
Aktuálne

Horská služba Západné Tatry - Zverovka

ZPRAVODAJ

ROHÁČE

Turnaj Horských služieb 2007

Spravodaj HS Západné Tatry 
vydáva oblastný výbor HS Zá-
padné Tatry - Roháče.
Neprešlo jazykovou
úpravou.
    Sadzba: Vlado Žuffa

Zimná sezóna 2006/2007
Služby na zjazdovke boli vykonávané v Lyžiarskom stredisku Spálená.
V týždni slúžili po dvaja profesionáli HZS, cez víkendy po dvaja dob-
rovoľníci a jeden čakateľ. Okrem toho sme 5-krát vykonali preventívny 
odstrel lavín v Spálenom žľabe. V teréne mimo zjazdovej trate bola 
jedna vážna záchranná akcia v severnej stene Baníkova, kde pri páde 
zahynul 21-ročný český horolezec.
Letná sezóna 2007
Letná sezóna bola kľudná, väčšina menších úrazov bola riešená ošet-
rením a zvozom služobným autom HZS. Vážnejšia akcia bola pod Ba-
níkovským sedlom, kde infarkt prežil 55 ročný český turista. Niekoľko 
úrazov v teréne bolo transportovaných vrtuľníkom LZZS z Popradu.
Úrazy a obete
Smrteľné                                3
Ťažké úrazy                           17
Stredne ťažké a ľahké úrazy  120
Školenia
V zime bolo preškolenie členov HS a čakateľov. Konalo sa v Sala-
tínskej doline a bolo zamerané na problematiku lavín. V lete sa us-
kutočnilo preskúšanie členov HS na Vápenke. V novembri 2007 bolo 
precvičenie evakuácie lyžiarov zo sedačkovej lanovky.
Športovo-spoločenské akcie
Štefanský výstup
Okolo Zuberca
Zimný prechod cez Lúčnu do Poľska
Nočné skialpinistické preteky na Pálenici
Ukončenie sezóny
Výstup na Sivý vrch
Výstup a sv.omša na Lúčnej
Výstup na Osobitú
Pietna spomienka v Žiarskej doline
                                                                                           Rasťo Šroba

     Klub seniorov Horskej služby 
na Slovensku je stále aktívnou or-
ganizáciou. Okrem iných podujatí 
sú známe ich tradičné celosloven-
ské stretnutia. Tým tohtoročným 
bola poverená oblasť Západné 
Tatry- sever.
Termín stretnutia bol určený na 
20. a 21. septembra. Kedže to bol 
jubilejný 10. ročník, organizátori 
neponechali nič na náhodu. Prog-
ram stretnutia bol rozpracovaný 
veľmi podrobne. V prípade ne-
priaznivého počasia bol spraco-
vaný aj náhradný program, aby 
účastníci stretnutia boli spokojní. 
Pozvaní boli aj zástupcovia seni-
orov z Čiech a Poľska. Celkovo 
sa stretnutia zúčastnilo viac ako 
100 bývalých členov Horskej 
služby a GOPR.
Program bol rozdelený na dva 
dni. Vo štvrtok ráno sme účastní-
kov stretnutia čakali na autobu-
sovom nástupišti v Liptovskom 
Mikuláši odkiaľ sme ich dvoma 
autobusmi doviezli do skanzenu 
v Brestovej kde bolo pripravené 
slávnostné otvorenie stretnu-
tia. Predseda seniorov Ing. Pe-
ter Volnár prinítal účastníkov a 
oboznámil s programom. Potom 
vystúpil starosta obce Zuberec 
Ing. Vladimír Šiška. Oboznámil 
prítomných s rozvojom obce z 
rastúcim počtom návštevníkov 
oblasti, ale aj s vyhliadkami do 
budúcnosti. V závere slávnostné-
ho zahajovania prítomných po-
zdravil a poprial príjemný pobyt 
v Roháčoch zástupca náčelníka 
Západné Tatry – sever Mgr. Ras-
tislav Šroba. Pracovníci skanzenu 
pod vedením Richarda Janoštína 
pripravili prítomným program, 
ktorý bol mnohokrát prerušovaný 
potleskom zvlášť keď spieval a 
tancoval Viktor Janoštín. Po pre-
hliadke skanzenu sme sa všetci 
zastavili v Krčme u mlynára na 
kalíštek medoviny či horcovice, 
čo bol zároveň aperitív pred gu-
ľášom. Po obede sme sa presunuli 
do lyžiarskeho strediska v Spále-
nej. Na vrcholovej stanici sedač-
ky Ing. Stanislav Urban informo-

val o prácach ktoré prebiehajú v 
stredisku v súvislosti s prípravou 
na novú zimnú sezónu. Krátko sa 
dotkol aj plánov ktoré by chcela 
spoločnosť Tatrawest realizovať 
v budúcnosti.
Ďalšou zástavkou bolu miesto 
bývalej Tatliakovej chaty a obo-
známenie sa s panorámou Rohá-
čov. Po krátkych príhovoroch a 
zaspievaním si niekoľkých piesní 
odchádzame na ubytovanie a ve-
čeru do hotela Tatrawest. Po ve-
čeri sme pripravili pre účastníkov 
dve prednášky. Ján Jurina hovoril 
o faune a flóre, horstve a záchra-
ne v Západných Tatrách. Ing. Ján 
Matlák premietol film s expedí-
cie na Anapurnu v Himalájach a 
odpovedal na otázky spojené s 
expedíciou. V piatok ráno o 7:00 
odchádzame do Oravíc do Me-
ander parku. Po trojhodinovom 
pobyte v termálnych vodách od-
chádzame ku chate v Oraviciach 
aby sme sa osviežili a pochutili 
si na dobrom guľáši. Čas rýchlo 
utekal a čas stretnutia  sa krátil. 
O šestnástej hodine vystúpil opäť 
Ing. Peter Volnár, poďakoval prí-
tomným, že prijali pozvanie a zú-
častnili sa jubilejného stretnutia 
v Západných Tatrách. Osobitne 
poďakoval zástupcom z Čiech a 
Poľska. Ďalšie stretnutie seniorov 
HS bude pravdepodobne v Slo-
venskom Raji.
Členovia organizačného výboru 
stretnutia seniorov aj touto ces-
tou  ďakujú všetkým sponzorom, 
Obecnému úradu v Zubereci, fir-
mám Tatrawest, Meander park, 
ale aj členom HS ktorí svojou 
účasťou a pomocou prispeli k 
úspešnému priebehu stretnutia.
                        Stanislav Jandura           

Stretnutie seniorov

Viac foto z činnosti Horskej 
služby v Roháčoch  na: 

www.abcROHACE.sk
www.hsrohace.sk

  Dňa 7.7.2007 sme sa zúčastni-
li už ako každoročne turnaja 
Horských služieb. Naše 
mužstvo nesklamalo a 
ako podotkli nezaintere-
sovaní diváci, ponúkalo 
na ihrisku pekný kom-
binačný futbal. Horšie to 
už bolo so zakončovaním a pre-
mieňaním šancí, ktorých sme si 
vytvorili dostatok. Nakoniec sme 
skončili na peknom štvrtom mies-
te.  No škoda  len, že organizátori 
pozabudli na vyhlásenie štvrtého 
miesta a že po skončení turnaja 

odišli tak rýchlo domov. Odme-
nou nám bol krásny športový 

zážitok a hlavne stretnutie 
sa s našimi kamarátmi  z 
Českej Republiky znova po 
roku, s ktorými  sme sa mali 
možnosť porozprávať pri 

dobrom guľáši a neskôr pre-
žiť pekné chvíle na termálnych 
kúpaliskách v Liptovskom Jáne. 
O rok sa stretneme znova u na-
ších kamarátov z oblasti Západné 
Tatry- juh. Už teraz sa tešíme na 
nasledujúci ročník. 
                                           Bendy

Náš jubilant.
Ako ten čas letí, ani sa nenaz-

dáme a z mladého chalana sa stá-
va zrelý dôchodca.

Pekného životného jubilea sa 
tohto roku dožil náš 
člen klubu seniorov 
Jozef Mintáľ. Narodil 
sa 13.3.1937 v Podbie-
li, kde začal chodiť do 
ľudovej školy. Potom 
pokračoval v mešťanke 
v Tvrdošíne. Po skon-
čení povinnej školskej 
dochádzky odchádza do 
Martina a dáva sa na strojárstvo, 
ktoré ho sprvádza po celý život. 
Viac ako 30 rokov pracoval v 
SES Dolný Kubín, najskôr ako 
robotník potom technológ a na-
koniec ako dielovedúci nástrojár-
ne. Popri svojej práci značnú časť 
života venoval futbalu. Najskôr 
v Martine, potom v Istebnom, 
Mokradi i Podbieli. V zime ly-
žoval a chodil na turistiku. V roku 
1968 sa stáva členom HS v našej 
oblasti. Počas svojej aktívnej čin-
nosti v radoch HS zastával rôzne 
funkcie. Dve volebné obdobia 
robil predsedu okrsku, čo bolo v 
sedemdesiatych a osemdesiatych 

rokoch, kým sme boli jedna ob-
lasť - Orava a Záp. Tatry-juh. Po 
rozdelení oblasti určitý čas pra-
coval ako člen oblastného výboru 
v rôznych funkciách. Po odchode 

na dôchodok pracuje vo 
výbore seniorov v našej 
oblasti. Pravidelne sa 
zúčastňoval lyžiarskych 
pretekov poriadaných v 
Nižnej, Zuberci a Rohá-
čoch. Bol rozhodcom 2. 
triedy v lyžovaní, preto 
mohol zastávať skoro 
všetky funkcie pri lyžiar-

skych pretekoch v behu, alebo 
zjazdových disciplínach.Teraz, 
keď je na zaslúženom odpočin-
ku, pomôže a poradí v rodnej 
dedine. Často príde do Roháčov 
a v rámci svojich možností po-
môže pri poriadaní športových 
podujatí. Teraz, keď sa Tvoj ži-
vot presúva zo sedemdesiatky na 
ďalšie desaťročie, ďakujeme ti v 
mene oblastného výboru HS, vý-
boru seniorov HS i celej členskej 
základne za všetko, čo si pre roz-
voj našej oblasti urobil. Prajeme 
Ti veľa pevného zdravia, aby si 
ešte dlho chodil medzi nás.

                   Stano Jandura

Činnosť v roku 2007

Vážení kolegovia,
uplynul ďalší rok a preto  by 

som Vás chcel informovať o si-
tuácii v Horskej službe na Slo-
vensku. Situácia nie je najlepšia, 
nakoľko sme od štátu ani tento 
rok nedostali žiadne financie. 
Počas roka prebiehali rokovania 
s ministerstvami a s náčelníkom 
HZS Ing. Janigom, ktoré však 
nikam neviedli. V poslednom 
období sme na Rade HS na Slo-
vensku zvolili komisiu, ktorá sa 
pravidelne stretáva so zástupcami 
HZS. Myslím si, že táto komisia 
splnila svoj účel a ľady sa koneč-
ne pohli.

Najväčšie výhrady mám k pre-
školeniu dobrovoľných členov 
Horskej služby na Slovensku. 
Preškolenia, ktoré sme zvládali 
za 1 deň, majú trvať až 3 dni. 
Myslím si, že termín preškolenia 

ktoré sa má konať v dňoch 21.12.-
23.12.2007, je pre väčšinu z nás 
nevyhovujúci z dôvodu blížiacich 
sa vianočných sviatkov. Pri navr-
hnutí náhradného termínu mi bolo 
povedané, že tak rozhodla komi-
sia. Ale pýtam sa, či nie je na 
vzájomnej dohode, aby to vyho-
vovalo obom stranám. Či sa niečo 
robí bez nás o nás? Dokonca bolo 
povedané, že ak sa nezúčastníme 
preškolenia prepadne nám škole-
nie pozemnej záchrany. V tejto 
dobe, keď je situácia v Horskej 
službe na Slovensku kompliko-
vaná, by sme aj naďalej mali na 
sebe pracovať, aby na preškole-
niach bolo vidno, že to vieme a 
máme na to.

A na záver Vám chcem poďa-
kovať za plnenie si povinností v 
roku 2007.

                    Jozef Šuriňák

Náši jubilanti

Jozef Mintáľ   70 rokov

LadisLav Matištík    65 rokov

Peter voLnár   65 rokov

Jandura Jozef   50 rokov 
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Pád z Baníkova

IKAR - CISA Pontresina 2007

Dňa 29.9.2007telefonuje česká 
turistka, že pod Baníkovským sed-
lom v Spálenej doline leží turista 
a sťažuje sa na bolesť za hrudnou 
kosťou. Okamžite vyzývame na 
spoluprácu leteckú záchranku z 
Popradu a začíname organizovať 
aj pozemnú záchrannú akciu, pre-
tože počasie nie je pre vrtuľník na-
jideálnejšie. Po prílete pilot skúsi 
naletieť k pacientovi, no pre silné 
nárazy vetra sa musí vrátiť k DHS. 
Medzitým sa z miesta nehody ozý-
va kolega z HS v Moravských Bes-
kydoch, ktorý je tam náhodou, že je 

pri pacientovi a podal mu nitrogly-
cerin. Pozemná skupina prichádza 
k pacientovi neskôr, podáva ďalšie 
lieky, nabalí pacienta do nosítok 
KONG a začína transportovať.Kú-
sok nad heliportom v Spálenej doli-
ne sú podmienky, pri ktorých sa po-
darí zobrať pacienta navijakom do 
vrtuľníka a ten ho transportuje pria-
mo do špecializovaného pracoviska 
v B.Bystrici.Neskor sa dozvedáme, 
že turista prekonal infarkt a mal 
veľké šťastie, že prežil.

                          Rasťo Šroba

Záchranka v Spálenej doline

Odišiel statočný človek

Baníkov a vôbec hrebeň Ro-
háčov aj v zime priťahuje hlavne 
českých turistov a horolezcov.Za 
dobrých podmienok je s nejaký-
mi skúsenosťami a s kompletným 
zimným výstrojom pomerne ľah-
ko prechodný. V zlých podmien-
kach, keď je skala olepená zle 
držiacim snehom a k tomu hmla, 
alebo silný vietor sa prechod 
hrebeňa stáva neporovnateľne 
ťažším. Za posledných šesť ro-
kov sme už štyrikrát museli spod 
stien Baníkova znášať mŕtve telá 
mladých ľudí, ktorí doplatili na 
nevhodné podmienky na hre-
beni. Posledný prípad je zo 16. 
februára tohto roku. Dvaja českí 
horolezci išli na túru z Jalovca-
cez Pachoľa a Baníkovské sedlo 
na Baníkov. Prenocovať chceli 
v Lúčnom sedle a na druhý deň 
pokračovať na Žiarsku chatu. Od 
sedla ich delilo 15-20 minút, keď 
jeden z dvojice (Martin, 21 r.) v 
hustej hmle stupil na prevej, kto-
rý sa pod ním zlomil a horolezec 
sa zrútil do severnej steny. Jeho 
kamarát, ktorý ostal na hrebeni s 
ním komunikoval, no nevidel ho 
pre hustú hmlu. Zistil, že je cca 
50 metrov pod ním a nemôže na 
nohy. Potom zavolal cez 112 na 

 V prekrásne júlové ráno prišla 
na Horskú službu smutná správa.
Včera vo večerných hodinách po 
dlhej a ťažkej chorobe dotĺklo 
srdce Emanuela Hučalu.
   Mano sa narodil 9.7.1936 v 
Nižnej. Po ukončení ZŠ sa vyučil 
a začal pracovať v ľanárskych 
závodoch v mieste svojho rodis-
ka. Po ukončení výroby v roku 
1966 začína v Nižnej Tesla vy-
rábať rádiové príjmače 
Talizman a postupne 
sa začína s vývojom a 
prípravou na výrobu te-
levízorov. Mano v tých 
časoch začína prispie-
vať do podnikových 
novín ako dopisovateľ 
a neskôr sa stáva redak-
torom. Jeho publikačná 
činnosť bola oveľa širšia.Prispie-
val svojimi článkami do okres-
ných, krajských novín ale aj do 
časopisov Tatry, Vysoké Tatry a 
iných. Mal veľkú zásluhu na vy-
dávaní nášho Spravodaja HS kde 
sme boli a aj sme jediná oblasť na 
Slovensku, ktorá vydáva vlastné 
noviny.Prvý spravodaj HS vyšiel 
v roku 1994 a potom vychádzal 
dvakrát v roku. V týchto novi-
nách, ktoré vychádzajú dodnes, 
je zachytená práca a život našej 

Slovinsko 2007

 V sedemdesiatom prvom roku 
svojho života odchádza z radov 
seniorov občan Zuberca Alojz 
Kováľ. Narodil sa 13.5.1936.
Po ukončení základnej školy v 
Habovke odchádza na Trstenské 
gymnázium. Po úspešnom ukon-
čení štúdia odchádza na základnú 
vojenskú službu. Potom krátky 
čas pracuje v Jednote Trstená. V 
Nižnej začína elektrotechnický 
priemysel, tak prichádza 
na oddelenie zásobova-
nia ako referent. Alojza 
ťahala práca bližšie k 
domu, ale hlavne chcel 
pomôcť v rodnej dedine.
V roku 1967 sa v Zuber-
ci vytvára účelové hos-
podárstvo priTJ, ktorého 
úlohou bolo budovanie 
horských dopravných prostried-
kov. Lojzo sa stáva jej vedúcim. 
Zorganizoval okolo seba mla-
dých Zuberčanov a spolu s nimi 
na vylomenisku v zložitých te-
rénnych podmienkach Salatín-
skej doliny vybudovali lyžiarsky 
vlek TRANSPORTA VL 1000-2, 
1460 m. dlhý. Vlek bol dokon-
čený v roku 1969.V roku 1970 
vybudovali ďalší vlek pre VŠD 
Žilina v lokalite Redikalné, ktorý 
slúži dodnes. V ďalšom roku sa 

upravuje zjazdovka v Spálenej a 
takto by sme mohli pokračovať vo 
vyratúvaní veľmi dlho. Kolektív, 
ktorý viedol mal 20-25 zamest-
nancov. V lete pri ňom pracovalo 
ďalších 15-20 brigádnikov. Vďa-
ka tejto prevádzke, ktorú viedol, 
Zuberec naozaj vzrastal. Musím 
spomenúť viaceré diela: výstav-
ba futbalového ihriska a budova 
pri futbalovom ihrisku, lyžiarsky 

vlek Janovky, materská 
škôlka, základná škola, 
reštaurácia Milotín, Dom 
služieb a mnohé ďalšie. 
Aj keď to boli zväčša 
stavby v akcii“Z“, pre-
vádzka bola ako výkon-
ný orgán.V roku 1989 sa 
prevádzka ruší. Lojzo sa 
zapájal aj do športu. Pri 

lyžiarskych pretekoch o Goral-
ský klobúk viac rokov zastával 
funkciu hospodára. Pri tom všet-
kom mal čas aj na horskú službu.
V roku 1970sa stáva členom HS a 
aj tu pracoval, koľko mohol. Viac 
volebných období pracoval ako 
poslanec MNV.
Lojzo, urobil si toho naozaj veľa 
pre šport, HS ale hlavne pre obča-
nov Zuberca.

    Ďakujeme za všetkých.
                             Stano Jandura

V tejto sezóne nás nemilo 
prekvapili dva smrteľné úrazy na 
zjazdovke v Spálenej čo nemá 
v histórii strediska obdobu. Za 
posledné roky sledujeme pokles 
bežných lyžiarskych úrazov, ako 
sú zlomeniny a vyvrtnutia hlavne 
dolných končatín čo je spôsobené 
lepším a bezpečnejším výstrojom 
u lyžiarov aj upravenosťou svahu. 
Pribúda nám ale ťažších úrazov 
(hlava, chrbtica). Je to spôsobené 
aj agresívnejšou jazdov lyžiarov 
a tiež bezohľadnosťou pri prepl-
nených zjazdovkách (väčšina ťaž-
kých úrazov býva po kolíziách s 
iným lyžiarom).

Prvý smrteľný úraz sa stal 
28.12.2006. O 12:43 bolo volané 
so zjazdovky, že je úraz hlavy a 
následné bezvedomie po páde z 
lanovky. Postihnutemu je poskyt-
nutá prvá pomoc službou HZS 
na zjazdovke. Ihneď bol volaný 
vrtulnik s Popradu. Po oznámení, 

Odišiel ďalší senior

Smrteľné úrazy na zjazdovke

HZS a my sme alarmovali vrtuľník 
z Popradu. Ten štyroch z nás vy-
viezol do Spálenej doliny, pokiaľ 
mu to hmla dovolila. Odtiaľ sme 
šli na lyžiach a pešo a už potme 
sme prišli na miesto odlomeného 
preveja. S kolegami,ktorí prišli z 
južnej strany sme urobili 100 m 
spust do steny na statickom lane, 
ale nič sme nenašli. Medzitým 
údolná skupina, ktorá prehľadáva-
la svahy pod stenou našla - žiaľ už 
nebohé telo. Pravdepodobne počas 
toho ako sme my vystupovali na 
hrebeň, sa už nevládal v zľadova-
telej stene udržať a spadol až dole. 
Horná skupina zbalila materiál a 
dolná transportovala telo na UT-
saniach na Zverovku.

Na jar, keď už bol sadnutý sneh, 
nás poprosil otec tohto mladíka, či 
by sme s ním nešli na miesto pádu 
na Baníkove. Stále mu to nešlo do 
hlavy a obviňoval toho kamaráta z 
hrebeňa, že mu nejako nepomohol. 
Potom, ako sme ho naviazaného 
na lane „prešikovali“ cez Baníkov 
a pozrel sa do strmej steny, pocho-
pil, že ten kamarát nemal žiadnu 
šancu pomôcť a myslím, že mu aj 
odpustil.

                  Rasťo Šroba
že nie su letové podmienky sa 
volá vrtuľník zo Zakopaného a 
súčastne aj RZP. O päť minút vr-
tuľník zo Zakopaného potvrdzuje 
vzlet. Po obhliadke postihnutého 
lekár z vrtulníka (TOPR) konšta-
tuje smrť. Príčinou smrti bol úraz 
krčnej chrbtice spôsobený pádom 
z lanovky. Postihnutý vypadol z 
lanovky počas epileptického zá-
chvatu.

Druhý smrteľný úraz sa stal 
26.3.2007. O 10:15 bol hlásený 
úraz hlavy pod horným bufetom. 

O 10:20 príchod záchranárov 
k postihnutému a začiatok resus-
citácie. O 10:50 prílet vrtuľníka 
LZS Poprad. O 11:20 Koniec re-
suscitácie lekár z vrtuľníka (Ate 
Poprad) konštatuje smrť.

Príčinou smrti bola zlomenina 
spodiny lebečnej a príčina pádu 
bola rýchla jazda.

                       Rudo Žuffa 

organizácie, za čo patrí veľká 
vďaka aj už zosnulému Manovi. 
Mal veľkú zásluhu aj na vedení a 
písaní našej kroniky. Bol jedným 
zo zakladateľov turistického a 
cykloturistického oddielu, spolu-
zakladateľom rôznych prechodov 
a tur.výstupov, ktoré sa poriadajú 
dodnes. Už v roku 1965 sa stáva 
členom HS. Veľkou mierou sa po-
dieľal aj pri výstavbe súčasného 

domu HS a záchranných 
staníc, zvlášť v Oravi-
ciach. Nikdy nechýbal 
pri športových akciách 
poriadaných v Rohá-
čoch. Jeho život bol na-
plnený prácou pre iných. 
Bol nenápadný a skrom-
ný. V roku 1985 mu 
bol udelený strieborný 

a v roku 1996 zlatý odznak HS. 
V sobotu 14.7.2007 dopoludnia 
sa na cintoríne v Nižnej prišlo s 
Manom rozlúčiť mnoho rodákov, 
priateľov i známych, medzi kto-
rými nechýbala ani početná sku-
pina členov HS. Mano, vďaka ti 
za všetko, čo si pre našu oblasť 
urobil. Ostaneš dlho príkladom a 
vzorom obetavosti.

    Zbohom Mano, 
česť vojej pamiatke.                                                                                           

                            Stano Jandura  

Dňa 26-30.09.2007 sa naši 
členovia HSnS oblasť Západné 
Tatry sever zúčastnili na letnom 
preškolení v Julských Alpách v 
Slovinsku. Cesta tam  bola dosť 
náročná no dokázali sme si ju 
spríjemniť dobrou náladou, kto-
rá nás neopúšťala po celú dobu 
pobytu. Hoci nám počasie moc 
neprialo, napriek tomu sme pre-
žili veľa krásnych zážitkov, či už 
v prírode alebo s našimi novými 
kamarátmi zo Slovinska, ktorí sa 
o nás po celú dobu pobytu vzorne 
starali. Náš prvoradý cieľ vystú-
piť na najvyššiu  horu Slovinska 
Triglav 2864m nám prekazilo zlé 
počasie, a tak tento „gigant“ me-
dzi okolitými kopcami ostal pre 
nás po celú dobu pobytu zahale-
ný hustou oblačnosťou a zhruba 
50 cm pokrývkou snehu a keď 
že ani jeden z nás nepociťoval 
„český syndróm zdolania hory 
keď už som tu“ osud sme radšej 
nepokúšali a zvolili sme si radšej 
náhradný program. 

      Prvou našou túrou bol vý-
stup do sedla Lukna 1700m. Už 
v tejto výške sa nachádzalo cca 
30cm snehu a pocit zimy upev-
ňoval silnejúci vietor, ktorý sa 
spájal so snežením. Preto sme sa 

rozhodli pre návrat. Cestou dolu 
nás už čakal Johanes (v ten deň 
náš sprievodca), a pozval nás na 
chatu: Bivak pod Luknaja, kde 
sme sa zohriali a Johanes nás po-
hostil svojou domácou pálenkou, 
samozrejme všetko s mierou. Po 
zostupe sme sa vybrali navštíviť 
vodopád Slap Peričnik, kde sme 
pocítili krásu Julských Álp . To že 
Slovinsko patrí medzi raj raftové-
ho vyžitia sa, sme sa presvedčili 
vo Vintgare, čo bol kaňon stvore-
ný na rafting. Deň plný zážitkov 
sme zakončili v meste Bled, ktoré 
svojím jazerom, okolitými kop-
cami a miestnou architektúrou, 
vytváralo dokonalý obraz sply-
nutia človeka s prírodou. 

      Nasledujúci deň nás naši 
slovinskí priatelia zobrali na 
2140m vysoký kopec Kepa. Tre-
ba povedať, že výstup bol dosť 
náročný, aj napriek tomu, že po-
časie ukázalo znova svoj alpský 
charakter. Pod vrcholom silnejú-
ci vietor a súvislá pokrývka sne-
hu a ľadu v hornej časti Kepy. 
Napokon sme  všetci  dokázali 
vystúpiť na vrchol a napokon 
zvládli bezpečný zostup kde sme 
už túžobne zbadali náš autobus. 
Túru sme zakončili v dedinke 

Mojstrana, v obľúbenej krčme na-
šich Slovinských sprievodcov, pri 
pohári dobrého piva a rozpráva-
nia zážitkov či už prežitých v ten 
deň, alebo o skúsenostiach našich 
respektíve Slovincov. Večer nám 
naši slovinskí  kamaráti pripravi-
li prezentáciu záchrany v horách 
spolu s projekciou výstupov či už 
letných alebo zimných, ktoré boli 
patrične okomentované väčšinou 
v slovinskom jazyku. Po pred-
náške pozval náš predseda našich 
slovinských kamarátov k nám na 
Slovensko, ktorí mu dali prísľub, 
že určite prídu a budeme naďalej 
rozvíjať našu novo rodiacu sa me-
dzinárodnú spoluprácu. Na záver 
prebehla diskusia a treba podot-

knúť, že bola patrične dlhá, kde 
vôbec ani jedna strana nepociťo-
vala jazykovú bariéru a cítili sme 
sa tam ako jedna rodina.

      V deň nášho odchodu sa 
nám hory konečne predviedli v 
plnej svojej kráse a odhalili nám 
svoju nádheru. Škoda, že už nebol 
čas na nijakú túru, no odchádza-
li sme s pocitom, že Triglav tu 
bude aj o rok, no viac ako zdo-
lanie kopca nás hrialo to, že sme 
v Slovinsku našli ľudí rovnakej 
krvnej skupiny, s ktorými sa po-
darilo vďaka výboru HS Západné 
Tatry sever nadviazať spoluprácu 
a pevne veríme, že ju budeme aj 
naďalej rozvíjať.

                              Bendy 

V dňoch 17 – 21. októbra 
2007 sa konalo 59. Zasadanie 
delegátov IKAR-u v Švajčiar-
skej Pontresine, ktorého sa zú-
častnili aj zástupcovia Horskej 
Služby na Slovensku. Treba 
podotknúť, že prvý raz mala na 
tomto významnom medzinárod-
nom kongrese zastúpenie aj naša 
oblasť Západné Tatry- sever, v 
podobe jedného delegáta z našej 
oblasti.

Prvý pracovný deň sa konal v 
lyžiarskom stredisku Corvatsch, 
počas ktorého predviedli na 
ľadovci vo výške 3303m nad 
morom nové ukážky spôsobu 
pozemnej záchrany a použitia 
nových materiálov pri záchrane 
na snehu aj v skale, ku ktorým 
sa pridružilo s testovanie nových 

hľadacích prístrojov a metód.
V priebehu 2 a 3 dňa pre-

biehali zasadania jednotlivých 
komisií IKAR-u, nosnou témou 
konferencie bol „Proces školenia 
záchranárov v jednotlivých člen-
ských krajinách“

- delegáti jednotlivých krajín 
prijali návrhy smerníc a odporú-
čaní pre organizáciu horskej zá-
chrany v jednotlivých krajinách

4 deň konania sa kongresu  pre-
biehali odborné prednášky týka-
júce sa horskej záchrany.

Záver zasadania bol venovaný 
zhromaždeniu a prijatiu nových 
členov IKAR-u. Na tohtoročnom 
kongrese sa zúčastnilo približne 
300 delegátov, z 58 organizácií a 
z 31 krajín.

                              Bendy


