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Zima 2011-2012
  Po dvoch slabších rokoch prišla vlani zima ako má byť. Na Zverovke 
napadlo podľa našich meraní cez 430 cm v prírastkoch, čo je takmer o 
dva metre viac ako rok predtým. Podmienky na skialpinizmus v horách 
boli výborné, s lezením v stenách a ľadopádoch to bolo trochu slabšie, 
pod čo sa podpísala veľmi suchá jeseň. Čo sa týka lavín, kritické bolo 
asi týždňové obdobie v strede januára, kedy  za 3 dni napadlo na Zve-
rovke 130 cm snehu, vo vyšších polohách ešte určite trochu viac. V tom 
období sa nám aj podarilo urobiť dva úspešné preventívne odstrely lavín 
v Spálenom žľabe. Druhýkrát bolo veľmi lavinózne v strede februára, 
keď sme tiež boli nútení vyhlásiť na 3 dni 4. stupeň lav. nebezpečenstva. 
V teréne Roháčov sa našťastie neudiali žiadne prípady, kde by sme mu-
seli zasahovať.
  Na zjazdovkách v Spálenej slúžili cez týždeň po dvaja profesionáli. 
Cez víkendy mali slúžiť 2 dobrovoľní plus jeden čakateľ, musím však 
zdôrazniť, že nie vždy nastúpili do služby v plnom počte. Je na nás aby 
sme sa nad tým zamysleli a v nastávajúcej sezóne ten stav zlepšili.Ošet-
rili a zviezli sme dokopy 76 zranení, z toho 9 vážnych. Dvakrát sme pri 
transporte použili vrtulník.

Leto 2012  
        V medzisezóne a sme vykonávali preventívnu činnosť, opravovali 
sme technicko-bezpečnostné pomôcky na hlavnom hrebeni Roháčov 
(kramle, reťaze) a urobili sme niekoľko
ukážok a prednášok pre rôzne záujmové skupiny a školy. Slnečné leto 
prilákalo do hôr zvýšené množstvo turistov a návštevníkov v porovnaní 
s predošlými rokmi. Bolo to vidieť hlavne v auguste a cez septembrové 
víkendy. Počas letnej sezóny sme zasahovali v Roháčoch
14-krát. Väčšinou išlo o ošetrenie a transport zranených turistov z teré-
nov Roháčov v nosidlách. Zúčastnili sme sa aj niekoľkých pátracích a 
záchranných akcií mimo našej oblasti.
Napriek veľkému počtu návštevníkov sa tešíme, že sme v lete neza-
znamenali žiadny smrteľný prípad. Najvážnejšiou akciou bol transport 
pätdesiatnika s akútnou srdcovou príhodou pri Bielej skale. Aj vďaka 
rýchlej práci záchranárov turista prežil bez vážnych následkov. Okrem 
samotnej záchrannej činnosti sme organizovali a asistovali pri rôznych
športových podujatiach:

Športovo - spoločenské akcie a asistencie
Štefansky výstup
Tatarkov memoriál 
Preteky „Bokami Západných Tatier“ 
Výstupy na Lúčnu
Výstup na Sivý vrch
Výstup na Osobitú
Futbalový turnaj v Bobrovci
Deň ratownika a futbal proti TOPR-u
Oravaman 
MS v psích záprahoch
Cyklopreteky Tatry-tour
Sviatok hôr
Deň HZS na Podbanskom 
Pietna spomienka na obete hôr atď.
    V nedeľu 21. októbra sme sa zúčastnili veľkej slávnosti v Tercho-
vej, kde bol Ján Pavol II. oficiálne vyhlásený za patróna horských 
záchranárov.

                                              Rasťo Šroba

Činnosť v roku 2012/2013

Jozef Mintáľ 75 rokov

LadisLav Matištík 70 rokov

Peter voLnár 70 rokov

Martin ondrík 50 rokov
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Viac foto z činnosti
 Horskej služby v Roháčoch
www.abcROHACE.sk

Zmeny v Horskej službe
Už ako som spomínal v minu-

loročnom čísle nášho spravodaja, 
bola v roku 2011 vypovedaná 
zmluva o spolupráci zo strany HZS 
a OZ HSnS.

Kedže v Roháčoch chceli za-
chraňovať aj nezmluvní členovia, 
tak v decembri 2011 sme zmeni-
li názov a stanovy Občianskeho 
združenia Telovýchovna jednota 
Horec Roháče, na OZ Horská 
služba Roháče a podpísali zmluvu 
o spolupráci medzi HZS a naším 
občianskym združením. Na zákla-
de tejto zmluvy sa v januári 2012 
uskutočnilo školenie Lyžiarskej 
záchrannej služby, ktoré nám vy-
konalo Školiace stredisko HZS 
bezplatne. A záchranársky život v 
Roháčoch ide ďalej.

Súčastne s našimi školeniami 
začal prebiehať aj Projekt vzde-
lávania o Horskej záchrane, kto-
rý organizuje vedenie HSnS pre 
svojich členov. Ale kedže zluva o 
spolupráci bola vypovedaná, tak 
Školiace stredisko HZS odmieta 
robiť preškolenia nezmluvným 
členom HSnS bezplatne. A tak ve-
denie HSnS prizýva k vykonaniu 
školení kolegov Polského GOPR-
u ktotrí síce svoju prácu odvedú 
poctivo, ale záverečné skušky nie 
sú uznané v Slovenskej Republike, 
takže sú neplatné. 

Vedenie HSnS sa snaží listami 
a stretnutiami so štátnym tajomní-
kom Ministrerstva vnútra vydobiť 
lepšie postavenie a samozrejme 

peniaze od štátu na činnosť. Na 
jednom zo stretnutí na pôde Mi-
nisterstva vnútra kde boli zástup-
covia všetkých oblastí HSnS a 
riaditeľ HZS, vyzvýva tajomník 
MV vedenie oboch orgranizácií na 
hľadanie spoločnej cesty, lebo ak 
sa nedohodneme teraz, tak si dob-
rovolných záchranárov z OZ HSnS 
nevšimne už nikto. Po konferencii 
delegátov a neúspešnom odvolaní 
terajšieho vedenia sa všetky náde-
je na dohodu skončili. Občianske 
združenie HSnS sa premenovalo 
na Horská Služba, boli udelené 
právne samostatnosti všetkým ob-
lastiam. Kedže u nás už jedno OZ 
funguje nezaložili sme nové OZ, 
ale celá oblasť bola včlenená pod 
oblasť Západné Tatry - Juh. Čiže 
oblasť Západné Tatry - sever už 
v štruktúrach Horskej Služby ne-
figuruje.

Po zlyhaní všetkých možností 
ako žlúčiť dobrovoľných a profe-
sionálnych záchranárov prichádza 
na rad ešte jedna možnosť, ktorá 
tu už raz v minulosti bola a to je 
založenie Asociácie horských zá-
chranárov na ktorej sa intenzívne 
pracuje od septembra 2012. 

Po úvodných stretnutiach vo 
všetkých oblastiach sa 17.11.2012 
konala v Ružomberku prvá konfe-
rencia AHZ kde boli na základe 
žiadosti prijatí mnohí dobrovoľní 
a profesionálni záchranári za čle-
nov asociácie. 

    Gonšenica R. 

Naši jubilanti

  Peter Volnár
    Náš jubilant Peter Volnár sa na-
rodil 4.9.1942 v Trnave. V treťom 
roku svojho života sa s rodičmi pre-
sťahovali do Rimavskej Soboty kde 
ukončil povinnú školskú dochádzku, 
po jej ukončení nastupuje do učiliš-
ťa v Tesle Bratislava a po ukončení 
v roku 1958 prichádza na Oravu do 
Tesly Nižná. Po vojen-
čine začína navštevovať 
večernú priemyselnú 
školu elektrotechnickú. 
Po päťročnom štúdiu 
na vysokej škole v roku 
1985 získava titul inži-
niera ekonómie. V Tes-
le Orava zostával rôzne 
funkcie v obchonom a odbytovom 
úseku. V roku 1987 prichádza do 
Zuberca ako vedúci školiaceho 
strediska Tesla Orava. V roku 1986 

preberá funkciu predsedu oblast-
ného výberu HS od Ing. Ladislava 
Bohuša a vykonáva ju dve volebné 
obdobia až do roku 1994. V roku 
2005 preberá funkciu predsedu 
klubu seniorov v našej oblasti a po 
dvojročnom pôsobení v tejto funkcii 
ho predsedníctvo klubu seniorov na 
Slovensku zvolilo za svojho predse-

du. Túto funkciu úspešne 
vykonáva už 5 rokov. 
Za svoju činnosť v HS bol 
vymenovaný streiborným, 
zlatým i čestným odzna-
kom HS. 
Ďakujeme Ti za všetko čo 
si pre našu oblasť urobil 
a stále robíš nielen na 

úrovni našej oblasti ale celého Slo-
venska. Do ďalších rokov ti prajeme 
veľa pevného zdravia. 

Stano Jandura

Tatranská „Hút rút“

 Už dávnejšie v niektorích hla-
vách vrtala myšlienka na skial-
pinistický prechod sediel vo Vy-
sokých Tatrách. Tento rok to ko-
nečne vyšlo aj keď nie celkom. 
Pôvodne sme chceli prejsť toho 
viac. 11.apríla skoro  ráno sme 
vyrazili zo Zuberca do Tatier. Po 
Hrebienok sme sa viezli v aute. 
Odtial už na lyžiach smer Téryho 

chata a Priečne sedlo (2352m). 
Sedlo rozdeľuje Malú Studenú 
dolinu od Veľkej Studenej doli-
ny. Po zjazde z Priečneho sedla 
pokračujeme hore dolinou okolo  
Zbojníckej chaty (1960m) k sed-
lu Prielom (2290m). Do sedla sa 
dalo pekne vystúpať na lyžiach, 
ale v sedle musíme nasadiť 
mačky a zostúpiť na nich asi 30 
metrov smerom k Zamrznuté-
mu plesu(2043m). Pekný zjazd 
do Kačacej doliny ku Zelenému 
Kačaciemu plesu(1575m). No a 
potom dlhý, nepríjemný výšľap 
do Východnej Železnej Brá-
ny(2262m), ktoý nás všetkých 
poriadne preveril. A to nám už 
začalo celkom slušne fúkať.
Mali sme čo robiť, aby sme sa 
miestami udržali na nohách.A 
samozrejme že už ubudlo aj síl, 
ale šťastne sme sa dostali až do 

„Brány“. Odtiaľ už len dolu ku 
Popradskému Plesu(1500m). To 
„len dolu“ bol však ešte  boj s 
nie práve ideálnym snehom a 
už riadne unavenými nohami.
Ale všetko sme v zdraví zvlád-
li. Napríklad „Kubínčani“, ktorí 
íšli ten deň to isté, len opačne, 
také šťastie nemali. Pri lyžovaní 
zo Železnej Brány si jeden od-

trhol snehovú dosku a preletel 
cez prah. Musel ho odviesť vr-
tulník.To nám pripomenulo že 
v horách má byť človek stále 
opatrný. Na druhý deň už nebo-
la chuť a vôľa pokračovať ďalej 
do Poľska. Nevadí, aj tak to bolá 
pekná skúsenosť a parádny výlet 
za ktorý všetkým ďakujem.

 Rudo Žuffa    

Ladislav Matištík
Pekného životného jubilea, 70 

rokov, sa dožíva Ladislav Ma-
tištík. 

Po dovŕštení 18 rokov odchá-
dza pracovať do Nižnej a pracuje 
ako údržbár – zámočník. Po vo-
jenčine v roku 1963 sa 
vracia na pôvodné pra-
covisko do zámočníc-
kej dielne. Po štyroch 
rokoch práce vo fabri-
ke sa vracia pracovať 
do novovytvoreného 
účelového zariadenia 
pri TJ Roháče Zube-
rec, ktorého vedúcim bol Alojz 
Kovaľ. Hlavnou úlohou tohto za-
riadenia bola výstavba horských 
dopravných zariadení. Laco tu 
pracuje v kolektíve prevažne ako 
šofér. Nosným výrobným progra-
mom bola výstavba lyžiarskeho 
vleku Tatrasporta U2 1000-2 v 
Spálenej, ktorý bol dokončený 

v roku 1969. Potom nasledovala 
výstavba vleku na Radikálné pre 
VŠD Žilina. Vlek v Janovkách, 
Materská škola, Základná škola, 
dom služieb, futbalové ihrisko 
s priľahlou budovou a mnoho 

ďalšej práce. Už počas 
týchto prác bol členom 
HS a mohli kedykoľvek 
zasiahnúť, lebo v kolek-
tíve v ktorom pracoval 
bolo ďalších šesť čle-
nov HS. Zúčastnil sa na 
mnohých záchranných 
či pátracích akciách a 

odpracoval mnoho brigádnických 
hodín. Bol odmenený striebor-
ným i zlatým odznakom HS. Aj 
teraz je v klube seniorov veľmi 
platným členom ochotným vždy 
pomôcť. Ďakujeme Ti za odvede-
nú prácu v HS i v klube seniorov 
HS a prajeme veľa zdravia.

Stano Jandura 

Spálená dolina, 22. 7. 2012 



Prečo Ján Pavol II. ?
  Už pri zámere vytvoriť zástavu 
HS Roháče sme uvažovali aj o 
patrónovi horských záchranárov.

Mohol by ním byť aj sv. Bernard. 
Už v dávnych dobách sa záchra-
nou v horách zapodievali mnísi 
z kláštora sv. Bernarda, ktorý je 
v alpsom priesmyku Mont-Jous 
medzi Wale a dolinou Aosta vo 
výške 2470m n.m. Tam vypes-

tovali aj rasu psa Bernardína. S 
týmito psami vyhľadávali zablú-
dených pútnikov.
Sv. Bernard žil pred asi 1000 rok-
mi. Pápež Pius XI. ho 15.7.1923 
vymenoval za patróna obyvateľov 
Álp, horolezcov a lyžiarov.
Nám je bližší pápež Ján Pavol II., 
ktorý žil v súčasnej dobe, blízko, 
z druhej strany Tatier. Mal rád 
hory, často sa v nich pohyboval 
od študenta až po kardinála.
Tiež aj ako pápež pri návšteve 
rodného Poľska, chcel (23. júna 
1983) prejsť obľúbenú trasu z 
Chocholovskej doliny cez Lúčnu 
a Rákoň. Pretože táto trasa vedie 
slovensko-poľskou hranicou, od 
tohto zámeru pustil a pešo bol len 
v Jarzabczej doline. Tento úsek sa 
teraz volá chodník Jána Pavla II.
Pri návšteve Slovenska 3. júla 
1995 po veľkolepom stretnutí na 
Levočskej hore, si z vrtuľníka 
Horskej služby a za doprovo-
du jej členov prezrel naše Tatry 
a pobudol pri plese vo Velickej 

Neopakovateľná udalosť 
doline. Pri tejto návšteve Tatier 
záchranárom požehnal aj ich vý-
stroj a tiež povedal: Vysoké Tatry, 

také drahé srdcu Slovákov i 
Poliakov, nerozdeľujú, ale 
spájajú dva národy zblížené 
toľkými udalosťami. Obraz 
našich veľhôr nech je vždy 
výzvou vystúpiť v duchu k 
Pánovi. Bl. Ján Pavol II. po 
atentáte sám pocítil prácu 
záchranárov, aj keď nie v 
horách, ale v meste. Pohy-
boval sa v našich horách, aj 
v iných horstvách.
Starší členovia HS sa mohli 
s ním na horách aj stretávať. 

Miloval slovenský národ. Po prí-
lete na tretiu návštevu Slovenska 
hovoril:
Ďakujem Pánovi, že mi doprial už 
po tretí raz vstúpiť na milovanú 
slovenskú zem. Rád by som sa 

stretol a rozprával s každým z Vás, 
navštívil každú rodinu, precestoval 
vaše krásne kraje, prišiel do každé-
ho cirkevného spoločenstva tohto 
milovaného národa. Vedzte drahí 
moji, že pápež myslí na každého 
z vás a za všetkých sa modlí. V 
homilií v Bratislave hovoril: Na-
pokon s pocitmi najhlbšej lásky 
pozdravujem Teba milovaný slo-
venský národ. Vzdávam vďaky 
Bohu za Teba, že si dokázal aj 
v ťažkých chvíľach zachovať si 
vernosť Kristovi a jeho Cirkvi. Po-
vzbudzujem ťa: nikdy sa nehanbi 
za evanjelium! Chráň si ho vo svo-
jom srdci, ako najcennejší poklad, 
z ktorého môžeš čerpať svetlo a 
silu do každodenného života. Bl. 
Ján Pavol bol vynikajúci pápež a 
svojmu poslaniu ostal verný až do 
konca i napriek mnohým ťažkos-
tiam. Nech nám je vzorom i po-
mocníkom, aby sme aj my horskí 
záchranári urobili všetko, čo je v 
našich silách pri záchrane zdravia 
i životov.  Alojz Žuffa

Tretia októbrova nedeľa v tom-
to roku bude veľkými písmena-
mi zapísaná do dejín horských 
záchranárov na Slovensku. V 
ranných hodinách sa do kosto-
la sv. Cyrila a Metoda v Ter-
chovej schádzali záchranári 
zo všetkých oblastí, aby boli 
svedkami vyhlásenia patróna 
horských záchranárov na Slo-
vensku. Svätú omšu za účasti 
mnohých členov Horskej služ-
by, Horskej záchrannej služba 
a širokej verejnosti celebroval 
apoštolský nuncius v SR Má-
rio Giordana s ordinárom OS a 
OZ SR Františkom Rábekom, 
vojenskými kaplánmi a kňaz-
mi z blízkeho okola Terchovej. 
Hneď v úrade sv. omše hlavným 
celebrant prečítal dekrét Svätej 
stolice o vyhlásení blahosla-
veného Jána Pavla II. za pat-
róna horských záchranárov na 
Slovensku. Po prečítaní dekrét 
odovzdal riaditeľovi Horskej 
záchrannej služby Ing. Jozefo-
vi Janigovi a kópie dekrétov si 
prevzali náčelníci jednotlivých 
oblastí. V homílii sa nuncius za-
meral na Kristov príklad slúžiť. 

Záchranárov vyzval aby svoju 
službu vykonávali z lásky v du-
chu viery v Boha, ale aj svojho 
patróna Jána Pavla II. V závere 
homílie nuncius zveril horských 
záchranárv pod ochranu Panny 
Márie a ich nového nebeského 
patróna. Po sv. omši Ing. Jo-
zef Janiga poďakoval nunciovi 
i všetkých celebrantom za ne-
opakovateľnú udalosť. Zvlášť 
poďakoval ordinárovi OS a OZ 
za podanie žiadosti a ďalšej po-
trebnej dokumentácie na Svätú 
stolicu vo Vatikáne. Ďalej po-
ďakoval za myšlienku, ktorá 
vznikla v Roháčoch aj za účasti 
Alojza Žuffu. Pri slávnostej sv. 
omši sa aktívne podieľali aj naší 
členovia. Druhé čítanie čítal 
Rastislav Šroba. Spoločné mod-
litby – prosby Rudolf Žuffa. Na 
konci sv. omše Rasťo Gonšeni-
ca so svojou skupinou zahrali a 
zaspievali pieseň „Goralu či ti 
ne žal“. 
Z našej oblasti sa na tejto sláv-
nosti zúčastnilo viac ako štyrid-
sať záchranárov a ich rodiných 
príslušníkov. 

Stano Jandura

Deň ratovnika a futbal v Poľsku

    Dňa 3.11.sa uskutočnil v poľ-
skom Zakopanom deň ratovnika 
a už 2. ročník futbalového turnaja 
medzi najlepšími futbalistami 
Poľska z Topr-u a naším All stars 
teamom z Roháčov. Bohužiaľ sa 
kôli neskorému termínu nezúčast-
nil náš najlepší team žien bombar-
dériek. Zápas to bol na najvyššej 
úrovni. Akoby hrala Barcelóna a 
Reál Madrid. Hralo sa z jednej 
strany na druhú a tu sa ukázali ako 
kľúčové naše piatkové tréningy
(v pivárni) a tak sa nám podarilo 
zdolať neskrotných Poliakov 
3 : 2. Zápasom samozrejme nič 
nekončilo práve naopak, po ceste 
na Murovanec sme si našteľo-

vali hlasy, čo sa nám neskoršie 
hodilo. Na Murovanci  nasledo-
vala schôdza pri príležitosti Dňa 
ratovnika, kde sme zagratulovali 
nášmu kamarátovi Jánovi Krišto-
fovi k okrúhlej 50-tke. Najlepšie 
však ešte len malo prísť, počas 
večernej diskotéky, kde nebolo 
ani z ďaleka poznať dajakú úna-
vu z namáhavého zápasu, hlavne 
tanečné kreácie rockového kola. 
Samozrejme sme nezabudli po-
zvať našich druhov z Topr-u na 
3. ročník, ktorý sa odohrá u nás 
a dúfam že zvolíme dobrú taktiku 
na zápas a hlavne po ňom. 

Šroba Peťo             

Na 24. ročníku turnaja Hor-
ských služieb ktorý organizovali  
južani zo Západných Tatier za 
účasti družstiev:  

HS - Roháče
HS - Západné Tatry - juh
HS - Nízke Tatry - sever
HS - Beskydy - Morava
sme sa umiestnili na druhom 

mieste.Zápas HS Roháče - TOPR  v Zakopanom, 3.11.2012 Ľubo Valek

František Pavčo
   Na pietnom mieste pribudla 
ďalšia tabuľka.
Posledný februárový deň 
28.2.2012 prišla do domu HZS 
na Zverovke smutná spárva: Zo-
mrel František Pavčo. Správa sa 
veľmi rýchlo rozniesla po Zu-
berci. Ferka ako sme ho všetci 
volali zomrel v nedožitých 76 
rokoch svojho života. V po-
slednom roku ho dosť 
vážne gniavila cho-
roba ktorej nakoniec 
podľahol. Pracoval v 
Tesle Orava, od roku 
1961 zastával funkciu 
snemového majstra v 
Nastrojárni a na tej-
to pozícii ostal až do 
dôchodku. Do horskej služby 
vstúpil v roku 1965. Bol veľmi 
obetavý, každú voľnú chvíľu trá-
vil v Roháčoch, alebo v prírode. 
Pomáhal pri rôznych športových 

podujatiach, zvlášť v Roháčoch 
ale aj pri mnohých prechodoch. 
Bol naozaj vzorom pracovitosti 
a zodpovednosti. Zastával rôzne 
funkcie v oblastnom výbore. V 
roku 1992 preberá funkciu pred-
sedu klubu seniorov v našej ob-
lasti a roku 1994 ju odovzdáva 
Ing. Petrovi Volnárovi. Za svoju 
prácu bol odmenený strieborným 

i zlatým odznakom HS 
a rôznymi telovýchov-
nými oceneniami. Na 
poslenú cestu v cintorí-
ne v Or. B. Potoku sa s 
ním prišlo rozlúčiť viac 
ako 40 člonov HZS, HS 
i seniorov z rôznych 
oblastí. Ferko chcem ti 

poďakovať za tvoj plodný život 
naplený pracovať za HZS, HS, i 
za klub seniorov na Slovensku. 
Ostaneš ešte dlho v naších mys-
liach i srdciach. 
                               Stano Jandura

    Asociácia horských záchranárov 
konečne založená.
Blahoželám.
17. novembra 2012 sa uskutočnilo 
v Ružomberku pracovné stretnutie 
horských záchranárov zo všetkých 
horských oblastí Slovenska.
Hlavným bodom programu bola 
téma „budúcnosť horskej záchrany 
na Slovensku“. 
Na tomto stretnutí sa zúčastnila aj 
početná delegácia našich horských 
záchranárov a členov klubu senio-
rov HS zo Západných Tatier, ktorí 
sa jednomyselne a všetci prihlá-
sili do novozaloženej organizácie 
(AHZ).
Riaditeľ HZS Ing. Jozef Janiga vo 
svojom odborne fundovanom vy-
stúpení priblížil prítomným históriu 
horskej záchrany i jej ďalšiu víziu 
na slovenských horách. 

Tu boli aj odhlasované „noty“ 
vzájomnej spolupráce s Horskou 
záchrannou službou a model zá-
chrany na slovenských horách. 
Schválené boli aj stanovy tohto 
nového občianskeho združenia, v 
ktorých okrem iného je zakotvené, 
že asociácia je dobrovoľnou, sta-
vovskou organizáciou, združujúcou 
horských záchranárov...
 Za predsedu AHZ bol zvolený Mi-
chal Remper, horský záchranár v 
oblasti Nízke Tatry – Juh. 
Sídlom Asociácie
horských záchranárov je: 

Dom oblastného strediska
HZS Vysoké Tatry
Starý Smokove č.23
062 01 Vysoké Tatry

Dr. Milan Mikláš

AHZ

Stretnutie na Lúčnej, 13. 2. 2012 Vlado Žuffa

Brestová, 7. 10. 2012 Vlado Žuffa

Sviatok Hôr, 9. 7. 2012 Vlado Žuffa Biela Skala, 16. 9. 2012 Vlado Žuffa

Vlado Žuffa

Pietne miesto, 29.10.2012 Vlado Žuffa


