väčšina z nás toho roku strávila v kruhu najbližších. 
S podobnou situáciou sme sa my, "mladšie" ročníky, v reálnom živote
síce nikdy nestretli, no dovtípiť sa, že bude potrebná pomoc, nebolo
ťažké. Z radov  klubu  preto  putovala  pomoc nielen ku  starším
členom, ale aj mimo členskú základňu. Tam, kde to bolo najviac
potrebné putovali stovky ochranných rúšok, materiál i financie. 
Klub aj napriek spomaleniu tempa spoločnosti pracuje a žije svojím
životom. Aj to bol dôvod rozhodnutia vydať prvé číslo časopisu práve
teraz. Spoločnosť už síce pomaličky ožíva a do ulíc sa opäť vracia život,
no na spoločné stretnutia si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Tak
zatiaľ aspoň prostredníctvom riadkov... Teším sa na vás! 
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VZNIKOL KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV

JOZEFA GABČÍKA ŽILINA

VLADIMÍR VAŇA

je zároveň členom Prezídia KVV SR
a oblastnou   organizáciou   Klubu
vojenských výsadkárov SR. Týmto
krokom sme sa vlastne vydali
cestou oblastných KVV v  Banskej
Bystrici a v Bratislave. 
 
Tvorba stanov prebiehala koncom
roka 2019 s pomocou Oblastného
KVV Banská Bystrica, ktorý už mal
stanovy spracované. Tie sme
potom jednohlasme odsúhlasili na
výročnej členskej schôdzi klubu,
ktorá sa uskutočnila 1. februára
tohto roka. Ďalej už nič nebránilo
tomu, aby boli poslané spolu so
žiadosťou o registráciu občians-
keho združenia na MV SR, na ktorú
KVV JG Žilina momentálne čaká.
 
Poďakovanie za spoluprácu pri
tvorbe stanov patrí Vladimírovi
Vaňovi, Vladimírovi Stoilovi, Vladi-
mírovi Schneiderovi z  O  KVV SR
Banská Bystrica, Soni Vanovča-
novej a Mariánovi Blaženiakovi.
 
 
 

spravodajstvo

zápisník
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S myšlienkou založenia vlastného
občianskeho    združenia    sme  sa
v Žiline pohrávali už dávnejšie.
Vyplynula z potreby čerpania
mestských a krajských grantov na
financovanie aktivít, ktoré náš
klub organizuje v priebehu roka.
Niektoré z nich sú finančne nároč-
nejšie a bez finančnej podpory
mesta  Žilina  či  Žilinského  samo-

správneho kraja by  sme ich
zorganizovať nezvládli. Keďže na
čer-panie grantov a dotácií je
nutné disponovať vlastnou
organizáciou, bol najvyšší  čas
pripraviť  stanovy a podklady na
registráciu nového občianskeho
združenia s názvom Klub
vojenských výsadkárov Joze-fa
Gabčíka (ďalej KVV JG) Žilina, ktoré 

Na Veľkonočný pondelok sa mal po prvýkrát
uskutočniť spomienkový pochod pri príležitosti
narodenia Jozefa Gabčíka.

Keďže Jozef Gabčík (* 8. apríl 1912, Poluvsie  – † 18. jún 1942,
Praha) sa narodil počas veľkonočného obdobia, KVV SR -
oblasť Žilina sa rozhodol pripraviť v roku 2020 prvý ročník
spomienkového pochodu, pri príležitosti jeho narodenia.
Trasa bola naplánovaná od pamätníka Jozefa Gabčíka pred
areálom 5. pŠU v Žiline, ku pamätníku Jozefa Gabčíka v jeho
rodnom Poluvsí.
 
Pretože situácia na celom území Slovenskej republiky bola
počas veľkonočných sviatkov nepriaznivá, a stále platil
Vládou SR vydaný zákaz organizovania spoločenských akcií,
sprísnený o obmedzenie pohybu, uvedenú aktivitu nebolo
možné vykonať tak, ako sme pôvodne plánovali. Čo však
vedenie krajiny dovolilo a odporúčalo, boli vychádzky do
prírody osôb žijúcich v jednej domácnosti. A  tak sme spolu
s dcérou, budúcou  nádejnou  členkou  klubu,  v pondelok
13. apríla, naplánovanú trasu poctivo prešli.
 

Verím, že budúci rok sa pochod podarí zorganizovať aj s pô-
vodne naplánovanou spomienkovou omšou a občerstvením
na Slnečných skalách.  
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rozhovor
KVV - oblasť Žilina vstúpil do
nového obdobia. Prvou veľkou
zmenou po dvadsiatich piatich
rokoch existencie bolo odsúhlase-
nie vzniku nového o. z. s názvom
Klub vojenských výsadkárov
Jozefa Gabčíka Žilina (KVV JG) na
výročnej schôdzi začiatkom roka.
K druhej existenčnej zmene
dochádza v týchto týždňoch. 
O tom, čo sa na pôde klubu deje,
sme sa porozprávali s predsedom
Vladom Stoilom.
 
Podľa najnovších informácií sa
KVV JG Žilina sťahuje do iných
priestorov. Čo sa udialo?
So vznikom Veliteľstva síl pre špe-
ciálne operácie v Trenčíne, pod
ktoré sa začlenil aj 5. pŠU v Žiline,
došlo k navýšeniu počtov profesio-
nálnych vojakov, civilných zamest-
nancov,    techniky    a   materiálu
v rámci útvaru. Vedenie 5. pŠU tak
bolo nútené riešiť  otázku kapacít
a  tým, že   budova  č.  26, v ktorej
sídli KVV JG Žilina je pomerne
priestranná, dobre vybavená a nie
veľmi využívaná na to, že útvar
potrebuje zabezpečiť každodenný
chod všetkých jednotiek, jedna
možnosť bola aj prevzatie priesto-

rov KVV JG  do používania útvaru.
Po ich obhliadke s vedením 5. pŠU
sme sa teda dohodli    na    ďalšej     
spolupráci   a   podpore   KVV  SR,
a zároveň padol návrh, či by
nebolo možné pres-ťahovať klub
do iných priestorov, aby útvar
mohol budovu č. 26 využívať na
svoju prevádzku.
 
Do akých priestorov sa klub
sťahuje?
Súhra viacerých  okolností prispela 
k tomu, že KVV JG bude mať k dis-
pozícii veľmi pekné priestory v inej
budove. Budeme môcť využívať
dve, po úpravách možno až tri
miestnosti a podľa potreby malý
bar s posedením pre cca 40 osôb.
Pre väčšie stretnutia bude k dis-
pozícii kinosála, ktorá je vybavená
ozvučením, javiskom i rečníckym
pultom. 
V malom bare je kuchynka, v bu-
dove sú aj sociálne zariadenia.
Tieto priestory môžeme na
základe prísľubu vedenia pluku
využívať podľa potreby, so zárukou
spolupráce a podpory do budúc-
nosti. Túto ponuku berieme ako
možnosť naďalej zostať na  útvare,

mať stále svoju  klubovňu a taktiež
byť naďalej v úzkom kontakte so
životom útvaru.
 
V čom vidíš rozdiel medzi novými
a pôvodnými priestormi?
Hlavne si myslím, že to budú
dôstojnejšie priestory, ktoré pos-
lúžia  najmä  na   pracovné   účely
a na stredajšie klubové stretnutia.
Sú udržiavané v rámci zabezpeče-
nia objektov a upratuje sa v nich
každý týždeň. Je  v nich aj internet
a telefón. Miestnosti budú nanovo
vymaľované, zariadené budú z ve-
cí, ktoré sú na "starom klube".
Majetok KVV poprenášame do
nových priestorov a každému
členovi bude umožnené vziať si
späť súkromný majetok, ktorý
priniesol do "starého klubu", ak oň
prejaví záujem. No a jednoducho
povedané, ako sa zariadime, tak to
bude. V prvej miestnosti by mohlo
vzniknúť   neformálne  posedenie
a v druhej časti rokovacia miest-
nosť. Ak sa vydarí sprevádzkovať
tretiu miestnosť, v nej by mohla
byť počítačová technika a uložená
dokumentácia klubu, prípadne
prezídia. 
 
Od februára sa zmenili pod-
mienky vstupu pre členov KVV do
objektu kasární? Aké sú nové
pravidlá?
Po výročnej členskej schôdzi ko-
nanej 1. februára 2020 a po aktua-
lizácii členskej základne sa zmenili
podmienky vstupu do objektu
kasární pre členov KVV JG Žilina.
Do kasární je stále možné vstupo-
vať na členský preukaz KVV SR, ale
iba pri vopred ohlásených aktivi-
tách podľa ročného plánu. Pri
plánovaných akciách klubu je
možné pre najstarších členov
alebo ŤZP vybaviť jednorazový
vstup osobným motorovým vo-
zidlom, o ktorý je potrebné vopred
požiadať členov Výboru KVV JG
Žilina.
 
Na záver
Pevne verím, že v nových klubo-
vých priestoroch sa budeme všetci
dobre cítiť a zároveň sa stretávať
častejšie ako doteraz. Aj preto sme
v roku 2020 naplánovali stretnutia
každú prvú stredu v mesiaci a som
presvedčený, že po uvolnení vlád-
nych nariadení sa tieto rozbehnú. 
Zároveň chcem poďakovať velite-
ľovi 5. pŠU plk. Pavlovi Šebíkovi za
nové priestory a ďalšiu podporu
spolupráce do budúcnosti.
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PRI KORONAVÍRUSE 

SI POMÁHAME

SOŇA VANOVČANOVÁ
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horúca
téma

Do novej sezóny sme vstúpili 
v rúškach a rukaviciach
ZA VÝBOR KLUBU VLADO STOILA

Dovoľte, aby sme poďakovali

všetkým, ktorí v tomto roku

prispeli klubu 2 % z daní

Opatrenia v súvislosti so šírením COVID-19 sa
dotkli aj podujatí plánovaných KVV JG  Žilina
v sezóne roku 2020.
 
V  súvislosti  so  šírením   koronavírusu  zasadal
v pondelok 9. marca Krízový štáb ŽSK a Mesto
Žilina   vydalo   prvé    preventívne   opatrenia     
s uvedením do platnosti o deň neskôr. Týkali
sa zákazu konania všetkých hromadných
spoločenských, kultúrnych a  športových
podujatí do 15. apríla tohto roku v mestských
priestoroch. Už vtedy sme vedeli, že avizovaný
prvý ročník Veľkonočného pochodu Jozefa
Gabčíka sa neuskutoční. Konferencia biskupov  
Slovenska v Čičmanoch od 10. marca zrušila
bohoslužby na najbližšie dva týždne, v tento
deň zatvárala svoje fakulty UNIZA a v priebehu
pár dní došlo ku prerušeniu vyučovania na
všetkých školách v kraji. V stredu 11. marca
bola Vládou SR vyhlásená  na  území SR
mimoriadna situácia a neskôr vydaných
viacero nariadení, ktoré znemožnili aj prípravy
Memoriálu Jozefa Gabčíka či plánovaného
výletu do Demänovskej jaskyne; prerušili sa aj
klubové stredy. 
Od prvých nariadení uplynulo 8 týždňov a ko-
nečne prichádza k ich postupnému uvolňo-
vaniu. Veríme, že sa v priebehu pár mesiacov
vrátime k bežnému životu a zrušené podujatia
si spoločne vynahradíme, napríklad návštevou
Paradesantnej jaskyne. Čo vy na to?

Od 25. marca 2020 sa na území celého Slovenska zaviedla
povinnosť nosenia ochranných rúšok tváre na verejnosti. Dôvod
bol v tomto čase už všetkým známy. Šíriaca sa pandémia
COVID-19.
 
Veľa z nás používalo ochranu tváre už predtým, ako bola
oficiálne nariadená Úradom verejného zdravotníctva SR. Aj
vedenie klubu niekoľko dní pred vydaním nariadenia
diskutovalo, ako by sme si vedeli v klube vzájomne pomôcť.
Výzva pre tých, ktorí potrebujú ochranné pomôcky, prípadne
pre svojich blízkych, bola 24. marca zverejnená na stránke
www.kvvsr.sk,   zároveň    boli   rozoslané   sms   správy   a   mejly
o možnosti ich dodania. Táto ponuka stále platí. V prípade
potreby sa informujte u  Vlada Stoilu  na č.t. 0908 935 769  alebo
u Mira Bellana na č.t. 0917 448 889.
 
V začiatkoch pandémie, keď bol na trhu akútny nedostatok
ochranných rúšok, zareagovala naň manželka Vlada Stoilu a za-
čala šiť rúška pre silové zložky a po zverejnení výzvy aj pre členov
klubu. Za solidaritu jej patrí nesmierna vďaka. Rúška pomohli
tam, kde to bolo najviac potrebné, pomáhajú aj v našej členskej
základni. 
V réžii Mira Bellana zas ušili stovky rúšok pre zdravotníkov
žilinskej nemocnice ženy v Rajci. Materiál či financie na ich
zhotovenie poskytli viacerí z nás a stále je možnosť sa do tejto
aktivity zapojiť.  

František GLATTER  80 rokov

Ľudovít ŠEBESTA  60 rokov

Blahoželanie nielen jubilantom
V uplynulých mesiacoch sa krásneho životného jubilea dožili traja

naši členovia. Za celú členskú základňu im želáme pevné
výsadkové zdravie a modré nebo nad hlavou!

Narodeniny oslávili
Slavomír Badár, Jozef Kollarčík, Anton Masár, Jana

Pastvová, Štefan Sudín, Blažej Šmehýl, Jozef Trnka, Marián
Blaženiak, Jozef Jaššák, Michal Križák, Dušan Mrmús, Jozef

Púpala a Soňa Vanovčanová.

Naďa ČESALOVÁ  85 rokov


