
Výročná správa Tatranskej horskej služby – dobrovoľného zboru 

za rok 2020 

 

Rok 2020 bol v doterajšej histórii THS – DZ    najzvláštnejším rokom. Tak, ako všetky 

oblasti života v našej spoločnosti, aj činnosť THS – DZ výrazne ovplyvnila pandémia a s ňou 

súvisiace opatrenia vlády, Ústredného krízového štábu či iných inštitúcií prijaté na 

zamedzenie šírenia korona vírusu, ako aj vyhlásenie výnimočného stavu. Činnosť THS-DZ tak 

bola „oklieštená“ v takmer všetkých jej oblastiach.  

Zimné služby 

Tak, ako po minulé roky, aj v roku 2020  vyvíjala THS-DZ najväčšiu aktivitu počas 

zimnej sezóny, a to hlavne v súvislosti s výkonom záchrannej činnosti na lyžiarskych 

svahoch. Počas sezóny 2019/2020 nedošlo k žiadnej zmene vo vzťahu k prevádzkovateľom 

a vykonávali sme našu činnosť vo všetkých strediskách ako v predchádzajúcich rokoch. 

Sezóna však bola v lyžiarskych strediskách predčasne ukončená práve v súvislosti so  šírením 

koronavírusu, a tak sme aj našu činnosť ukončili v oblasti lyžiarskej záchrany skôr.  Najviac sa 

to prejavilo v stredisku Štrbské Pleso, kde sa sezóna skončila o viac ako mesiac skôr, ako bolo 

plánované. Výkon služieb v jednotlivých strediskách prebiehal nasledovne: 

Štrbské Pleso: začiatok sezóny 6.12.2019, ukončenie 13.3.2020 – sezóna trvala celkom 99 dní 

a celkove sme počas nej odslúžili 2 600 hodín. 

Bachledova dolina: začiatok sezóny 14.12.2019, ukončenie 13.3.2020 – sezóna trvala  91 dní, 

celkový počet odslúžených hodín je  1 616. 

Strednica: začiatok sezóny 24.12.2019, ukončenie 13.3.2020 – sezóna trvala 81 dní, počet 

odslúžených hodín je 648. 

Strachan: začiatok sezóny 25.12.2019, ukončenie 11.3.2020v – sezóna trvala 78 dní s počtom 

odslúžených hodín 911. 

Celkovo sme teda na lyžiarskych svahoch odslúžili 5 775 hodín, ktoré však predstavujú 

len priame hodiny podľa prevádzkových hodín lanoviek a vlekov. K tomu treba pripočítať 

minimálne hodinu na prípravu pred službou a po ukončení služby. Tým by počet 

predstavoval cca 6 400 hodín. Celková úrazovosť v zimnej sezóne 2019/2020 za všetky 

strediská je uvedená v nasledujúcej tabuľke, podrobný rozbor za jednotlivé strediská je 

uvedený na stránke www.ths-dz.sk v sekcii štatistika. 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že napriek predčasne ukončenej sezóne sme 

zaznamenali o 10 percent viac zásahov, ako v predchádzajúcej „plnej“ sezóne 2018/2019, 

kedy sme zasiahli na lyžiarskych svahoch celkom 370 krát, kým v sezóne 2019/2020 404 krát. 

http://www.ths-dz.sk/


Charakter úrazov sa oproti minulým rokom zásadne nemenil, v 113 prípadoch hliadky THS-

DZ  spolupracovali s RZP a v 3 prípadoch s VZZS ATE. 

 

 

                Štatistika úrazovosti vo  všetkých strediskách v sezóne 2019/2020 

Úraz Mesiac 12/2019 01/ 2020 02/2020 03/ 2020 spolu 

Ľahký 22 34 35 14 105 
Stredný 17 86 69 23 195 
Ťažký 7 27 41 9 84 
Iný zásah 2 10 7 1 20 
Spolu 48 157 152 47 404 
spolupráca RZP 7 51 46 9 113 
spolupráca ATE 0 2 1 0 3 

 

Letné služby 

Dôležitou súčasťou našej činnosti bol výkon letných služieb v stredisku Bachledova 

dolina – Chodník korunami stromov. Pandemická situácia však spôsobila, že do služieb sme 

nastúpili až 1.7.2020  a predčasne sme služby ukončili 11.10.2020, a to z dôvodu opätovne 

prijatých opatrení /zákaz vychádzania a pod./ Počet odslúžených hodín oproti roku 2019 tak 

klesol a predstavoval spolu 1 226 hodín. 

Veľký význam  - najmä vo vzťahu k verejnosti – má hliadkovacia činnosť v teréne. 

Táto bola vykonávaná nielen podľa plánovaného rozpisu, ale aj počas vykonávania 

voľnočasových aktivít členov.  Hliadkovacia činnosť je dokumentovaná prostredníctvom 

elektronických terénnych lístkov zverejnených na našej stránke v sekcii pre členov. Za rok 

2020 bolo vyplnených celkom 88 terénnych lístkov a hliadok sa zúčastnilo spolu 125 osôb 

s celkovým počtom 829 odslúžených hodín.  Skúsenosti s hliadkovacou činnosťou potvrdzujú 

jej opodstatnenosť, nakoľko členovia hliadok priamo v teréne nielen že usmerňujú v prípade 

potreby pohyb a správanie sa turistov, ale im aj poskytujú cenné informácie z miestopisu 

a iných oblastí /návštevný poriadok, zásady bezpečnosti na pod./.  

Asistencie pri športových a iných podujatiach 

Pandémia veľmi výrazne ovplyvnila našu činnosť v oblasti asistencií pri športových 

a iných podujatiach. Viaceré plánované podujatia museli organizátori zrušiť, čím sa aj naša 

činnosť na tomto úseku značne redukovala. Neuskutočnili sa viaceré tradičné podujatia 

/napr. Malý štrbský maratón, Seriál behov Tatry v pohybe, či viaceré podujatia v bežeckom 

i zjazdovom lyžovaní / na ktorých sme pravidelne participovali. Napriek tomu sme však 

asistovali pri  27 podujatiach, ktorých sa zúčastnilo spolu 164 členov a odpracovalo 962  

hodín. Osobitne nás mrzí, že sa neuskutočnil Memoriál Jozefa Psotku, , ako aj pietna 

spomienka na Symbolickom cintoríne – teda podujatí, ktorých sme už dlhodobo 

spoluorganizátori. Spolu so zástupcami Štátnych lesov TANAPu sme však v čase plánovanej 



pietnej spomienky položili vence ku kaplnke na Symbolickom cintoríne a tak sme si uctili 

obete hôr. Rada THS taktiež zabezpečila grafický návrh, výrobu, osadenie a odhalenie 

pamätnej tabule na Symbolickom cintoríne nášmu tragicky zosnulému kolegovi Petrovi 

Zábojníkovi . 

Počas letnej sezóny 2020 zasiahli členovia THS-DZ celkom 39 x. Z toho 16 úrazov 

zaznamenali  počas pravidelnej služby v stredisku Bachledova dolina – Chodník korunami 

stromov a 23 x zasahovali v iných lokalitách. Jednalo sa o úrazy ktoré  členovia THS – DZ 

ošetrili v rámci asistencie pri rôznych športových podujatiach, prípadne v teréne počas 

hliadkovacej činnosti.  Z celkového počtu bolo 29 úrazov ľahkých,3 stredne ťažké a 3 ťažké.  4 

zásahy boli vyhodnotené ako „iné“ zásahy /bolesti zubov, nevoľnosť z dehydratácie 

organizmu, žalúdočné ťažkosti a pod./.  

Štatistický prehľad zásahov v letnej sezóne: 

Bachledova 
dolina:    

11 ľahkých 1  stredne ťažký 1 ťažký 3 iné        spolu 16 zásahov 

Iný terén:                      18 ľahkých 2 stredne ťažké 2 ťažké 1 iný   spolu 29 zásahov 

Spolu:                             29 ľahkých 3 stredne ťažké 3 ťažké       3 iné         spolu 39 zásahov 

 

Z uvedených zásahov sme vzhľadom na závažnosť poškodenia zdravia 6 x 

spolupracovali s RZP a 1 x s HZS. 

Preventívno-výchovná oblasť 

Pandémia koronavirusu neobišla ani našu činnosť v preventívno-výchovnej oblasti. 

Absolvovali sme podstatne menej výchovných a vzdelávacích prednášok pre verejnosť, 

lyžiarske kurzy či školy v prírode, nakoľko ubytovacie a rekreačné zariadenia boli veľkú časť 

roka mimo prevádzky. Zrealizovali sme však 6 podujatí – ukážok pre deti a mládež v Starom 

Smokovci a Tatranskej Lomnici. 

Metodika 

Protiepidemiologické opatrenia nám znemožnili realizovať viaceré plánované 

podujatia v metodickej oblasti, a to hlavne v práci s čakateľmi. Podarilo sa nám v spolupráci 

s ATE uskutočniť 2 turnusy preškolenia z leteckej záchrany, tretí  však spomínané opatrenia 

neumožnili zrealizovať, a to ani v náhradnom termíne. V závere roka sme zorganizovali pre 

záujemcov cvičné jazdy na štvorkolke, ako aj inštruktážne stretnutie s čakateľmi pred zimnou 

sezónou.  

Materiálová oblasť 

V materiálovej oblasti   sme sa zamerali na doplnenie uniformity členstva /vetrovka 

a nohavice ZAJO/ ,  dokúpili sme 2 ks nových zvozných saní BLANC a 1 ks podvozok pod 

nosidlá UT 2000 s možnosťou využitia v zime i v lete / lyže, kolesá/ pripojením za štvorkolku, 

resp. skúter. 



Rada THS-DZ 

Novej situácii sa musela prispôsobiť aj rada THS-DZ, ktorá sa nemohla stretávať  tak 

ako v minulosti, a tak  viac krát rozhodovala a riešila problémy a otázky týkajúce sa činnosti 

THS prostredníctvom internetu. Neuskutočnilo sa ani programové valné zhromaždenie THS-

DHZ plánované na máj 2020, a tak táto otázka bude riešená v prvom možnom termíne.  

V októbri sme sa zúčastnili kongresu IKAR, ktorý sa však konal vzhľadom na aktuálnu situáciu 

on line spôsobom.  V závere roka prijala príslušné špecifické opatrenia /materiálne 

i organizačné/ na výkon služieb v zimnej sezóne rešpektujúc aktuálne protiepidemiologické 

opatrenia. 

Stav členskej základne k 31.12.2020:  52 členov a 21 čakateľov. 

 

Starý Smokovec, 29.1.2021                          

    

   

 

 


