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VLADO  STOILA    VLADIMÍR  VAŇA

Blíži sa koniec roka a my sme sa opäť spoločne stretli na výročnej
členskej schôdzi spojenej s príjemným posedením pri vianočnej
kapustnici. O tom, či stretnutie bude vôbec možné, sme nevedeli do pos-
lednej chvíle. Rok 2020 sa už od marca uberal v neštandardnom režime.
Od obmedzení v súvislosti s COVID - 19 sme si na chvíľu vydýchli koncom
jari a v letných mesiacoch. S  príchodom školského roka však  prišli  opäť
a pretrvávajú do dnešných dní, čo sa odráža aj na obmedzenej činnosti
klubu. Napriek všetkým prekážkam sa nám počas tohto náročného
obdobia darilo. Okrem toho, že sme sa začali pravidelnejšie stretávať,
napríklad na našich klubových stredách, podarilo sa nám zaregistrovať
klub na ministerstve vnútra a začali sme vydávať vlastný časopis. Väčšinu
hlavných podujatí sme museli zrušiť, kvôli opatreniam v súvislosti s ko-
ronavírusom a len niečo málo sa podarilo preplánovať. S úspechom sme
zorganizovali prvý ročník Pochodu Jozefa Gabčíka, síce v inom termíne,
ale o to s väčším nadšením a radosťou zo stretnutia po uvoľnení situácie
v spoločnosti. Aj napriek jesenným opatreniam, ktoré po lete opäť
obmedzili bežný život, nezabudli sme na  Medzinárodný  deň  veteránov
a pripomenuli sme si aj zoskok Padákových strelcov na sídlisku Hájik.
Členovia klubu vyšli k pamätníkom súkromne, aspoň s rodinami. Úspeš-
ným krokom klubu bolo aj  prijatie  pozvania  do  moderovanej  diskusie
v Rosenfeldovom paláci v Žiline,  počas prvého septembrového štvrtka.
Znamená to, že klub vojenských výsadkárov je po  štvrť  storočí svojej
činnosti rešpektovanou súčasťou kultúrneho a spoločenského života
nášho mesta. V  tomto období  nás  však  zastihli aj dve smutné správy.
Opustili nás dvaja dlhoroční členovia. Medzi nimi aj autor pamätníka
Jozefa Gabčíka pred kasárňami v Závodí, akademický sochár Štefan
Pelikán, ktorému sme venovali spomienkový materiál. Prajeme vám
všetkým príjemné vianočné čítanie!

Akad. sochár Štefan Pelikán, Snímka: Pavol Vitko
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V PROSTĚJOVE BOLI OCENENÍ
AJ DVAJA ČLENOVIA ŽILINSKÉHO KLUBU

REDAKCIA

koronavírusu v ČR a SR, KVV
Prostějov pripravil bohatý dvoj-
dňový program pre červené barety
a  priateľov   výsadkového  vojska.
Už len prítomnosť  predsedu vlády
ČR a ministerky financií ČR signa-
lizovala   vysokú    úroveň,  hodnotu
a   vážnosť   podujatia.  Videl  som
na tvárach všetkých zúčastnených
nefalšovanú radosť a srdečnosť.
Všade na ploche letiska boli počuť
spomienky  z   výsadkového   života
s množstvami úsmevných a pouč-
ných príbehov. Srdečne ďakujem
všetkým prítomným z oblastných
KVV  SR  za   účasť a  reprezentáciu
v Českej republike na tomto
krásnom podujatí,“ podelil sa o svoje
dojmy Pavel Švelka.

PROSTĚJOV – 4. septembra.

Prostějovský klub výsadkových vete-

ránov oslávil v roku 2020 tridsiate
výročie svojho vzniku. 

Na miestnom letisku sa preto zišlo
308  vojenských výsadkárov z Čiech
a Slovenska. Na stretnutí boli odovz-

dané viaceré ocenenia. Tie prevzali
aj členovia O KVV JG Žilina. Informo-

vala o tom hovorkyňa Generálneho
štábu AČR plk. Magdalena
Dvořáková.

Klub výsadkových veteránov Prostě-
jov je podľa Dvořákovej prvým
klubom  svojho druhu a stal sa
inšpiráciou pre ďalšie, ktoré potom
vznikli. Dvojdňové stretnutie červe-
ných baretov bolo zahájené vojens-
kým nástupom. „Zoskoky veteránov,
ukážku výcviku výsadkárov a pre-
hliadku vojenskej techniky doplnil
večer kultúrny program a prehliad-
ka mesta Prostějov,“ uviedla
Dvořáková. Slávnostného nástupu
na letisku sa zúčastnili predseda
vlády Českej republiky Andrej Babiš,
ministerka financií Českej republiky
Alena Schillerová a predseda Olo-
mouckého kraja Ladislav Okleštěk.
Generálny     štáb      ( GŠ)    Armády
Českej republiky  (AČR)    zastupoval 

brigádny generál Pavel Kolář,
riaditeľ Riaditeľstva  špeciálnych  síl,
prítomných osobne pozdravil tiež
veliteľ 601. skupiny  špeciálnych  síl
plukovník gšt. Tomáš Skácel. 

Ocenení Žilinčania

Vybraní veteráni prevzali od gene-
rála Pavla Kolářa Čestný odznak
AČR za  Zásluhy a pamätnú mincu
náčelníka Generálneho štábu   AČR
za vynikajúcu službu u výsadko-
vých    a     špeciálnych     jednotiek
a aktívnu podporu klubov veterá-
nov v Českej i Slovenskej republike.
Medzi ocenenými boli aj dvaja
členovia Klubu vojenských
výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina.
Čestný odznak AČR za zásluhy si
osobne prevzal plk.  Pavel   Švelka
a pamätnú mincu náčelníka GŠ
AČR udelili tajomníkovi O KVV JG
Žilina kpt. Vladimírovi Vaňovi.
„Dovolím si najskôr v mene celej
delegácie KVV SR poďakovať pred-
sedovi KVV ČR plk. v.v. Františkovi
Stavnému  za  pozvanie a ocenenie
našich členov. Dávam „palec hore“
hlavne za prácu organizátorov, ale
aj všetkým účastníkom stretnutia.
Aj napriek  situácii  okolo pandémie

spravodajstvo
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Snímky:  J. Kovář
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KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV
SÚČASŤOU ŽILINSKÉHO GENIA LOCI

SOŇA VANOVČANOVÁ

fotoreport
ŽILINA - 3. septembra. V pries-

toroch Rosenfeldovho paláca sa
počas prvého septembrového
štvrtka uskutočnilo ďalšie z cyklu
diskusných podujatí "Genius Loci
Žilina", tentokrát na tému para-

šutizmu. Pozvanie moderátorky
Dominiky Stránskej prijali členovia
Oblastného klubu vojenských
výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina
Ferko Glatter, Jozef Hollý a Jozef
Trnka.  

Cieľom podujatí "Genius Loci Žilina"
je predstaviť a nahliadnuť do
zákulisia najrôznejších spolkov,
inštitúcií, klubov, organizácií či
podujatí, ktoré tvorili a doteraz
tvoria kultúrny a spoločenský život
v Žiline. Klub vojenských výsad-
károv SR a jeho oblastná organi-
zácia sú súčasťou žilinského
kultúrneho sveta už 26 rokov. Naši
členovia si preto v diskusii
zaspomínali na svoje padákové
začiatky, na zábavné, ale zároveň aj
na tie ťažšie chvíle prežité v koži
výsadkára. Pre publikum boli počas
celej diskusie k dispozícii klubové
materiály - mali možnosť nahliad-
nuť do kroník a na plátne sa
premietali fotografie z klubového
života. Za prezentovanie klubu
patrí chlapcom veľká vďaka!
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Snímky: Marek Jančúch
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ZAPÁLILI SME SVIEČKU 

PADÁKOVÝM STRELCOM

VALENTÍNA STOILOVÁ

Snímka: Vlado Stoila

spravodajstvo
PRIPOMENULI SME SI KONIEC 

PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

REDAKCIA

Medzinárodný deň veteránov

Ako Medzinárodný deň veteránov si svet 11. novembra pripomína
koniec  prvej   svetovej   vojny.   Prímerie   medzi   krajinami   Dohody
a Nemeckom bolo podpísané v reštauračnom vozni francúzskeho
generálneho štábu v lesíku Compiegne vo Francúzsku  11. novembra
1918 o 11. hodine.  
V štátoch Spoločenstva národov (Commonwealth) oficiálny názov
tohto dňa znie Deň pamäti (Remembrance Day), v USA si ho
pripomínajú ako Deň veteránov, vo Francúzsku a niektorých ďalších
západoeurópskych krajinách ako Deň prímeria. Zaužíval sa aj názov
Deň červených makov, keďže červený kvet divého maku sa stal
symbolom utrpenia vojakov vo vojnovom konflikte. V mnohých štá-
toch  sa   11.  novembra  o   11. hodine pripomína koniec vojny dvoma
minútami ticha.

Dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva

Prvá svetová vojna vypukla 28. júla 1914, keď Rakúsko-Uhorsko
vyhlásilo vojnu Srbsku. Ako zámienka poslúžil atentát na následníka
rakúskeho trónu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajeve. V prvej
svetovej vojne stáli proti sebe štáty Dohody (na začiatku vojny:
Francúzsko, Rusko, Spojené kráľovstvo, časom sa pridalo Taliansko,
USA, Japonsko) a Ústredné veľmoci (Nemecko, Rakúsko-Uhorsko,
pridala sa Osmanská ríša a ďalšie). Straty na oboch predtým
znepriatelených stranách predstavovali približne desať miliónov
mŕtvych, asi 21 miliónov zranených a 7,7 milióna nezvestných.

Snímka: archív Vlada Stoilu
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ŽILINA, MARTIN - 11. november. Pamiatku padlých v prvej svetovej vojne si uctili pri pamätníkoch v Žiline a v Martine
- Priekope členovia O KVV JG Žilina a Miestneho klubu Martin - Vrútky.  Spomienky sa tohto  roku uskutočnili mimo
spoločných  osláv,  keďže na Slovensku bol vyhlásený výnimočný stav a zákaz zhromažďovania viac ako šiestich
osôb v súvislosti s pandémiou COVID - 19.

spravodajstvo
ŽILINA - 30  október. Aj  počas tejto ťažkej situácie,

sprevádzanej vírusom COVID - 19, sme si nezabudli
spomenúť na pamiatku prvého hromadného zoskoku
prvých slovenských výsadkárov - padákových strelcov. 

Keďže sme sa nemohli stretávať vo väčších skupinách,
tak sme si pripomenuli túto udalosť  aspoň  zapálením
sviečky   pri  pamätníku v Žiline na sídlisku Hájik. Spolu
s otcom sme sa po ceste na pamätné miesto
rozprávali a niečo málo mi povedal: ,,V roku 1943 sa tu
uskutočnil prvý hromadný zoskok novej jednotky
slovenskej armády, ktorá mala názov padákoví strelci.
Jednotka prešla náročným výcvikom a jej devätnásti
členovia, pod velením npor. Juraja Meška, počas
cvičenia predviedli okrem samotného zoskoku z výšky
180 m, aj ukážku zaujatia obrany zoskokovej zóny.
Cvičenie sledoval prezident SR, predstavitelia armády
a tlače."



a pokoru. Pokora bola  vari najdomi-
nantnejšou črtou jeho letory, celej
jeho ľudskej podstaty," premýšľa
Fedor Mikovič. "Pokora pred kumš-
tom, pokora pred ľuďmi, pred príro-
dou, pred slovenskou  krajinou s jej
neopakovateľnými výtvarníckymi
motívmi  a   zátišiami,   pokora pred
odkazom jednoduchého robotného
človeka,"  zamýšľa  sa   ďalej.  Životná
a umelecká filozofia Štefana Pelikána
je podľa neho viac ako jednoduchá:
"Cez tvrdú každodennú robotu do-
pátrať sa pravdy a pravdivosti. V živo-
te i v umení," tvrdí Fedor Mikovič.
Miro Bellan sa stretol s Pelikánovým
dielom už ako dieťa v rodnej Lietavs-
kej Lúčke. "V ľudovej knižnici mal
Štefan výstavy svojich diel a boli
krásne. Už v detstve ma uchvátila
jeho portrétna tvorba, tie výrazy
tvárí... V dobe, keď sa už dalo
fotografovať, Štefan maľoval, vytváral
plastiky, sochy našich velikánov. Ako
dieťa som nevnímal, kto to je. Až
neskôr som si uvedomil, že stvárnil
veľa hrdinov odboja. Na Štefana
Pelikána fotografiách som sa snažil
nájsť    výraz,   ktorý   on   stvárňoval
vo svojich dielach. Bola s ním veľmi
dobrá spolupráca. Mali sme spolu
niekoľkokrásnych výstav. Som vďačný
za to, že som mohol prostredníctvom
fotografie preniknúť aspoň vtrochu
do jeho tvorby," spomína Miro Bellan.

PADÁKOVÝ SPRAVODAJCA 

OPUSTIL NÁS PRIATEĽ SO ZLATÝMI RUKAMI:
ZBOHOM, ŠTEFAN PELIKÁN (  85)! 

SOŇA VANOVČANOVÁ

Svoj umelecký život prežil Štefan
Pelikán v Lietavskej Lúčke. Väčšinu
života strávil v skromnom rodičovs-

kom dome, kde podľa slov dlho-

ročného priateľa, publicistu Fedora
Mikoviča, jeho žičlivé, dobrotivé srdce
ráno 27. novembra 2020 naznačilo
blížiaci sa odchod do večnosti, až sa
mu krátko popoludní v žilinskej
nemocnici navždy zastavilo.

Jednoduchý domček v Lietavskej
Lúčke

"Stojí na konci  dlhej  úzkej   záhrady
a stromy v ňom žijú slobodne, bez
zbytočných výchovných  rezov a bez
tlaku na to, aby rodili každoročne. 
Na rodenie bol v tomto dvore dlhé
desaťročia niekto iný. Maestro Štefan
Pelikán," začína svoje spomienkové
rozprávanie jeden z umelcových
najbližších    priateľov,   Pavol   Vitko,
a pokračuje slovami znalca nielen
majstrovho diela, ale aj ducha. "Vošli
ste do domčeka. Ten, kto  si  potrpí
na vyblýskanú limuzínu či najmoder-
nejšie architektonické riešenia luxus-
ných interiérov, komu sa pomaly
plešivejúce čelo leskne márnivosťou
a kto si maskuje vädnúce vrásky
obkladmi drahého dreva a leopardej
kože - ten pokrčí nos. Toto? Toto je
sídlo  vychýreného   umelca?  Maliara
a   sochára,    ktorému    už   tak   dlho 

každoročne  usporadúvajú niekoľko
prestížnych výstav? Ktorého diela sú
inštalované   po     celom   Slovensku
a ktorého si všimla aj kultúrna Euró-
pa? Takýto nos - ten trpí čiastočnou
impotenciou. Zavonia iste kadečo
iné. Napríklad sliz kšeftu či slinu
podvodu, ale nezavonia pravdivú
autentickosť bytia, z ktorého sa rodí
naozajstné umenie. Takýto nos
nezavonia človečinu a krásu. Podľa
toho, ako som Štefana Pelikána
poznal, ak niečo nevedel, tak to bolo
kšeftovanie." Žil skromne, nielen
podľa myšlienok Paľa Vitka, ale aj
podľa nás, ktorí sme mali možnosť
nahliadnuť do jeho osobného života.

Jeho dominantou bola pokora

Bol človekom čistým, úprimným,
elegantným, ležérnym aj filozoficky
zamysleným.  "Vyžarujúci   charizmu
a   vzbudzujúci   záujem    aj    úctu.
To všetko pramenilo z jeho talentu,
dobroprajnosti, žičilivosti a ľudskosti.
Zo skromnosti a radosti zo života.
Bolo skvelé nadýchať sa človečiny,
keď ste mu pozerali do očí.  Je a bu-
de obohacujúce, keď vnímame jeho
dielo," zamýšľa sa Pavol Vitko. 
"Bol umelcom, u ktorého všetci jeho
priatelia, ale aj  výtvarní kritici,  zvyk-
nú vyzdvihovať tri vzácne ľudské
vlastnosti:     skromnosť,     pracovitosť 

spomienka

Snímky: Žilina - Gallery, Pavol Vitko, Miro Bellan,  Fedor Mikovič
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Po bohatom tvorivom živote, nás vo veku 85 rokov, opustil priateľ, akademický sochár Štefan Pelikán, autor mnohých
umeleckých  diel,  dlhoročný  člen  nášho  klubu a "otec"  Pamätníka  Jozefa  Gabčíka  na  Závodskej ceste v Žiline.

Posledná rozlúčka s vojenskými poctami sa uskutočnila počas slnečnej stredy 2. decembra v milovanej Lietavskej
Lúčke. Napriek opatreniam sa s umelcom prišla rozlúčiť nielen rodina, ale aj širšia verejnosť, priatelia, známi a zás-

tupcovia štátu. O osobné spomienky na maestra sa s nami v spomienkovom článku podelili jeho blízki priatelia Fedor
Mikovič, Pavol Vitko a Miro Bellan.



PADÁKOVÝ SPRAVODAJCA 

Spomienka
S ľútosťou vám oznamujeme, že do padákového neba odišli dvaja členovia nášho klubu.

Vydavateľské  údaje:  PADÁKOVÝ  SPRAVODAJCA -  časopis   Klubu   vojenských  výsadkárov  Jozefa  Gabčíka  Žilina.  Nepredajné.
Vydáva: Klub vojenských výsadkárov Jozefa  Gabčíka Žilina,  Rajecká  cesta  18,  010 01  Žilina. Občasník. Číslo 3. Vydané 18.12.2020.
Edičná a grafická úprava:  Mgr.  Soňa  Vanovčanová,   0948 670 176,  sona.vanovcanova@gmail.com. Neprešlo jazykovou úpravou.
Redakčná rada:  Ing. Vladimír Vaňa,  Mgr. Vladimír Stoila, Mgr. Soňa Vanovčanová, Ing. Miroslav Bellan.
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Blanka Šupolová  70 rokov

V uplynulých mesiacoch sa krásneho životného jubilea dožilo päť našich členov, narodeniny oslávilo šestnásť
členov. Za celú členskú základňu želáme všetkým pevné výsadkové zdravie a modré nebo nad hlavou!

Radovan Hájny, Jozef Lukačka, Martin Vantúch, 
Ján Korčok, Viktor Szitkey, René Rác, 

Pavel Švelka, Milan Virdzek, Dušan Horecký, 
Vladimír Stoila,Miloš Oreško, Miroslav Bellan, 

Peter Knižka, Miroslav Martinka, Vladimír Krčula 
a Marián Mikulovský

Umelec Štefan Pelikán

Tvorba Štefana Pelikána (*16.2.1935  -
† 27.11.2020) siahala od veľkých
monumentálnych pamätníkových
tém svetského i sakrálneho charak-
teru až po subtílny prejav v komor-
ných žánroch, ako sú drobná plastika
či pamätné medaily a plakety.

Pelikán sa venoval aj maliarskej
tvorbe, grafike, tvorbe scénografic-
kých štúdií pre divadelné hry,
televíziu či módne prehliadky. Získal
mnohé  vyznamenania  a  medaily
na Slovensku i vo francúzskych
mestách Roscoff, Saint-Florent-sur-
Cher a Malestroit.

Bol držiteľom zlatej medaily generála
M. R. Štefánika prvého stupňa, ktorú
udeľuje prezident SR, a plakety
Národného zhromaždenia Francúzs-
kej republiky. Od roku 2009 bol aj
laureátom prestížnej Ceny Európskej
únie umenia Zlatá Europea.

Od r. 1970 bol výtvarníkom v slobod-
nom povolaní. Žil a tvoril v Lietavskej
Lúčke pri Žiline. V rokoch 1960 – 1990
bol riadnym členom Zväzu slovens-
kých výtvarných umelcov. 
Keď po auguste 1968  vyjadril  svoj
nesúhlas   s   okupáciou,   dostal sa
na viac ako dve desaťročia do profe-
sionálnejmi občianskej nemilosti.
Nesmel svoje diela vystavovať a ces-
tovať po svete. Tvoriť však neprestal.

Zdroj: Fedor Mikovič

Fedor Mikovič

Rozhlasový redaktor a moderátor,
scenárista, publicista a spisovateľ,
dlhoročný kurátor výstav Štefana
Pelikána. Je autorom knihy Štefan
Pelikán majster dláta a palety. 
Fedor Mikovič bol redaktorom
Slobodného slovenského vysielača
BB,   kde  pôsobil  aj   ako  redaktor 
 v Slovenskom rozhlase, neskôr ako
riaditeľ a šéfredaktor. Pracoval ako
ekonomický redaktor pre TASR,
šéfredaktor viacerých časopisov, či
riaditeľ vydavateľstva. Bol hovorcom
ministra hospodárstva SR. 

Pavol Vitko

Šéfredaktor časopisu Obrana a spi-
sovateľ literatúry faktu.
So Štefanom Pelikánom spolupra-
coval napríklad pri príprave knihy
Okamihy  vzdoru v okresoch
Považská Bystrica, Púchov a Ilava,
kde využil jeho kresby a spomienky
na francúzskych partizánov.

Miroslav Bellan

Fotograf, občiansky aktivista, iniciá-
tor výstavby pamätníka Jozefa
Gabčíka v Poluvsí, kapitán vo výsluž-
be, momentálne pôsobiaci v sú-
kromnom sektore., člen Klubu
vojenských výsadkárov Jozefa
Gabčíka Žilina. Spolurodák Štefana
Pelikána z Lietavskej Lúčky. Spolu-
pracoval s Fedorom Mikovičom
najmä na vydaní knihy Štefan
Pelikán majster dláta a palety. Je
autorm väčšiny fotografií v publi-
kácii.

Akad. sochár Štefan Pelikán

Vo veku nedožitých 85 rokov nás opustil

Blahoželanie nielen jubilantom

Narodeniny oslávili

Ján Hanák  85 rokov

kpt. v. v. Jozef Jendrušák

Peter Kincl 60 rokov
Radoslav Kavec 40 rokov

ČÍSLO 3

Štefan Lipták 80 rokov

Vo veku 85 rokov nás opustil

Jubilanti



U nás doma nikdy nechýbajú tradičné slovenské
pokrmy - jedlá ako oblátky s medom, kapustnica,
fazuľová polievka a zemiakový šalát.
Snažíme sa udržiavať tradície a obyčaje pri vianoč-
nom stole. Nechýba modlitba, zhrnutie pomaly
končiaceho roka či tradičné jedlá.
V operácii ISAF Afganistan som bol zasadený v roku
2011 a prelom rokov som tak prežil v kruhu troch
slovenských, amerických a maďarských kolegov.
Uvarili sme si našu slovenskú kapustnicu. S rodinou
som  síce  bol v spojení, no i ba  cez  Skype. Boli sme
za to vďační.

V prvom  rade  rodinná  pohoda,  úsmev   na  tvárach
a samozrejme krásne ozdobený vianočný stôl.
V mojej rodine je to súbeh tradícii „Terchovskej doliny“
a „Bánovskej kotliny“, pričom nesmie chýbať úvodná
modlitba s medovým krížikom na čelo, vianočná
oblátka, hrachová polievka s opekanými kúskami
chlebíka   a   hlavne    voňavá    prepečená    rybička.
Po vianočnej večeri je po roku opäť na rade stratený
zvonček, ktorý svojim zazvonením pozýva všetkých
členov rodiny alebo príbuzných pred svietiaci
vianočný stromček za tónov vianočnej hudby.
Bol som minimálne  2x  mimo  rodiny, a  to  v  Kosove
v roku 2004 a v Afganistane v roku 2014. Kontakt bol
cez sociálne siete a musím povedať za seba, že tam si
človek uvedomil, aká je dôležitá harmónia rodiny.

Na štedrovečernom   stole  u  nás  nechýbajú  oblátky
s medom a cesnakom, šupiny z kapra a mince pod
tanierom. Pripravíme si kapustnicu s údeným mä-
som, klobásou, hríbami a s trhaným cestom, ktorú
podávame so sladkou vianočkou. Na stôl patrí aj
zemiakový šalát, vyprážaný kapor či makové lokše
poliate (pupáky) s mliekom a medom. 
Keď trávime vianočné sviatky doma, máme tradičné
Vianoce. Niekoľkokrát sme však využili ponuku
Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia a strávili
sme vianočný týždeň v Tatrách, takže máme
skúsenosť aj s moderným trávením sviatkov.
V roku 2002 a aj v  roku  2003, kedy  som  bol  v mie-
rovej a pozorovacej misii UNDOF Golanské výšiny.
Vianoce som strávil so slovenskými kolegami, pripra-
vili nám kapustnicu, pečenú morku a koláče. Ďalšie
Vianoce som  takto  strávil v roku 2006 v Iraku. Tam
sme si varili kapustnicu sami.

Pavol Šebík (43), veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia

1.

2.

3.

Pavel Švelka (48), zástupca veliteľa Síl pre špeciálne
operácie

1.

2.

3.

Vladimír Stoila (48), OS SR, viceprezident KVV SR,

predseda O KVV JG Žilina

1.

2.

3.

U nás nikdy nesmie chýbať vlastnoručne ulovená ryba,
to je základ štedrovečernej večere.
Vianoce oslavujeme vyslovene tradične a so všetkým
čo ku nim patrí. Sme veriaci, teda sú spojené s mod-
lením a spevom, podávaním štyroch chodov jedál.
Obsluhujú iba ženy, lebo tradične sa od stola môže
zdvihnúť iba gazdiná. Prvá je oblátka s medom a ces-
nakom, po nej bobáľky - to sme si priniesli z východu,
prežili   sme   tam   19   rokov.   Nasleduje    kapustnica
a po nej ryba. K tomu sa pije vianočný punč, varený
podľa tradičného rodinného receptu z manželkinej
strany rodiny.
Bez rodiny som Vianoce strávil niekoľkokrát, najďalej
na Cypre. Boli to Vianoce 2001. Internet nebol rozvi-
nutý, iba sme si zatelefonovali a vianočný čas som
strávil s kolegami. Ako mladý dôstojník som si musel
“odtrpieť”, dvakrát som bol v službe. Vtedy sme si
urobili  Štedrý   deň   v   deň   pred   službou  či   deň
po službe, už ako to vyšlo.

Na našom sviatočnom štedrovečernom stole je
kapustnica, šalát, kapor, oblátky a med. Špecifikum,
ktoré priniesla do rodiny moja manželka, je krupicová
kaša, ktorú jedia všetci členovia rodiny z jednej misy. 
Vianočná večera je u nás vo svojej podstate taká
tradičná, ako ju poznám z detstva. Vianoce máme už
tradične spojené s návštevou rodiny, čo mi zaberie
vždy niekoľko dní. Tento rok to bude zložitejšie. 
Vianoce v roku 2003 boli pre mňa celkom iné, než som
poznal. Bol som v škole pre dôstojníkov špeciálnych síl
v americkom Fort Braggu. Nejako špeciálne sme
Vianoce neoslavovali, avšak na posedenie s americký-
mi,  ale i  ďalšími  kolegami z  iných  krajín  sme si čas
našli. Spomínam si, že na večeru sme mali pikantné
kuracie krídelká a zapíjali sme ich nemeckým pivom.
Boli  vskutku  fantastické. Takže super - naozaj dobré,
naozaj netradičné.  Mimo  domova  to boli aj  Vianoce
v roku 2005. Bol som nasadený v operácii Iracká
sloboda. Vianočnú večeru sme si zorganizovali v rámci
slovenského kontingentu. Nechýbali tradičné jedlá,
ryba a šalát. S rodinou som bol v kontakte
prostredníctvom internetu a telefonicky.

Daniel Zmeko (53), Náčelník Generálneho štábu OS SR

1.

2.

3.

Branislav Benka (46), Veliteľ síl pre špeciálne operácie

1.

2.

3.

PADÁKOVÝ SPRAVODAJCA VIANOČNÝ ŠPECIÁL

ŽILINA - 15. decembra. Zapálili sme tretiu  sviečku  na  adventnom  venci a  pripravujeme sa  na  najkrajšie  sviatky
roka. A pretože sa Vianoce nezadržateľne blížia, pripravili sme pre vás veľkú vianočnú anketu. Na otázky, okrem vás,

odpovedal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR  gen.  Daniel Zmeko,  veliteľ Síl  pre špeciálne  operácie
plk. Branislav Benka a veliteľ 5.  pluku  špeciálneho  určenia  plk.   Pavol  Šebík.  O  tom, že   vianočné   sviatky   majú
od  dverí k dverám mnoho podôb sa môžete presvedčiť  v nasledujúcich riadkoch.

VEĽKÁ VIANOČNÁ ANKETA : 

AKÉ SÚ TRADÍCIE VO VAŠEJ RODINE?

SOŇA VANOVČANOVÁ
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Čo by nemalo chýbať na Vašom vianočnom stole?

Vianoce vo Vašej rodine sú skôr moderné alebo
tradičnejšie? 

Strávili ste niekedy vianočné sviatky bez rodiny? 

Anketové otázky

1.
2.

3.



Na náš sviatočný stôl patrí kapustnica, šalát a ryba. 
Vianoce u nás sú moderné, ale doma na Morave sme
rozkrajovali jabĺčko, púšťali sa orechové škrupinky vo
vode a komu sa prvá potopila, tomu sa malo stať v bu-
dúcom roku nešťastie. Hovorilo sa tiež, že kto sa bude
celý deň postiť, uvidí večer zlaté prasiatko. Vždy som
bola s rodinou. 
Tento rok budeme prvýkrát bez detí. Syn kvôli
núdzovému stavu zostáva v zahraničí a s moravskou
rodinou sa kvôli opatreniam neuvidíme tiež.

Náš  štedrovečerný  stôl  je   starosvetský.  Nechýbajú
na ňom strukoviny, obilie, krupicová kaša, chlieb, maslo,
vianočka, kapustnica a samozrejme horiaca sviečka.
Vianoce sú u nás tradičnejšie. 
Na začiatku i na konci večere sa pomodlíme. Mávame
reťaz okolo stola, aby rodina držala pokope. Počas
večere sa nesmie odísť od stola, a tak všetky jedlá jeme
z jedného taniera. Krájame tiež jabĺčko, varíme hubovú
omáčku, ktorú podávame  s vianočkou a slivkami.
Máme  pripravený tanier pre pocestného a nezabúda-
me ani na zvieratá. 
Vianoce som trávila vždy s rodinou.

Na vianočnom stole u nás nikdy nechýba kapor. 
Vianoce v našej rodine sú skôr kresťanské, celý deň
dodržiavame pôst. 
Sviatky som doteraz vždy vtrávil s rodinou.

Na stole nesmú chýbať makové pupáky a hrášková
polievka.
Máme radi tradície. Z hráškovej polievky vezmem zopár
hráškov, ktoré  rozhodím  po izbe, aby bolo v budúcom
roku všetkého dostatok. 
Na Vianoce som bol vždy doma, napriek tomu, že som
bol vojak. Tí čo mali deti, boli doma na Vianoce,
slobodní mali  voľno na Silvestra.

Šárka Zigová (50), OS SR
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3.

Jana Pastvová (42), OS SR
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2.

3.

René Rác (43), OS SR

1.
2.

3.

Miro Bellan (59), SZČO

1.

2.

3.
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Vianočný  stôl je  u  nás  pestrejší,  keďže  manželka  je
z Moravy. Nesmie chýbať kapustnica, ani rybia
polievka. V posledných rokoch upúšťame od vyprá-
žanej  ryby a radšej si upečieme zubáča, po moravsky
candáta.
Vianoce v našej rodine sú skôr tradičnejšie. Na stole je
vždy prestreté  pre  jedného  navyše a vianočný
stromček zdobia žiarovky po starých rodičoch. Ježiška
vždy "privoláva" zvonček - až po tomto znamení
pribehnú deti  ku  stromčeku. V tento večer si vždy
zaspomíname aj na tých, ktorí tu už s nami nie sú.
Áno. Jedny Vianoce som strávil v Bosne a Hercegovine
počas misie. Boli sme s rodinou v kontakte cez sociálne
siete.

U nás na vianočnom stole nesmie chýbať kapor,
zemiakový šalát, kapustnica a vianočka.
Vianoce sú skôr tradičné. Dodržiavame staré zvyky.
Pospomíname na starých rodičov, pri stole rozkrojíme
jabĺčko, rozlúpime orech a podávame vianočné
oblátky.
V  posledných   rokoch   som   na  Vianoce  sám.  Všetci
z rodiny sú v zahraničí.

Na vianočnom stole je vždy kapor, šalát a kapustnica.
Sviatky sú tradičné. Pri večeri podávame oblátky s me-
dom, oriešky a rozkrajujeme jabĺčko. Manželka sa
prežehná a urobí mi krížik s medom na čelo, drží tiež
počas dňa pôst.
Bez rodiny som bol akurát dvoje Vianoce, keď som bol
na vojne. V kontakte sme v tých časoch boli len
písomne. 

V našej rodine na sviatočnom stole nikdy nechýba
kapor.
Vianoce sú tradičné.
Ako vyšetrovateľ Policajného zboru SR som strávil
pätoro Vianoc v realizačnej službe.

Vladimír Vaňa (40), OS SR
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Ferko Glatter (80), na dôchodku
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2.

3.

Jozef Trnka (76), na dôchodku
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3.

Ľudovít Šebesta (60), výsluhový dôchodca

1.

2.
3.

AJ V DOBE OPATRENÍ  DOKÁŽEME
VEĽA

SOŇA  VANOVČANOVÁ

RAJEC - 16. decembra. Keď som na začiatku roka rozšírila
rady klubu, ešte sme nikto ani len netušili, aké obdobie
máme pred sebou. Na výročnej členskej schôdzi vo febru-

ári som spolu s klubovým preukazom prevzala aj vedenie
klubovej  kroniky a už v apríli sme, najmä z organizačných
dôvodov, začali vydávať nový časopis. 

Celý rok 2020 bol pre náš klub akousi zaťažkávacou
skúškou, pretože všetko, čo sa nám podarilo, sa dialo
veľmi rýchlo a času na prípravy bolo zvyčajne veľmi málo.
Tento rok ale preveril, akí skutočne sme a aké veľké
rezervy v nás všetkých driemu. Ako veľmi rýchlo sa  vieme

koncorocˇný
epilóg

VIANOČNÝ ŠPECIÁLPADÁKOVÝ SPRAVODAJCA 

chopiť príležitosti a pracovať vtedy, keď je to najviac
potrebné a  najmä,   keď   je   príležitosť. A tých príležitostí
na stretávanie a spoločnú prácu bolo v tomto roku
nesmierne málo. Keď sme vydávali prvé číslo Padákového
spravodajcu, ešte sme netušilili,  kedy bude  nasledovať
ďalšie. V každom čísle sa však snažíme prinášať toľko
aktualít z klubového života, koľko je v dnešnej,
opatreniami obmedzenej dobe, možné. Do redakčných
prác sa snažíme zapájať klubovú mládež aj starších
členov,  prvýkrát   sme   prizvali   do  komunikácie    hostí,
kolegov a priateľov. Každý začiatok je ťažký, no cez vízie,
plány a najmä perfektnou komunikáciou dokážeme viac,
než by sme si na začiatku roka dokázali  predstaviť. Vydali
sme   tri  čísla    a   každé    jedno   z   nich   je   kvalitatívne
i obsahovo lepšie. V plnej paráde sa však kvalita bude
môcť  ukázať,  až  keď sa  situácia  v  spoločnosti  upokojí
a vráti  do  starých  koľají.  Zatiaľ   však  žime   a   pracujme
v rámci možností. Práve v tomto období sme zistili, že
húževnatosťou a spoločnými silami dokážeme získať
veľmi veľa aj z mála. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali
na tvorbe vianočnej prílohy a každému, kto  priložil  ruku
k dielu, aby tretie číslo mohlo uzrieť svetlo tohto sveta.


