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Zima 2014 - 2015
Minulá zima bola na snehové podmienky celkom dobrá . Za zimu na 
Zverovke napadlo 390 cm prírodného snehu. Prvé výraznejšie sneženie 
prišlo síce až 20. decembra, ale na zjazdovke sa začalo lyžovať vďaka 
umelému zasnežovaniu o týždeň skôr. V stredisku pribudla nová šesťse-
dačková lanovka, čo výrazne zvýšilo komfort prepravy lyžiarov. Slúžili 
sme tam podľa minuloročného modelu. Celková úrazovosť sa zvýšila 
len mierne, bolo ošetrených 92 úrazov, z toho 12 ťažkých. 

Leto 2015
V letnej sezóne sme zaregistrovali v Roháčoch zvýšenú návštevnosť. 
Pomohla k tomu aj nová lanovka a chodník na Predný Salatín. Tento 
ponúka návštevníkom rýchly nástup na hrebeň a vyzerá to, že turistic-
ké trasy v oblasti Brestovej a Salatínov budú pre turistov zaujímavé 
a často využívané. Chodník bol tohto leta provizórny a bude ho tre-
ba nakopaním rozšíriť aby bol pohodlný aj pre sviatočných turistov a 
rodiny s deťmi. Hneď prvý úraz letnej sezóny-zlomenina členka bol 
práve na tomto chodníku. Celkovo v lete bolo na záchranných a pátra-
cích akciách odpracovaných 28 dní a 446 hodín, čo je výrazný nárast 
oproti minulým rokom. Dvakrát sme použili vrtuľník z ATE Poprad.  
Najtragickejšou nehodou bol smrteľný pád poľskej turistky z hrebeňa 
Baníkova. Bolo aj viacero transportov na nosidlách, alebo doprovo-
dov zranených turistov. Najväčšou pátracou akciou bolo pátranie po 
nezvestnom mužovi z Brezovice v dňoch 17.11 - 21.11.2015. Hľadaný 
sa doteraz nenašiel.
Športovo - spoločenské akcie a asistencie
Štefanský výstup
Lekárske preteky v zjazdo-
vom lyžovaní-asistencia
Tatarkov memoriál
Preteky Bokami Západných 
Tatier - asistencia
Cyklokros preteky na Babej 
hore - asistencia
Výstupy na Lúčnu v zime aj 
v lete
Oravaman - asistencia na 
triatlonových pretekoch
Výstup - Osobitá
Futbalový turnaj - Demänová
Futbalový zápas v Zuberci 
proti TOPR-u
Pietna spomienka na obete 
hôr-Žiarska dolina, Zverovka

                                                                           

Činnosť v roku 2015

Miro Halák  50 rokov

Peter ScHnierer 60 rokov

StaniSlav Gejdoš 60 rokov

Marián jandura 65 rokov

Dušan KubačKa 70 roKov

Milan MiKláš 70 roKov

onDrej šišKa 70 roKov

StaniSlav janDura 70 roKov
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Viac foto z činnosti
 Horskej služby v Roháčoch
www.abcROHACE.sk

Novela zákona 544/2002 o HZS
Po štvorročných ťahaniciach v parlamente sa podarilo v novembri 2015 
prijať novelu číslo 274/2015 Z.z. 544/2002 o Horskej záchrannej službe. 
Vyberám len niekoľko dôležitých vecí: 
- Rozšírenie horských oblastí o Kysucká vrchovina, Poloniny
  a Kremnické vrchy. 
- Rozšírenie pôsobností jaskynnej záchrany HZS
  na územie celého Slovenska
- Na stránke HZS bude uvedený zoznam odborne spôsobilých členov
- Zmena vyhlášky o vzdelávaní – súčasťou základnej záchrannej činnosti     
(ZZČ) bude aj lyžiarska záchrana, preškolenia budú každé 3 roky
- Financovanie školení a materiálno-technického zabezpečenia
  pre dobrovoľných záchranárov HZS bude z príjmov zo záchrany
  horskou záchrannou službou
- Vyšpecifikované sú povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľa lyžiarskej 
trate a povinnosti osôb na lyžiarskej trati („biely kódex“)
                                                                          Rasťo Šroba

Naši jubilanti

Stanislav Jandura
 Rodený organizátor
                  a gentleman

  Narodil sa v minulom storočí, 
po zubersky„pétehopétyštyrid-
sátypéty“ a tohto roku sa dožil 
krásneho životného jubilea 70. 
rokov. Prvý zuberský lyžiar-
sky pretekár s celoslovenskou 
účasťou, vynikajúci 
organizátor medziná-
rodných lyžiarskych 
pretekov v Roháčoch, 
organizačný dirigent 
akcií našej Horskej 
služby, tvorca originál-
nych myšlienok, autor 
mnohých zaujímavých 
novinárskych príspev-
kov. Spolu s bratom Mariánom, 
skvelé bratské duo v záchra-
nárskej organizácii Západných 
Tatier zo severnej strany, ktoré 
šíri dobré meno Horskej službe 
v Roháčoch.
Náš jubilant začal  profesionálne 
pôsobiť v koncernovom podni-
ku Tesla Orava Nižná, v jednej 
najväčších elektrotechnických 
fabrík v bývalom Českosloven-
sku. V tom čase bola táto fab-
rika fenoménom, ktorý výrazne 
ovplyvnil v našom regióne živo-
ty ľudí, rodín, obcí, miest, pomo-
hol kultúre, športu, vzdelávaniu, 
bytovej výstavbe či doprave. V 
tom čase rozmachu tento mamutí 
podnik zamestnával vyše sedem 
tisíc ľudí a  pracovali v ňom 
viacerí bývalí a súčasní, profe-
sionálny i dobrovoľný horský 
záchranári našej oblasti. Pôsobil 
v zodpovednej funkcii ako ve-
dúci výrobnej dielne meracích 
prístrojov.
 No jeho  veľkými životnými 
láskami okrem manželky Fran-
tišky boli šport a horská záchra-
na. Stanislav Jandura spoločne 
s našim kolegom seniorom Já-
nom Maťúsom sú vôbec  prvý 
pretekári zo Zuberca, ktorí sa 
zúčastňovali celoslovenských 
pretekov v zjazdovom lyžovaní. 
A táto láska k športu vyústila 
do celoživotného podieľania sa 
na organizácii medzinárodných 
pretekov O goralský klobúk 
v zjazdových disciplínach pre 
dospelých i neskôr lyžiarskych 
pretekov pre deti pred pretekár-
skeho veku O goralský klobúčik. 
A odtiaľto bol iba krôčik k hor-
skej záchrane, pretože ako všetci 
dobre vieme, športové  podujatia 

v horách po zdravotnej stránke 
zabezpečuje Horská služba. Po-
pri plnení povinností horského 
záchrancu bol zvolený za pred-
sedu oblasti Horskej služby v 
Roháčoch.
 A dodnes hýri aktivitou i na 
dôchodku ako predseda Klubu 
seniorov Horskej služby Ro-

háče. Jeho práca sa 
vyznačovala a dodnes 
vyznačuje veľkou 
láskou, precíznosťou 
a tým aj nárokmi na 
všetky spolupracujúce 
organizačné ohnivká 
okolo seba. Z toho sa 
zrodili a rodia vydare-
né akcie našej oblasti, 

ktoré si zakaždým získavajú 
mnohé srdcia i odborné uznania. 
Naposledy to bola réžia osláv 
60. výročia založenia Horskej 
služby na Slovensku v Zuberci s 
ukážkami záchranných prác.Vari 
najviac v jeho práci pre Horskú 
službu je oceňovaná  duchovná 
dimenzia. Tu sa živo zrkadlia aj 
naše vzťahy na horách k tvor-
covi života, prírodnej nádhery 
a úcta  ochrancovi horských 
záchranárov pri výkone nášho 
poslania. Pred necelým rokom 
sa po náhlej chorobe  rozlúčil so 
svojou manželkou Františkou. 
Zostal však jej pekný úsmev, 
nádherný hlas, ochota pomôcť, 
keď spoločne s kmotrou Ankou 
Žuffovou, Tónkou Šuriňákovou, 
Martou Miklášovou, Agneškou 
Matištíkovou a Helenkou Jan-
durovou boli hosteskami podu-
jatia a našou  hafirovicou a zu-
berskými koláčmi milo privítali 
po vystúpení z lanovky všetkých 
domácich i zahraničných účast-
níkov  jubilea v srdci Salatínskej 
doliny.
A na záver niečo z našich prí-
hod o Stanovi. Vždy bol po-
zorný a galantný voči ženám a 
túto vlastnosť uplatnil aj počas 
záchrannej akcie poľskej turist-
ky. V zimnom období bohatom 
na sneh zblúdila na hrebeni Dl-
hého úplazu. TOPRu sa ju ne-
podarilo zachrániť, tak vyzval 
našu oblasť o pomoc. Pátracie 
družstvo vyrazilo do Látanej 
doliny. Stano tu objavil v snehu 
čerstvé stopy, ktoré ho doviedli k 
úplne vyčerpanej, podchladenej 
a už blúzniacej poľskej turist-
ke. Vďaka prítomnosti ratraku 
pri pátracej akcii sa ju podarilo 

rýchlo transportovať na chatu 
na Zverovku. Tu sa jej pohoto-
vo ujal lekár. Život, ktorý visel 
na vlásku sa podarilo zachrániť. 
Keď už bola pri zmysloch a vní-
mala okolie, gentleman Stano sa 
nezaprel. Bolo práve 8. marca. 
Keďže 8. marec bol dňom jej 
narodenia, tak jej zablahoželal 
najskôr k narodeninám. Keďže 
v tento deň sa slávil v tom čase 
veľkolepo sviatok žien, zablaho-
želal jej k tomuto sviatku. A keď-
že 8. marec bol zároveň aj nový 
dátum jej narodenia na Sloven-
sku v Roháčoch, neváhal a zabla-
hoželal jej aj k týmto novým na-
rodeninám tretí krát. Bolo to pre 

ňu veľké prekvapenie  i ohromná 
radosť, lebo  nebyť pohotového 
záchranárskeho zásahu bolo by 
všetko skončilo ináč. Ktovie 
koľko krát pri stretnutí by teraz 
vybozkávala všetkých zúčastne-
ných záchrannej akcii za úplne 
najvzácnejší dar k narodeninám 
v jej živote. Jeho obetavá  práca 
bola ocenená najvyššími ocene-
niami a vyznamenaniami nielen 
Horskej služby. Nášmu oslá-
vencovi Stanislavovi Jandurovi, 
ktorému nechýba snaha vždy 
pomôcť, želáme všetci zo srdca 
veľa zdravia, elánu a životnej 
sviežosti. 
                        Štefan Škerda

Pád na Baníkove
     Dňa 23.augusta 2015 pre-
chádzala skupina poľských vy-
sokohorských turistov hrebeňom 
Roháčov. Po prejdení najexpo-
novanejšieho úseku Baníkova 
pokračovali smerom na Hrubú 
kopu a zdalo sa, že sú už na dob-
rom a ľahkom chodníku. Jedna 
turistka zo skupiny však zle 
stupila, alebo sa jej prevalil pod 

nohou kameň a spadla na južnú 
stranu dole strmým trávnatým 
úbočím. Po pár nekontrolova-
ných kotrmelcoch sa zrútila asi 
100 metrov do južnej steny Ba-
níkova. Turisti ktorí ostali hore 
na chodníku neboli schopní sa k 
nej dostať, lebo pod trávnatým 
svahom bol skalnatý a veľmi 
komplikovaný terén na zlieza-

nie. Zavolali na pomoc Horskú 
záchrannú službu. Jedna sku-
pina vyrazila zo Žiarskej chaty 
s materiálom na spust a druhá 
skupina išla od nás zo Zverovky 
cez Smutné sedlo. Po príchode 
na miesto nešťastia sa zistilo, že 
turistka bola v strede steny asi 
60 metrov nad úpätím steny. Už 
na prvý pohľad boli jej zranenia 

nezlúčiteľné zo životom. Nasle-
dovalo vybudovanie „štandu“ a 
nabalenie do nosidiel. Po spuste 
stenou sme  zniesli telesné po-
zostatky v nosidlách na Žiarsku 
chatu, kde sme prišli už za tmy. 
Akcie sa zúčastnilo 9 záchraná-
rov ZT-sever a 9 záchranárov 
ZT-juh.
                                     Rasťo Šroba

Dušan Kubačka 70. r.
Svoju poôsobnosť na Orave za-
čal v n.p.TESLA ORA-
VA. Po vyučení ostáva
pracovať v tomto 
podniku. Roháče sa 
mu stali srdcovou zá-
ležitosťou v zime i v 
lete. Pre svoje dobré 
vlasnosti a kamarát-
sku povahu bol oslo-
vený, aby rozšíril rady 
HS. Po úspešnej čakacej lehote a 
školeniach v roku 1974 sa stáva 

dobrovoľným členom HS. Bol 
veľmi aktívny pri plnení všet-

kých povinností vyplý-
vajúcich z členstva v 
našej organizcii. Aj v 
seniorskom veku sa teší 
dobrému zdraviu a je 
vždy ochotný pomôcť 
pri prácach organizo-
vaných Klubom senio-
rov HS v Roháčoch. Do 
krás oravskej prírody 

zasväcuje aj svoje vnúčatá.

Ondrej Šiška 70.r.
Rod Šikovcov je významnou 
mierou zapísaný a spojený so 
životom a prácou HS v našej 
oblasti. Po Júliusovi, 
ktorý bol dlhoročným 
profesionálnym praco-
vníkom i náčelníkom 
nasledoval Ján a od 
roku 1970 aj Ondrej, 
ktorý bol vždy na 
blízku, keď bolo treba 
pomnôcť pri záchrane 
ľudského života a zdra-
via v našich horách. Dlhé roky 
pracoval vo vedúcej funkcii pri 
výstavbe Múzea oravskej dedi-
ny na  Brestovej, ktoré aj jeho 

zásluhou stalo sa perlou Oravy. 
Toto jeho pracovisko nachádzalo 
sa v takých priestoroch, odkiaľ 
on mal vždy možnosť zúčastňo-

vať sa aktívne pri zá-
chranných či pátracích 
akciách. Po viacerých 
úrazoch bola priro-
dzene jeho činnosť 
čiastočne obmedzená.
Aktívne žije v našom 
kolektíve Klubu senio-
rov HS v Západných 

Tatrách - sever. Veríme, že aj do 
budúcnosti bude platným čle-
nom a svojm prístupom prispeje 
k rozvoju našej oblasti. Želáme 
mu pevné zdravie.

Dr. Milan Mikláš 70.r.
Narodil sa 1.10.1945 na horár-
ni vo Vlkolínci, kde jeho otec 
pôsobil ako mestský horár Ru-
žomberka. Tam aj tragicky za-
hynul. Syn pokračoval 
v rodinnej tradícii. Po 
skončení lesníckej ško-
ly a niekoľko ročnej 
praxi na Čiernom Vá-
hu a Lesprojekte v 
roku 1967 nastúpil pra-
covať na LZ Habovka. 
Roháče si zamiloval 
a veľmi rád chodil po 
roháčskych chodníkoch v zime 
či v lete pri práci i mimo nej. 
Navštevoval aj iné horské oblasti 
a bol členom JAMES-u, kde sa 
venoval horolezectvu. Pre tieto 
prednosti vstupuje do HS v našej 
oblasti v roku 1980. Diaľkove 
študoval na vysokých školách 
doma i v zahraničí. Po ich ukon-
čení vykonával riadiace vedúce 
funkcie na úrovni okresu, kraja 
a Slovenska. Aj z týchto pozícií 

pozitívne ovlpyvňoval rozvoj 
našej obasti. Je publikačne čin-
ný. Vydal už osem kníh a pripra-
vuje ďalšie. Významnou mierou 
sa pričinil o činnosť KS HS v 

našej oblasti a od roku 
2007 vykonával funk-
ciu ústredného tajom-
níka KS HS na Slo-
vensku. Prajeme mu 
veľa zdravia a hodne 
úspechov v publikač-
nej činnosti, zdravia, 
aby ešte dlhé roky 
pomáhal pri dôstojnej 

reprezentácii našej organizácie.
                              Stano Jandura



Ortler

   Do malej dedinky Sulden s 
iba 270 stálymi obyvateľmi v 
Južnom Tirolsku sme sa vybra-
li 5. septembra. Náš zámer bol 
navštíviť miestneho pána farára 
Hurtona no a samozrejme pokú-
siť sa zdolať ďalší, vŕšek Ortler 
vysoký 3899 m.n.m. Po príchode 
do dediny nás privítalo hrozné 
počasie, v dedine pršalo a na 
Ortleri snežilo, nie moc ideálny 
začiatok. Bola akurát nedeľa, 
tak sme si šli pozrieť dedinku a 
navštívili aj miestny kostol kde 
akurát slúžil sv. omšu pán farár 
Hurton. Asi sme sa dobre po-
modlili lebo na druhý deň bolo 
počasie ako vymenené a tak sa 
mohlo vyraziť. Prvý deň to mala 
byť chata Payer Hutte 3020 m.

n.m., kde sme aj mali prenoco-
vať. Na chate nás už čakala pani 
chatárka s dobrým pivkom a vý-
datnou večerou. Ráno o pol pia-
tej naviazaný po troch sme vyra-
zili na vrchol Ortler. Najprv nás 
čakal krásny, ale ostrý hrebeň 
Tabareta a potom snežná pláň s 
množstvom zradných trhlín. Na 
vrchol sme dorazili okolo obeda. 
Moc sme sa tam ale nezdržiava-
li, aby nás nezastihla zápcha na 
hlavnom hrebeni. V Suldene pri 
posledných nákupoch nás stretol 
Messner a chcel sa s nami odfo-
tiť a mi že dobre ale rýchlo, lebo 
sa ponáhľame a tak Messnerovy 
pribudla pekná fotka od Zuber-
ských celebrít.                  Peter Šroba

Iceland 2015

Iceland  - ľadová krajina  ležia-
ca  tesne pod polárnym kruhom 
na severe Európy. Jedna z mála 
krajín, ktoré sa môžu popýšiť,  
že ležia na dvoch tektonických  
doskách. Juhovýchodná časť 
ostrova  sa  nachádza  na eurá-
zijskej doske a severozápadná na 
severoamerickej doske. Island je 
krajina s najväčším počtom ge-
otermálnych oblastí (asi 800) a 
termálnych prameňov, ktorých 
má okolo 7000. Na 
ostrove  žije  cca
3 200 000 tisíc obyva-
teľov, zväčša germán-
skeho pôvodu. Väčšina 
obyvateľstva sa sústre-
dí v dvoch najväčších 
mestách Rejkjavik a 
Akureiry, zostatok 
tvoria ľudia roztrúse-
ní po obvode ostrova, živiaci sa 
najmä chovom dobytka, oviec a 
rybolovom.
Island v dnešnej dobe nie je 
tak vzdialená krajina, ako by sa 
mohlo na prvý pohľad zdať, do-
konca je od roku 2001 súčasťou 
Schengenského priestoru. Na Is-
land sa dostanete s občianskym 
preukazom „vo vrecku“. Nieke-
dy v máji mi zavolal brat, že sú 
lacné letenky na tento ostrov, tak 
som oslovil  viacerých chlapov 
z našej Horskej. Po dlhšej dobe 
váhania a rozhodovania sme 
ostali traja - Ja, Vlado Žuffa a 
Rasťo Mika. Vyrazili sme  le-
tecky 16. 10. 2015 z Bratislavy 
do Írskeho Dublinu, kde  sa  k 
nám pridal môj brat Andrej a 
jeho kamarát Martin. Z Dublinu 
do Rejkiavíku  trvá cesta asi dve 
hodiny lietadlom + dve hodiny 
posun cez časové pásma oproti  
Slovensku. Ostrov nás privítal 

studeným, upršaným a usneže-
ným počasím. Keďže sme mali v 
pláne prespávať v stanoch, nebo-
li sme z toho veľmi  nadšení. Na 
ostrove je veľa kempov, kde  sa 
dá spať, resp. miest na prespatie, 
takže s vybavením na aké sme 
zvyknutí u našich západnejších 
susedov, v nich nerátajte. Ešte v 
ten deň  sme si prenajali  auto 
a hor sa smerom na sever kraji-
ny.  Okruh okolo ostrova, ktorý  

sme absolvovali má  
názov Goldenring. Ve-
die kľukatými cestami  
okolo pobrežia,  kde sa  
na severe vinie okolo 
Grónskeho mora a na 
juhozápade ho obmýva 
Atlantický oceán. Mali 
sme možnosť vidieť 
veľa vodopádov,  vy-

stúpili sme na sopku, ktorá je jed-
ným z hlavných lákadiel ostrova. 
Nazreli sme aj do jej  krátera  s 
priemerom cca 500 m. Postupne 
sme navštívili oblasť   gejzírov 
na juhu krajiny, kde sa nachádza 
základňa najväčšieho gejzíru na 
svete. Žiaľ tento už  asi 11 rokov 
nie je činný, ale v jeho okolí je 
niekoľko veľkých gejzírov, ktoré  
v cca 7 min intervaloch ponúka-
jú turistom krásne  divadlo. V 
každom väčšom meste, či skôr 
dedine, sme mohli navštíviť  ter-
málne kúpele, veľmi dobre vy-
bavené vodou,  ktorú Islanďania 
ochladzujú z približne 90 stup-
ňov na teplotu okolo 35 - 41°C. S 
príjemnou termálnou vodou sme 
sa napokon nevedeli rozlúčiť ani 
posledný večer nášho putovania 
touto veľmi zaujímavou a origi-
nálnou krajinou. 
                    Rasťo Gonšenica

Keď generácia členov Horskej služ-
by - profesionálov či dobrovoĺníkov 
začala byť vo veku, že už nemohli 
vykonávať záchranársku činnosť, 
uvažovali ako zostať prospešní v 
horách. 
  Hľadali možnosť, ako po vyrade-
ní z aktívnej činnosti zostať v dianí 
Horskej služby. Tak sa stalo, že na 
podnet viacerých zaslúžilých členov 
HS na čele s  Františkom Mrázikom 
a po schválení a odporučení
vtedajšieho ÚV HS ČSZTV
a SÚV ČSZTV bol založený v roku 
1991 Klub seniorov Horskej služby 
na Slovensku. Jeho prvým predse-
dom sa stal František Mrázik a vý-
konným tajomníkom Marián Raj-
čan. Následne boli založené kluby 
seniorov HS aj v ostatných oblas-
tiach jej  pôsobenia / Vysoké Tatry, 
Západné Tatry sever a juh, Nízke 
Tatry sever a juh, Veľká Fatra sever 
a juh, Malá Fatra a Slovenský raj. 
  Okrem svojej činnosti zameranej 
na pomoc a dôstojnú reprezentá-
ciu horskej záchrany v tej - ktorej 

oblasti, členovia KS HS každoročne 
organizujú celoslovenské stretnutia 
vždy v inej horskej oblasti našej do-
moviny. Aj tento rok sa naši členovia 
zúčastnili tohto stretnutia,  ktoré sa 
uskutočnilo v septembri vo Veľkej 
Fatre na Malinom Brde.  
  Súčasťou programu bola aj návšte-
va horskej obce Vlkolínec zapísanej v 
zozname kultúrnych pamiatok
UNESCO. Je celkom prirodzené, že 
naši členovia zúčastňujú sa na všet-
kých podujatiach organizovaných 
horskými záchranármi na jednej či 
druhej strane Západných Tatier, či 
poľskom Zakopanom. 
   Aj tento rok sme sa navždy rozlúčili 
s našimi kamarátmi. Úžasnými ľuďmi 
milujúcimi naše hory.
   Oceňujeme výbornú spoluprácu 
a vzájomnú toleranciu všetkých na-
šich členov - horských záchranárov 
mladých, aj tých skôr narodených v 
našej oblasti. 
   Veríme, že nám to vydrží spoločne 
ešte veľa rokov.
      Stanislav Jandura a Milan Mikláš

Klub seniorov

  V tretiu júlovú sobotu sa už tradič-
ne uskutočnili preteky Oravaman. 
Po piaty krát sa pod Roháčmi stretlo 
takmer 500 pretekárov z 12 krajín. 
Prevládalo horúce počasie, čo sa 
prejavilo aj na únave a vyčerpaní 
mnohých súťažiacich. Počas piat-
ku a soboty sa do príprav zapojilo 
viac než 150 dobrovoľníkov, z toho 
približne 50 horských záchranárov. 
Touto cestou by som sa chcel poďa-
kovať všetkým členom HS Roháče, 
ktorí nám každoročne s prípravou 
pomáhajú. Poďakovanie patrí aj 
dobrovoľným členom HZS ZT z 
Oravskej Polhory a seniorom HS 
Roháče, ktorí nám na Oravamane 

vždy aktívne pomáhajú. 
Okrem Oravamanu sa tento rok 
uskutočnil Memoriál Janka Matláka 
o cenu Pálenice. Na stretnutí skial-
pinistov na pamiatku nášho kamaráta 
a kolegu sa zúčastnilo 150 priazniv-
cov tohto športu. Veľmi  si vážim 
účasť všetkých, ktorí prišli a zároveň 
pomohli s prípravou a organizáciou. 
Zároveň verím, že budúci rok sa nás 
stretne ešte viac. Dňa 17. októbra  sa 
za pomoci HS Roháče konali preteky 
v behu do vrchu – Brestová Vertical, 
kde sa zúčastnilo 100 pretekárov z 3 
krajín. Na záver by som chcel ešte 
raz poďakovať všetkým, ktorí sa na 
príprave uvedených podujatí 
podieľali.  
                                   Peter Paľa

Žijú v našich srdciach

Odišiel z našich radov

Oravaman - poďakovanie

 Už dávno medzi členmi Hor-
skej služby v Roháčoch driemala 
myšlienka duchovne pamätať na 
svojich kolegov, ktorý svoj život 
zasvätili ľuďom v horách a odišli 
z našich radov.  Myšlienka tvorcu 
tohto návrhu, bývalého náčelní-
ka Horskej služby Západné Tatry 
– sever z Roháčov Jána Jurinu 
dozrela tohto roku. Po prvý krát 
v histórii na Slovensku sa usku-
točnila svätá omša za zosnulých 
záchranárov z Slovenska, Česka 
a Poľska v rímskokatolíckom 
kostole zasvätenému  tajomstvu 
Premenenia Pána v obci Huty. 
Svätú omšu odslúžil duchovný 
otec farnosti ThDr. Stanislav 
Dulák PhD.  Koncelebroval no-
vovymenovaný kaplán Horskej 
záchrannej služby Ján Dubec-
ký, ktorý pôsobí vo Vysokých 
Tatrách v Starom Smokovci pri 
duchovnom otcovi z Oravy
Róbertovi Tokárovi z Krivej.
Dušiam v očistci môžeme po-
môcť modlitbami a zvlášť tým, 
že obetujeme za nich svätú omšu. 
To bolo ústredným motívom spo-
mienky na našich kamarátov zá-
chranárov. Miesto konania bolo 
zámerne volené na Hutách, aby 
sme boli vari bližšie k Bohu a 
naše modlitby skôr vypoču-
té. Všetkých  prekvapila veľká 
účasť záchranárov a príbuzných. 
Prítomní boli záchranári poľ-
skej záchrannej služby TOPR, 
záchranári z Česka a slovenský 

záchranári. Nechýbali ani horo-
lezci zo slovenských oddielov. 
Potešila aj prítomnosť manželiek 
a rodiny zosnulých horolezcov 
Jána Matláka a Vladimíra Švan-
cára, ktorých srdce dotklo pred 
rokom pod Dhaulágirí.  Aj za ich 
duše bola obetovaná svätá omša. 
Po nej sa uskutočnilo spoločné 
posedenie v reštaurácii Koliba 
Holica nad Hutami. Na úvod bol 
premietnutý dokumentárny film 
zosnulých legiend horskej zá-
chrany zo Slovenska i zahraničia. 
A tak sme si mohli zaspomínať 
na Františka Mrázika, Ivana Gál-
fyho, Petra Šperku, Vladimíra 
Tatarku, Petra Matoša, Gustava-
Zatkalíka, Pavla Ferenčíka, Jána 
Kresáka, Blažeja Kováča, Milana 
Marenčáka, Petra Malinowské-
ho, Józefa Uznańskeho, Wlo-
dimierza Gasienicu Gladczana, 
Stanislawa Gasienicu Wawrytka, 
Karola Doboša, Štefana Šróbu, 
Michala Daňu st., Júliusa Šišku 
a Jána Matláka.
Do budúcna sa plánuje tradične v 
tomto termíne slúžiť svätá omša 
za zosnulých záchrancov. Z ka-
pacitných dôvodov sa v tradícii 
bude pokračovať v Zuberci. Po-
ďakovanie patrí všetkým, ktorý 
prišli na svätú omšu s úmyslom 
uctiť si ich a vyprosiť milosti du-
šiam, ktorý svoj život zasvätili v 
prospech blížnych.
                               Štefan Škerda

  Spoločnosť Tatrawest s.r.o. 
spustila pred letnou turistickou 
sezónou pre návštevníkov letnú 
prevádzku šesťsedačkovej la-
novky. Už počas príprav letnej 
prevádzky šesťsedačky logicky 
vyplynula potreba vytvoriť tu-
ristickú alternatívu pre návštev-
níkov, ktorí sa k vrcholovej sta-
nici vyvezú šesťsedačkou. Obec 
Zuberec tak podala žiadosť o 
vybudovanie nového turistické-
ho chodníka od vrcholovej sta-
nice na Predný Saľatín. V závere 
júna Krajský úrad životného pro-
stredia v Žiline vydal súhlasné 
stanovisko a počas leta firma 
Tatrawest organizovala práce na 
budovaní spomínaného turistic-
kého chodníka. Niektoré úseky 
chodníka nakopávali zamestnan-
ci Tatrawestu, iné dobrovoľní a 
profesionálni členovia horskej 
služby. Dnes je spomínaný chod-
ník takmer dokončený. Kolaudo-
vaný však bude v priebehu roku 
2016, kedy po zimnom období 
budú ešte odstránené, či dola-
dené snehom poškodené, či na 

tlak snehu citlivé miesta. Hos-
ťom Zuberca, návštevníkom 
Roháčov tak pribudla nová 
služba. Po prvej letnej sezóne 
s prevádzkou šesťsedačky a 
spomínaného chodníka môžme 
konštatovať, že predpoklady, 
očakávania spojené s týmto rie-
šením sa naplnili. Vybudovaním 
chodníka na Predný Saľatín sa 
odľahčilo turisticky exponova-
nej Roháčskej doline. Vznikla 
alternatíva pre kondične menej 
zdatných návštevníkov, poprí-
pade starších ľudí, ktorí sa po 
vyvezení lanovkou ocitajú v 
priestore nad hornou hranicou 
lesa a majú tak možnosť za-
žiť atmosféru vysokohorského 
prostredia. Po niekoľkominú-
tovom stúpaní sa návštevníkom 
naskytujú nádherné pohľady 
na hrebeň Roháčov od Rákoňa 
počnúc Saľatínmi a Osobitou 
končiac. Pravdou však je, že 
okrem pozitív sme predpokla-
dali aj isté negatívne dôsledky. 
Žiaľ s prítomnosťou človeka v 
horách, ruka v ruke ide aj ne-

Nový turistický chodník

poriadok. Ani tento chodník nie 
je výnimkou. A tak v Roháčoch 
pribudol ďalší priestor, kde treba 
po tých neporiadnych turistoch 
z pomedzi mnohých slušných 
návštevníkov robiť poriadok, 
zbierať odpadky. Rovnako sme 
predpokladali tiež nárast úrazo-
vosti, nakoľko menej zdatní a 
skúsení turisti, slabšie vybavení 
sa ľahšie a teda vo väčšom počte 
ocitnú na hlavnom hrebeni Ro-
háčov. Odpoveď na túto otázku 

však prináleží chlapcom z radov 
profesionálnych záchranárov. 
Precíznejšie zhodnotenie uve-
deného kroku však dovolí až 
niekoľko nasledujúcich letných 
turistických sezón. Verím však, 
že spomínané pozitíva prevážia 
prípadné negatívne javy. Na zá-
ver ešte zdôrazním, že v koneč-
nom dôsledku mnohé závisí od 
nás, návštevníkov Roháčov.
                             Juraj Majerčák

Všetci raz musíme odísť a tým sa 
naplnila životná púť nášho senio-
ra HS Roháče, 78-ročného Jozefa 
Mintáľa. Bol to skvelý 
športovec, výborný fut-
balista, funkcionár, tré-
ner ale aj obetavý
člen HS.
Do tejto humánnej or-
ganizácie vstúpil v roku 
1968 a popri svojich 
športových povinnos-
tiach snažil sa vyko-
návať povinnosti vyplývajúce z 
členstva HS veľmi zodpovedne. 

Niekoľko volebných období bol 
členom oblastného výboru v na-
šej oblasti. V poobedňajších ho-

dinách 2. 9. 2015 sme 
sa dozvedeli smutnú 
správu, že Jozef po dlh-
šej chorobe opustil ten-
to svet. Na poslednej 
rozlúčke v rodnej obci 
Podbieľ sa okrem iných 
prišla rozlúčiť aj asi 20 
členná delegácia členov 
HS z našej oblasti.

Jozef, nezabúdame a spomíname.
                             Stano Jandura

Futbal
  Turnaj HS 2015
  Tento rok v júni, presne 27. sa ko-
nal futbalový turnaj HORSKÝCH 
SLUŽIEB.  Organizátorom turnaja 
bola HS Jasná na miestnom futba-
lovom štadióne v Demänovej. Tur-
naja sa každoročne zúčastňujú: HS 
Beskydy, HS Jasná, HS Západné 
Tatry sever a HS Západné Tatry 
juh. V konečnom dôsledku  juža-
nia neprišli v potrebnom množstve 
hráčov, tak po vzájomnej dohode 

sme hrali pod jedným mužstvom 
ako HS Západné Tatry. V krásnom 
Letnom počasí naše mužstvo ne-
sklamalo a ako podotkli nezainte-
resovaní diváci, ponúkalo na ihris-
ku pekný kombinačný futbal plný 
vyložených šancí na skórovanie. 
Horšie to už bolo s ich zakončo-
vaním a premieňaním. Nakoniec 
sme skončili na výbornom treťom 
mieste. Odmenou nám bol krásny 
športový zážitok a hlavne stretnu-

tie sa s našimi kamarátmi z HS 
s ktorými sme sa mali možnosť 
porozprávať pri dobrom guľáši a 
inom pohostení. Už teraz sa tešíme 
na nasledujúci ročník.
Zápas HS Roháče - TOPR
V sobotu 7. novembra sa konali 

v Zuberci priateľské zápasy medzi 
záchranármi z Roháčov a Zakopa-
ného, taktiež aj medzi ich ženami.  
Všetky zápasy žien aj mužov sa 
skončili remízou tak na ihrisku 
pod Grápou, ako aj v kolibe Josu                  
                               Rasťo Fandák              


