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Zimná sezóna 2003/2004
V  zimnej  sezóne  2003/2004  

sme slúžili na zjazdových tratiach 
v lyžiarskom stredisku Spálená.V 
pracovných dňoch slúžili profesi-
onáli HZS,cez víkendy dobrovoľ-
ní členovia HS.

V terénoch mimo zjazdových 
tratí bol jedenkrát(koniec decem-
bra)vyhlásený 4.stupeň a viackrát 
3.stupeň lavínového nebezpečen-
stva .

Letná sezóna 2004
V letnej sezóne slúžili cez 

víkendy  na Zverovke a v teré-

Asistencie pri športových podujatiach
- Štefanský výstup k bývalej Ťatliakovej chate
- Zverovka – Lúčna –  po stopách poľských záchranárov
- športové hry Doprastavu
- Krivská podkova
- Goralský klobúčik
- Sviatok hôr
- Deň hôr – Sedlo pod Osobitou
- stretnutie na Lúčnej
- pietna spomienka na Žiarskej Chate

Záchranné akcie
   - 17.11.2003 ... ošetrenie čes.turistu v Jamnickom sedle,odvoz 

 vrtuľníkom LZS
   - 18.1.2004 ... lavína v dol. Parichvost
   - 12.2.2004 ... pátranie po poľ.turistovi-Látaná dolina
   - 11.6.2004 ... nočné  pátranie po poľ.turistovi v Salatínskej, 

 Spálenej a Tmavej Spálenej dol.
   - 29.6.2004 ... spust a transport mŕtveho  čes.turistu v severnej  

 stene Baníkova
   - 4.7.2004 ... vytiahnutie mŕtvej slov.turistky v Kvačianskej  

 doline
   - 5.7.2004 ... smrtelný úraz poľ.turistu na Volovci – odvoz  

  vrtuľníkom LZS
   - 12.7.2004 ... záchranná akcia na Spálenej – odvoz vrtuľníkom  

 LZS
   - 18.8.2004 ... ošetrenie a transport č.turistu(epi.záchvat)-Ro 

 háčsky vodopád
   - 27.8.2004 ... pátranie po skupine poľ.turistov v Jamnickej   

 doline
   - 29.8.2004 ... ošetrenie č.turistu(bezvedomie) v Spálenom   

 žľabe – odvoz vrtuľnikomLZS
   - 19.10.2004 ... pátranie a transport mŕtveho švédskeho turistu  

 z Baníkovského kotla

Záchranná činnosť
- ťažké úrazy                                                25
- ľahké úrazy a zranenia stredného rozsahu     141
- zásah vrtuľníkom                                          6
- smrteľné úrazy                                              6

ne dvaja dobrovoľníci a jeden 
čakateľ.Počasie bolo premenlivé 
čo sa prejavilo na viacerých smr-
teľných nehodách a pátraniach po 
zablúdených turistoch.

Školenia
V zime sa uskutočnilo jedno 

preškolenie v Salatínskej doli-
ne.V lete boli kondičné previerky 
na Sivom vrchu,na jeseň nácvik 
evakuácie z lanovky. Časť chla-
pov sa dobre precvičila aj pri 
nácviku a prípravách ukážok na 
50.výročie vzniku HS.

V roku 2004 sa uskutočnili 3 
vážnejšie preškolenia.

  Na koniec zimi v Salatínskej 
doline bol uskutočnený spust 
v žľabe Salatína.

Letné preškolenie bolo zame-
rané na kondičnú túru :Vápenka 
– Sivý vrch a späť. Kde sme si 
preverili fyzickú zdatnosť našich 
členov. Každý z nás vie ako na 
tom je a záleží len na Nás ako 
budeme v budúcnosti na sebe 
pracovať.

Ďalšie preškolenie sme mali na 
lanovke v Sálenej. Bolo zamera-
né na evakuáciu osôb z lanovky 
v prípade technickej poruchy na 
zariadení lanovky.Na to ,že to bol 
pracovný deň,bola pomerne dob-
rá účasť.Prevádzkovateľovi vleku 
takúto situáciu neprajeme,ale tre-
ba byť pripravení aj na to.

Je plánované zimné preško-

Vedomostí a skúsenosti pri zá-
chrane ľudského života nikdy nie 
je dosť. Pre členov Horskej služby  
to platí zvlášť. Aj preto každoročne 
pripravujeme pre profesionálnych 
aj dobrovoľných členov niekoľko 
preškolení. V roku 2004 sa usku-
točnili tri.
  Na koniec zimy si v rámci 
preškolenia vyskúšali spust 
v žľabe Salatína v Salatínskej 
doline. Letné preškolenie 
bolo zamerané na kondíciu. 
Fyzickú zdatnosť našich členov 
preverila túra od Vápenky na 
Sivý vrch a späť. Každý z nás 
na takejto túre zistí ako na tom 
je. Na každom záleží ako bude 
v budúcnosti na svojej kondícii  
pracovať.
  Tretie preškolenie sme 
mali na lanovke v Spálenej. 
Bolo zamerané na evakuáciu 
osôb z lanovky v prípade jej 
technickej poruchy. Hoci sa 
preškolenie konalo v pracovný 
deň, bola pomerne dobrá účasť. 
Prevádzkovateľovi lanovky 
takúto situáciu neprajeme,ale 
treba byť pripravení na všetko.

  Plánujeme ešte zimné 
preškolenie v teréne, 
pravdepodobne to bude 
stenová záchranná akcia. 
Dobrovoľní členovia 
Horskej služby ju budú 
organizovať a riadiť 
sami, avšak pod dozorom 
profesionálov. Pred zimnou 
sezónou sa ešte stretneme na 
jednom krátkom preškolení 
zameranom na zdravovedu, 
úrazy na zjazdovkách 
a zvozy. Chceme, aby sme 
do zimnej sezóny prišli 
pripravení.
  Ďakujem tiež všetkým 
členom HS za prípravu 
technických ukážok 
predvedených z príležitosti 
50. výročia založenia našej 
organizácie. Vďaka im 
za námahu a čas, ktorý 
podujatiu venovali, ale tiež za 
bezproblémový priebeh.

Rudo Žuffa

lenie v teréne,pravdepodobne 
stenová záchranná akcia,ktorú si 
budú dobrovoľní členovia pod 
dozorom profesionálov riadiť 
a organizovať sami.

Ešte mám predstavu o jednom 
krátkom preškolení pred zim.se-
zónou zameranom na zdravove-
du,úrazy na zjazdovkách a zvo-
zy,aby sme do zimnej sezóny 
prišli pripravení.

Na záver chcem poďakovať 
všetkým za prípravu technických 
ukážok pri príležitosti 50.výr.HS 
v Roháčoch,za námahu a čas,kto-
rý tomu obetovali a tiež za bez-
problémový priebeh.

aj z Ministerstva vnútra SR na 
uskutočnenie týchto plánov. 

Našu oblasť na mimoriadnej 
konferencii zastupovali: Ing. Ju-
raj Majerčák, Stanislav Jandura, 
Maroš Filek a Vlado Žuffa.

Stanislav Jandura

Preškolenia v roku 2004 Aby sme boli pripravený

Rok 2004 je rokom, kedy Horská 
služba na Slovensku slávi  50-te vý-
ročie svojho vzniku. Duchom tohto 
jubilea je v dobrom slova zmysle 
poznačený celý uplynulý rok. V me-
siaci august prebehli oslavy v našej 
oblasti, Oblasti Západné Tatry 
– sever, ktorá mimochodom  patrí 
medzi tie oblasti, ktoré vznikli me-
dzi prvými. V mesiaci november 
sme sa vyslaní zástupcovia zúčastnili 
celoslovenských osláv v Jasnej, ktoré 
otvoril predseda Rady HSnS Ing. Ju-
raj Bahyl, prítomní medzi inými boli 
aj zástupcovia z IKARU, osobne ria-
diteľ IKARU,            zástupcovia 
samospráv, hlavní sponzori HSnS 
i Ing. Jozef Janiga riaditeľ Horskej 
záchrannej služby - ,,profesionálov. 
Medzi ocenených patrili pán Stani-
slav Jandura, pán Žuffa Alojz a pán 
Jurina Ján. Myslím, že program au-
gustových osláv pod Roháčmi však 
ničím nezaostal za programom osláv 
v Jasnej.   

 O histórii našej oblasti, 
či vôbec o celoslovenskom vývoji 
prináleží vyjadriť sa starším, skúse-
nejším. Mne dovoľte len v krátkosti 
opísať situáciu posledných dvoch 
rokov, tak ako ju mám možnosť 
vnímať na zasadnutiach Rady Hor-
skej služby na Slovensku, či pri iných 
podujatiach, ktorých sa zúčastňujem. 
Prvého januára v roku 2003 došlo 
k radikálnemu odčleneniu dobro-
voľnej zložky horskej služby od 
profesionálnej. Nastal kolotoč prob-
lémov právnych a predovšetkým 
majetkových. Neľahká situácia je tiež 
i v otázkach spolupráce dobrovoľnej 

a profesionálnej zložky. Tak však 
Ing. Juraj Bahyl, ako aj Ing. Jozef 
Janiga stále potvrdzujú nevyhnut-
nosť vzájomnej spolupráce, ktorú 
sa im rôznou mierou darí vnášať do 
jednotlivých oblastí. Dôležitým mo-
mentom posledných rokoch je naras-
tajúca právna zodpovednosť za svoje 
konanie v záchranných akciách, či 
v službách na zjazdovkách. Ranení 
a nami ošetrení, či komerčné pois-
ťovne nezriedka hľadajú nedostatky 
v nami poskytnutom ošetrení. Je 
pravdepodobné, že daný trend bude 
z roka na rok výraznejší. Na druhej 
strane máme možnosť uplatniť si 
u komerčných poisťovní preplatenie 
zákroku. V tomto však dobrovoľná 
zložka nie je veľmi úspešná, na roz-
diel od profesionálne, ktorá je v uve-
denom smere oveľa aktívnejšia.

 V krátkosti som načrtol 
aktuálne problémy. Nesporne je 
tu priestor pre mnoho námetov 
skvalitnenia našej práce. Realizujú 
sa však o to ťažšie, že pracujeme 
na báze dobrovoľnosti, nezištne 
v rámci osobného voľna. Pre nás 
všetkých z vyššie uvedeného plynie 
však jedna povinnosť. Urobiť všetko 
pre to aby sme boli stále viac a viac 
odborne pripravení, vyškolení, aby 
sme sa nielen snažili byť rovno-
cennými partnermi profesionálnych 
záchranárov, ale nimi skutočne aj 
boli, a rovnako dôležité je tiež urobiť 
všetko pre to aby sme aj po právnej 
stránke splnili všetky náležitosti. Od 
pravidelnosti preškolení, cez zdravot-
né prehliadky, či poistenie pri výkone 
našej činnosti.  Juraj Majerčák

Aktuálne

Július Borsík 60 rokov 
Marian Jurina 50 rokov 
Ján Jurina 50 rokov

Naš i  jub i lan t i

Náš člen Július Borsík sa pred 
niekoľkými dnami dožil 60 ro-
kov svojho života. 
Je to príležitosť na 
niekoľko riadkov o 
jeho životnej púti. 
Mal iba 23 rokov, 
keď vstúpil do radov 
Horskej služby. Bolo 
to  v roku 1967.  V tú 
dobu pracoval v úče-
lovom  zariadení Te-
lovýchovnej jednoty 
Roháče, kde vtedy 
šéfoval Alojz Kováľ. Prevažná 
časť jeho práce pozostávala z bu-
dovania zjazdovky lyžiarskeho 
vleku VL 1000 v Spálenej. Zotr-
val tam necelé štyri roky.

Potom sa už na viac ako 30 
rokov jeho pracoviskom stali 
Štátne lesy až kým rok pred šesť-
desiatkou neodišiel na predčasný 
dôchodok.

Obaja zamestnávatelia mali 
veľmi blízky vzťah k Horskej 
službe. A tak Julo bol stále 

Náš jubilant
veľmi blízko celkového diania 
v Roháčoch. A aj akoby poruke 

náčelníkom Horskej 
služby M. Daňovi, 
J..Šiškovi i J. Juri-
novi. Kedykoľvek 
bolo treba pomôcť 
pri záchranných ak-
ciách v Roháčoch, 
Julo pomáhal. Za 
tých 37 rokov to 
veru bolo neraz. 

Milý Julo, všetci 
členovia Horskej 

služby ti prajú veľa pevného 
zdravia, aby si sa do Roháčov 
stále rád vracal. Živiteľkou ti boli 
hora a les, z prírody si čerpal silu. 
Nuž želáme ti ešte mnohé pekné 
chvíle strávené na hrebeňoch a 
v tichých dolinách, pri prame-
ňoch i potokoch našich hôr.

Julo, ďakujeme a tešíme sa na 
spoločné stretnutia.     

       
Stano  Jandura   

Stalo sa už tradíciou že 
sa každý rok stretávajú 
členovia Horskej služby 
niektorych oblasti na fot-
balovom turnaji. Organi-
zátori sa vždy snažia po-
zvať niekoľko družstiev a 
tak úroveň turnaja každým 
rokom rastie.Nebolo tomu 
inak ani v tomto roku. 
Usporiadateľom bola HS 
Zapadne Tatry JUH.

Turnaj sa odohral v pek-
nom prostredí futbalového 
areálu v BOBROVCI.

Hracia plocha i celý tur-
naj boli dobre pripravené. 
Naše mužstvo po tažkých 
dvoch zápasoch z ktorých 
jeden prehralo a v druhom 
vyhralo na jedenástky, 

Futbalisti doniesli z Bobrovca bronz

skončilo na peknom treťom 
mieste.

Konečné poradie:
1. HS JASNÁ
2. HS BESKYDY
3. HS ROHÁČE
4. HS ŽIAR
Celý turnaj sa niesol v 

znamení zdravej rivality, 
no v duchu fair play. Pri 
dobrom občerstvení bol 
aj priestor na stretnutia 
s priateľmi a výmenu skú-
seností.

Spravodaj HS Západné Tatry 
vydáva oblastný výbor HS Zá-
padné Tatry - Roháče. Úprava 
Vladimír Žuffa, Marcel Par-
dek. Korektúra textou Cecília 
Matysová.



ZácHRANNé AKcIe 2004

Parichvost
18.1.2004 sa štyria českí tu-

risti vybrali na túru Jaloveckou 
dolinou smerom do Ban.sedla 
a na Baníkov.Podarilo sa im 
vystúpiť až na vrchol.Pri spia-
točnej ceste si „odrezali“ laví-
nu,ktorá ich stiahla do doliny 
Parichvost.Dvaja postihnutí sa 
dostali z lavíny svojpomocne,ale 
dvaja ich kolegovia ostali pod 

snehom.Jeden z nezasypaných 
poslal mobilom srávu o nešťas-
tí.Začala sa záchranná akcia,na 
ktorej sa zúčastnili aj naši čle-
novia.Postihnutí boli nájdení 
lavínovým psom Šarikom,so 
psovodom D.Triznom.Obidvaja 
už nejavili známky života.Na 
druhý deň boli transportovaní 
vrtuľníkom LZS.               (rž)

OSláVIlI Sme 50 ROKOV HORSKej SlUžBy V ROHáČOcH
Zima 2003/2004 bola oproti predchádzajúcej akási kľudnejšia,čo sa týka ťažkých záchranných akcií. Leto však bolo 

oveľa rušnejšie. Spomenieme aspoň niektoré záchranné akcie, na ktorých sme sa zúčastnili.

Baníkov
27.6.2004 sa opäť český tu-

rista ale tentokrát sám vybral 
na hrebeňovú túru Roháčou. Na 
Sivom vrchu stretol skupinu 
záchranárov ktorí tam boli 
na jaskiniarskom kur-
ze.“Prehodili“ pár slov 
a turista pokračoval ďalej 
smerom na Brestovú. 
Na druhý deň okolo 
15:30 sme dostali sprá-
vu od našich poľských 
kolegov z TOPRu, že 
poľskí turisti nachádza-
júci sa na Hrubej kope zreteľne 
počuli silný výkrik a pád kame-
nia v masíve Baníkova. Začala  
sa záchranná akcia a hneď bola 
zavolaná aj Letecká záchran-
ná služba ktorá turistu našla 

mŕtveho, padnutého na malej 
polici zhruba v strede severnej 
steny Baníkova.Pre nepriaznivé 

počasie nebolo mož-
né transportovať 
telastné pozo-
statky vrtuľní-
kom a preto bol 

transport odvolaný 
a presunutý na dru-
hý deň. 29.6.2004 

o 5:00 za dosť hustej 
hmly vyrazili dve skupiny 

záchranárov. Prvá, vystúpila 
na vrchol a druhá  ostala pod ste-
nou odkiaľ pomocou vysielačiek 
navigovala hornú skupinu na 
správny bod pre spust. Vďaka 
krátkemu „roztrhaniu“ hmly sa 
to podarilo. Prvá skupina na hre-

Kvačianska dolina
4.7.2004 sme boli požia-

daní o pomoc pri vytiahnutí 
slovenskej turistky z rokliny 
v Kvačianskej doline,ktorá bola 
náhodnými turistami objavená 
z vyhliadky pod Šmýknou skal-
kou.Po príchode sme urobili 
istiace stanovisko z terénnych 

automobilov a spustili záchran-
né družstvo k postihnutej.Bola 
v potoku a záchranári konšta-
tovali smrť.Za pomoci výťaho-
vacieho zariadenia sme ju z asi 
80 metrovej hĺbky vytiahli na 
cestu,ktorá ide cez Kvačiansku 
dolinu. (rž)

Baníkov (19.10.2004)
Ďalšia nehoda s nešťastným 

koncom sa stala opäť na Baníko-
ve.Na Žiarskej chate začali túru 
dvaja zahraniční turisti.Plánovali 
prejsť cez Príslop,Baníkov,Tri 
Kopy do Smutného sedla a na 
Zverovku.Na Baníkove sa zhor-
šilo počasie.Bola hmla a začalo 
snežiť.Jeden z dvojice sa vrátil 
naspäť a druhý ,Švéd sa roz-
hodol pokračovať.Keďže sa na 
druhý deň neohlásil,požiadali 
jeho kolegovia o pomoc.Na na-
šej strane sme prepátrali Smut-
nú,Spálenú dolinu a Roháčske 
plesá.Medzitým iný turista,ktorý 
bol zhodou okolností na Baní-

kove asi polhodinu po Švédovi 
poslal emailom fotku na ktorej 
boli odfotené stopy v snehu,ktoré 
zrazu skončili.Na ďalšej fotke Ba-
níkova presne označil miesto,kde 
sa mu stopy stratili.Bolo to na 
hrebeňovom úseku Baníkova pri 
treťej reťazi-na južnej strane.Pod-
ľa tohto presného popisu sa po-
darilo záchranárom lokalizovať 
miesto pádu a nájsť postihnutého 
pod stenou.Tomu už nebolo 
pomoci,pri 200 metrovom páde 
utrpel smrteľné zranenia.Keďže 
vrtuľník nemohol letieť,telo sme 
do nočných hodín transportovali 
na Žiarsku chatu.(rš)

Spálená

  V jedno júlové ráno o 8.15 
hod. bolo službe v Dome HS 
Zverovka ohlásené, že na vrchole 
Spálenej  potrebuje pomoc mladé 
dievča, ktoré má brušné problé-
my. Hneď nato služba požiadala 
dobrovoľných členov  o pomoc 
pri záchrannej akcii. Do 30 mi-
nút sa sústredilo 7 dobrovoľných 
členov a spolu s profesionálmi 
HS vyrazili do Zelenej doliny a 
odtiaľ priamo na vrchol Spálenej. 
Medzi tým bola požiadaná o po-
moc aj letecká spoločnosť ATE. 
Posádka vrtuľníka po preskúma-
ní  poveternostných podmienok 

okamžita vyrazila z popradského 
letiska na záchrannú akciu. Pri 
dorazení k vrcholu Spálenej 
oblačnosť nedovolila, aby mohli 
zasiahnúť a tak boli nútení pristáť 
na Zverovke. Medzi tým záchran-
né družstvo po zemi ďalej pokra-
čovalo za svojim cieľom pomôcť 
postihnutej. Po pol hodine sa po-
časie zasa umúdrilo,  oblačnosť 
ustúpila a vrtuľník spoločnosti 
ATE mohol zasiahnúť. Postihnu-
tú odviezol do nemocnice a tak aj 
uľahčil celú situáciu pozemnému 
družstvu.

Stanislav Jandura

 Oblastný výbor Horskej služ-
by Západné Tatry spolu s niekoľ-
kými nadšencami Horskej služby 
zo rgan izo -
vali 21. a 
22. augusta 
2004 oslavy 
50. výročia 
z a l o ž e n i a 
H o r s k e j 
služby v na-
šej oblasti. 
Oslavám sa 
pri samotnej 
p r í p r a v e 
venovala ná-
ležitá pozor-
nosť a boli 
rozdelené do 
dvoch dní. 
V sobotu 
v pekne 
vyzdobenej sále kultúrneho 
domu v Zuberci bola pripravená 
panelová výstava s dokumen-
tačným materiálom o histórii 
i súčasnej činnosti a záchranných 
akciách Horskej služby. Výstava 
bola doplnená aj záchranným 
materiálom, ktorý sa používal 

v predchádzajúcich desaťročiach 
a ktorý sa používa teraz. Pozrelo 
si ju množstvo Zuberčanov, ale 
hlavne náhodných návštevníkov 
obce, keďže v tomto čase vrcho-
lila letná turistická sezóna. 

  V sobotu podvečer pred 17. 
hodinou začali prichádzať členo-
via Horskej služby a pozvaní hos-

tia z Poľska, riaditeľstva Štátnych 
lesov TANAP-u i zo susedných 
oblastí Horskej služby. Privítal 

ich a slávnostný príhovor prednie-
sol predseda oblastného výrobu 
Horskej služby Západných Tatier 
Ing. Juraj Majerčák. Zhodnotil 
činnosť organizácie za predchá-
dzajúce polstoročie. Poukázal na 
budovateľskú, organizačnú, ale 
hlavne na záchrannársku práca 

Horskej služby. 
Boli spomenuté 
mená zakladajú-
cich, ale aj tých 
členov, ktorí 
veľkou mierou 
prispeli k rozvoju 
tejto humánnej 
organizácie a ne-
dožili sa sláv-
nostnej chvíle. 
Bolo poďakované 
všetkým žijúcim 
i nežijúcim čle-
nom za desiatky 
t r a n s p o r t o v 
s mŕtvymi tela-
mi zahynutých 
n á v š t e v n í k o v 
Roháčov, stov-
ky transportov 
s ťažko ranenými 
turistami, tisíce 
ošetrení rôznych 
poranení. Päťde-
siat rokov to sú 
tiež desaťtisíce 
o d s l ú ž e n ý c h 
a odpracovaných 
b r i gádn i ckých 

hodín, desaťtisíce namaľovaných 
a obnovených turistických zna-
čiek, desiatky kilometrov vybudo-
vaných a nakopaných chodníkov, 
stovky vynesených a zabudova-
ných pútačov, výstavba domu 
Horskej služby na Zverovke 
a troch záchranných staníc, tisíce 
hodín pri organizovaní a asistova-

ní pri rôznych športových podu-
jatiach. Členovia Horskej služby 
odprednášali stovky hodín o bez-

pečnosti 
n a 
h o r á c h 
a urobi-
li mnoho 
ď a l š í c h 
a k t i v í t . 
A to 
v š e t k o 
bez ná-
roku na 
mzdu. 

  Po 
s l á v -
nostnom 
príhovo-
re boli 
ocenení 
niektorí 

zakladajúci, ale aj súčastní čle-
novia Horskej služby za obetavú 

prácu pamätnými upomienko-
vými predmetmi. Prevzali si ich 
členovia alebo rodinní príslušní-
ci. Z nežijúcich boli ocenení in 
memoriam Štefan Šroba, Michal 
Daňo a Július Šiška. Ďalej oce-
nenia prevzali: Karol Doboš, 
František Matľák, Ing. Peter 
Volnár, Ján Jurina. Ocenenie zla-
tým odznakom si prevzal Milan 
Mikláš.

 Po slávnostnej schôdzi na-
sledovalo premietanie filmov zo 
záchranných akcií a posedenie 
pri ľudovej hudbe. 

  V nedeľu ráno sa členovia 
Horskej služby oblečení v rovna-
kom odeve zúčastnili svätej omše, 
ktorú celebroval jeho eminencia 
biskup a ordinár ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov Slovenskej 
republiky František Rábek spolu 
s miestnym duchovným a ďalšími 
kňazmi. Jeho prítomnosť a živý 
záujem o našu prácu i mnoho 
povzbudivých slov pridalo na 
vážnosti a celkovej dôstojnosti 

osláv.  
  Po svätej omši sa účastníci 

slávnosti presunuli k cvičnej ska-
le Vápenka, kde  členovia HS, ale 
aj záchranári TOPR-u zo Zakopa-
ného predviedli ukážky záchrany 
z minulosti v dobových krojoch, 
ale aj ukážky s najmodernejším 
materiálom používaným v súčas-
nosti. Niekoľko stoviek divákov 
ocenilo jednotlivé simulované 
záchranné akcie potleskom. Ani 
prichádzajúci a stále silnejúci 
dážď neubral na kvalite, ale 
hlavne na bezpečnosti priprave-
ných ukážok. 

  Oslavy sa skončili, ostali 
milé spomienky a výzva do 
budúcnosti, aby sa dobré meno 
Horskej služby budované 50 ro-
kov neznevážilo, ale stále rástlo. 
Aby prichádzajúci návštevníci 
Roháčov Horskej službe dôvero-
vali, cítili v nej oporu a Horská 

služba ich dôveru nesklamala. 
Toto je poslanie i odkaz jej sú-
častným i budúcim členom.

Stanislav Jandura

beni urobila istiace stanovisko 
a pomocou oceľového lanka 
spustila  dvoch záchranárov 
s nosidlami okolo 130 metrov 
k telu.Tam ho nabalili do nosi-

diel a spust pokračoval ďalších 
170 metrou až na úpetie steny, 
kde telo prevzala druhá skupi-
na a pokračovala v transporte 
Spálenou dolinou.(rš)


