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KONTROLNá KOMISIA
Meno funkcia adresa telefonický kontakt, e-mail

Peter Strečanský predseda Morovnianska 53/1
972 51 Handlová

046/547 36 81, 0908 642 970
pstrecansky@pobox.sk, peter.strecansky@gmail.com

Ing. Ivan Demovič člen A. Hlinku 18/38
921 01 Piešťany

0908 420 545
demovic@mail.t-com.sk

Gabika 
Majerníčková členka Nám. SNP 72/2

031 01 Lipt. Mikuláš
0907 474 508
gabik8@gmail.com

VýBOR SSS
Meno funkcia adresa telefonický kontakt, e-mail

Ing. Peter Holúbek predseda Liptovské Beharovce 53 
032 21 Bobrovec

044/552 20 61, 044/552 51 74
044/432 77 08, 0904 333 613
holubek@smopaj.sk

Doc. RNDr. Peter
Magdolen, PhD. podpredseda Opavská 26/A

831 01 Bratislava
02/602 96 603, 0904 141 186
magdolen@fns.uniba.sk 

Pavel Herich tajomník Ploštín 91
031 01 Liptovský Mikuláš

0944 108 618 
herich@speleodd.sk

Mgr. Bohuslav
Kortman ekonóm Stred 66/61

017 01 Považská Bystrica
0905 488 028
bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Doc. RNDr. Zdenko 
Hochmuth, CSc. člen M. Nešpora 17

080 01 Prešov
051/774 72 55, 0908 977 594
hochmuth@upjs.sk

Mgr. Pavol  
Pokrievka ml. člen Zámocká 21

036 01 Martin
0902 263 520 
palopokrievka@gmail.com

Ing. Marián Jagerčík člen Komenského 112
976 66 Polomka

048/619 34 83, 0918 444 163
mjagercik@centrum.sk

Ing. Ján Tulis čestný
predseda

Brezová 9
052 01 Spišská Nová Ves

0903 811 687, 053/446 33 04
speleorajsk@gmail.com

JASKYNIARSKE SKUPINY/KLUBY
Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Jaskyniarska skupina 
Adama Vallu Ondrej Štefko Školská 99

013 06 Terchová
0910 970 046
jsav@post.sk

Jaskyniarska skupina 
Aragonit Eduard Piovarči Osiková 2

010 07 Žilina
0904 800 082, jsaragonit5@gmail.com
www.aragonit.webovastranka.sk

Speleoklub Badizer
Ardovo

Alexander
Skokan

J. A. Komenského 13
048 01 Rožňava

0910 502 457 
skokan.alexander@gmail.com 

Speleoklub
Banská Bystrica

Ing. 
Štefan Mlynárik

Javornícka 25
974 11 Banská Bystrica

048/417 40 10, 0903 514 704
stevo.mlynarik@gmail.com

Speleo Bratislava Ing. Pavol 
Červeň 

Bršlenova 11, 
841 07 Bratislava

02/58 222 528, 0908 797 809,  
cerven@ditec.sk, igaz.cs@gmail.com 
www.speleobratislava.webnode.sk

Oblastná skupina
Brezno Matúš Matejka Štiavnička 212/52

976 81 Podbrezová
0904 553 097, www.osbr.sss.sk, 
speleobrezno@gmail.com

Oficiálna adresa SSS: Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.sss.sk
sekretariát: 044/552 45 56, 0908 931 034 (M. Strmenská), speleo@ssj.sk, speleo.sss@gmail.com

úradné hodiny: pondelok, utorok, streda, piatok 8.00 – 13.00 hod.

AdreSár

SLoVeNSkej SpeLeoLogIckej SpoLočNoStI NA rok 2016

Spravodaj SSS 2/2016Organizačné správy SSS
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Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Speleoklub Cassovia Ing.
Jozef Thuróczy

Toryská 4/28
040 11 Košice

0905 515 979, www.cassovia.sss.sk
thuroczyjozef@gmail.com

Oblastná skupina
Čachtice Lukáš Kubičina Západná 16

911 08 Trenčín
0914 230 387, oscachtice@gmail.com
www.jeskynar.cz/cachtice

Speleologický klub
Červené vrchy Slovakia Ján Šmoll Nám. SNP 2

031 01 Liptovský Mikuláš
0903/512 283, smoll@alconet.sk
http://www.cervenevrchy-speleo.sk

Jaskyniarsky klub
Demänovská Dolina Pavel Herich Ploštín 91, 

031 01 Liptovský Mikuláš
0944 108 618, herich@speleodd.sk  
www.speleodd.sk

Speleo-Detva Elena
Hipmanová

Komenského 16
960 01 Zvolen

0910 993 703
ehipmanova@gmail.com
www.speleodetva.sss.sk

Speleoklub Drienka
Košice

Ing.
Jozef Psotka

Ružová 43
040 01 Košice

0904 338 683, jozef.psotka@gmail.com
www.drienka.netkosice.sk

Jaskyniarsky klub
Dubnica nad Váhom

Peter
Medzihradský

Slatinská 2456/228
018 61 Beluša

0905 380 671
medzo.petrus@stonline.sk
www.dubnica.sss.sk

Speleoklub
Ďumbier Milan Štéc Mlyn 312

976 45 Hronec
048/617 54 28, 0905 135 535
jmn@nextra.sk, www.jmn.sk

Hájsky klub 
športovej speleológie

Tomáš
Fussgänger

Háj 52
044 02 Turňa nad Bodvou

421 944 592 831, hufihu@seznam.cz
tf@meanderpro.sk

Jaskyniarsky klub
Handlová Peter Strečanský Morovnianska 53/1

972 51 Handlová

046/547 36 81, 0908 642 970
pstrecansky@gmail.com
www.jkhandlova.estranky.sk
www.jkhandlova.webnode.sk

Speleoclub
Chočské vrchy

Ing.
Juraj Szunyog

Potočná 66
034 05 Ružomberok- 

-Hrboltová

0910 555 654
juraj.szunyog@mondigroup.com
www.schv.sk

Oblastná skupina
Inovec

Ing.
Ivan Demovič

A. Hlinku 18/38
921 01 Piešťany

0908 420 545
demovic@mail.t-com.sk

Oblastná skupina
Jána Majku

MVDr.
Zbyněk Valenta

Pod Kopánky 505/5
911 05 Zamarovce

0948 383 178, zvcave@email.cz
www.osjm.sk

Oblastná skupina
Liptovská Teplička Vlastimil Knapp Liptovská Teplička 551 

059 40 Liptovská Teplička
0908 903 798
knapp.vl@gmail.com

Oblastná skupina
Liptovský Mikuláš Alfréd Gresch Liptovská Kokava 266 

032 44 Liptovská Kokava 
0905 306 328
gresch.fredy@gmail.com

Jaskyniarsky klub
Liptovský Trnovec Rastislav Hollý Liptovský Trnovec 79

032 22 Liptovský Trnovec
0903 596 509
kakus@citycom.sk*

Speleoklub
Malá Fatra

Ing.
Pavol Pokrievka

Gorkého 44/5
036 01 Martin

043/422 37 01, 0908 964 754
pavolpokrievka@zoznam.sk
http://speleomalafatra.webnode.sk/

Speleoklub
Michalovce Tomáš Pešta Lastomír 185 

072 37 Lastomír
0902 274 573
tomaspest@gmail.com 

Speleoklub
Minotaurus

RNDr. Jaroslav
Stankovič

Edelényska 10
048 01 Rožňava 

058/734 34 26, 0905 412 048
stankov@ke.psg.sk, www.svssk.sk, 
http://www.krasnohorskajaskyna.sk/

Speleoklub
Muránska planina

Ing.
Ivan Rusnák

J. G. Tajovského 1092/14
050 01 Revúca 

0903 296 234
rusnak_i@stonline.sk

Speleoklub Nicolaus Ing.
Peter Holúbek

Liptovské Beharovce 53
032 21 Bobrovec

044/552 20 61, 552 51 74
0904 333 613, holubek@smopaj.sk
www.nicolaus.sss.sk

* Nemá pravidelný prístup k internetu a je potrebné požiadať o odovzdanie odkazu
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Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www
Oblastná skupina
Orava

Vladislav
Mikula

Pelhřimovská 1191/5
026 01 Dolný Kubín

043/588 55 32, 0905 501 517
mikulavlado@szm.sk

Jaskyniari
Plavecké Podhradie Marián Grúz Horný koniec

906 36 Plavecké Podhradie

0918 432 640 marian.gruz@gmail.com
mariangruz@speleopp.sk
www.speleopp.sk

Oblastná skupina
Prešov Rudolf Košč Exnárova 33

080 01 Prešov
0905 237 565
kosc@zladiera.sk, www.zladiera.sk

Oblastná speleo-
logická skupina
Rimavská Sobota

Stanislav Scholtz
Pošta: Igor Balciar

sídl. Rimava 1065/18
979 01 Rimavská Sobota

0908 714 306 (Stanislav Scholtz), 
0904 862 248 (Igor Balciar), 
ossrs@jaskyne.info

Speleoklub Rokoš Ľubomír
Kubíček

Šulekova 20/2
971 01 Prievidza

0948 879 898
lubomir.kubicek@gmail.com

Speleo Rožňava Bartolomej
Šturmann 

Z. Fábryho 11
048 01 Rožňava 

058/734 52 06, 0905 155 277
bercis65@gmail.com
speleoroznava@gmail.com 
www.speleoroznava.webnode.sk

Oblastná skupina
Ružomberok

Bc. Miroslav  
Jurečka

I. Houdeka 45/16
034 01 Ružomberok

0905 793 351, 0907 041 625
jurecka@rknet.sk, www.speleork.sk

Speleologický klub
Slovenský raj Ing. Ján Tulis Brezová 9

052 01 Spišská Nová Ves

053/446 33 04, 0903 811 687
speleorajsk@gmail.com
www.speleoraj.sk 

Sekcia  
speleopotápania Peter Kubička Kukučínova 10, 

900 31 Stupava
0905 108 699
kubi@kubi.sk, www.kubi.sk

Speleodiver Mgr. 
Karol Kýška

Cetuna 1372
916 11 Bzince pod  

Javorinou

+421 948 693 191
mgr.kyska@airtrend.sk
www.speleodiver.sk

Jaskyniarska skupina
Spišská Belá Vladimír Fudaly kpt. Nálepku 23

059 01 Spišská Belá
0905 833 176
fudalyv@gmail.com

Jaskyniarsky klub
Strážovské vrchy

Mgr. Bohuslav 
Kortman

Stred 66/61
017 01 Považská Bystrica

0905 488 028
bohuslav.kortman@speleostrazov.sk 
www.speleostrazov.sk

Speleoklub Šariš Bc. Martin 
Hajduk

Janouškova 17
080 01 Prešov

0908 448 556
speleosaris@gmail.com
www.speleosaris.estranky.cz

Speleoklub
Tisovec Ivan Kubíni Štefánikova 956

980 61 Tisovec

0915 979 284, 0908 914 017 (Dušan 
Hutka), kubinii@centrum.sk,  
hutkatisovec@gmail.com

Trenčiansky
speleoklub Miroslav Sova L. Novomeského 7

911 08 Trenčín
0918 602 869
sovamiro@gmail.com

Speleoklub Tribeč Mgr. 
Zuzana Kosejová

Pekárenská 133/1
966 01 Hliník nad Hronom

0944 164 040
zuzanakosejova@gmail.com

Speleoklub Trnava RNDr.
Alexander Lačný

Ovocná 2839/1
917 08 Trnava

0908 895 769, sasol@speleott.sk 
www.speleott.sk

Jaskyniarsky klub 
Speleo Turiec Jozef Haráni Dielenská kružná 48

038 61 Vrútky
0905 641 325, www.speleoturiec.sk
speleo@stamaplus.sk

Oblastná skupina
Uhrovec Jozef Kováčik A. Hlinku 1184/3-39

957 01 Bánovce n. Bebravou
038/760 70 38, 0903 273 475
jzfkvck@gmail.com

Speleoklub 
Univerzity 
Komenského 
v Bratislave

Mgr. Branislav 
Šmída, PhD.

Speleoklub UK, katedra 
geológie a paleontológie, 
Prírodovedecká fakulta  

UK, Mlynská dolina 
(pav.G), 842 15 Bratislava

Tajomník: 
Mgr. Silvia Čúzyová, PhD. 
silvia.cuzyova@gmail.com
0911 336 387

Organizačné správy SSS
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Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www
Speleoklub
Univerzity  
P. J. Šafárika, Košice

Doc. RNDr. 
Zdenko

Hochmuth, CSc.

M. Nešpora 17
080 01 Prešov

051/774 72 55
0908 977 594 
hochmuth@upjs.sk

Jaskyniarsky klub
Varín Ján Nemček Trizuljaka 231

013 03 Varín

0908 751 388; 0905 365 688 (Pavol 
Cvacho), jkvarin@centrum.sk,  
cvachopalo2@gmail.com
www.speleovarin.sk

Oblastná skupina
Veľká Fatra Ján Vacek Štvrť Čajkovského 4/14

036 01 Martin 8
0904 875 946
janova246@gmail.com

Žilinský
jaskyniarsky klub Tibor Pajtina Gerlachovská 10

010 08 Žilina
0903 772 579, jaskyniari@jaskyniari.sk
www.jaskyniari.sk

Organizačné správy SSS

SPOLUPRACUJúCI DOBROVOľNÍ JASKYNNÍ ZáCHRANáRI Z RADOV SSS
Meno a priezvisko Klub SSS mobil oblasť

1 Peter Medzihradský JK Dubnica nad Váhom 0905 380 671 západ
2 Ján Marek JK Dubnica nad Váhom 0911 586 874 západ 
3 Ondrej Novák JK Dubnica nad Váhom 0911 197 265 západ
4 Pavol Pokrievka ml. JK Speleo Turiec 0902 263 520 západ
5 Patrik Neuschel JK Speleo Turiec 0907 874 171 západ
6 Maroš Lejava JK Speleo Turiec 0915 461 441 západ
7 Pavel Herich JK Demänovská dolina 0944 108 618 západ
8 Juraj Míšaný Jaskyniari Plavecké Podhradie 0907 426 124 západ
9 Igor Michlík JS Spišská Belá 0911 143 681 východ 
10 Michal Grivalský JS Spišská Belá 0908 973 890 východ 
11 Mikuláš Repaszký Speleo Rožnava 0905 756 833 východ 
12 Jozef Hetesi Speleoklub Drienka Košice 0918 333 882 východ 
13 Tomáš Fussgänger Hájsky klub športovej speleológie 0944 592 831 východ 
14 Martin Grivalský JS Spišská Belá 0949 463 935 východ
15 Tomáš Suchý Speleo Rožňava 0917 490 807 východ
16 Štefan Šuster Speleo Cassovia 0907 403 863 východ
17 Peter Šuster Speleo Cassovia 0907 925 577 východ
18 Andrej Holúbek Speleoklub Nicolaus 0918 663 023 západ
západ = oblasť smerom od Liptova na západ (Nízke Tatry, Chočské vrchy, Malá a Veľká Fatra...)
východ = oblasť smerom od Liptova na východ (Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Slovenský kras/raj...)

JASKYNNá ZáCHRANNá SKUPINA HORSKEJ ZáCHRANNEJ SLUžBY

tiesňové tel. číslo HZS 
183 00 

Ivan Račko 0903 624 411 
(vedúci JZS) speleo@hzs.sk www.speleorescue.sk

Foto: P. Medzihradský
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INé UŽITOČNé KONTAKTOVé úDAJE
•  Oblastné strediská Horskej záchrannej služby (tiesňové tel. číslo HZS: 183 00)

OS HZS Vysoké Tatry, tel.: 052/442 28 20, e-mail: vtatry@hzs.sk 
OS HZS Nízke Tatry-Jasná, tel.: 044/559 16 78, e-mail: ntsever@hzs.sk
OS HZS Nízke Tatry-Bystrá tel.: 048/619 53 26, e-mail: ntjuh@hzs.sk 
OS HZS Západné Tatry – Žiarska dolina, tel.: 044/558 62 18, e-mail: ztjuh@hzs.sk
OS HZS Západné Tatry – Zverovka, tel.: 043/539 51 01, e-mail: ztsever@hzs.sk 
OS HZS Malá Fatra-Vrátna, tel.: 041/569 52 32, e-mail: mfatra@hzs.sk
OS HZS Malá Fatra-Stredné Beskydy, tel.: 043/586 31 04, e-mail: orava@hzs.sk
OS HZS Veľká Fatra, tel.: 048/419 97 24, e-mail: vfatra@hzs.sk
OS HZS Slovenský raj, tel.: 053/429 79 02, e-mail: raj@hzs.sk
Stredisko lavínovej prevencie HZS – Jasná, tel.: 044/559 16 95, e-mail: slp@hzs.sk

•  SpeleoZáchranka Mesačný tieň – Pap 0903 967 836, Megela 0903 903 323, Jindra +420 777 175 149,  
 Stankovič 0905 412 048

• Speleopotápanie – kontaktná osoba v prípade nehody: Karol Kýška 0948 693 191

• ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň (SSJ) – Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
 044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk

• SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy (RNDr. Ľ. Gaál),  
 Železničná 31, 0979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0903 235 246, gaal@ssj.sk

• Speleologická strážna služba – koordinátori: 0903 256 953, stanik@ssj.sk (P. Staník), 
 0904 862 248, balciar@ssj.sk (I. Balciar)

•  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) – Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
 044/552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk

• SMOPaJ – pracovisko Košice – Ďumbierska 26, 040 01 Košice (Ing. J. Psotka, Ing. D. Vacková, G. Lešinský), 
 055/633 30 23, gabishark@post.sk

•  Česká speleologická společnost – Na Březince 1513/14, 158 00 Praha 5, +420 722 651 110,  
 sekretariat@speleo.cz, www.speleo.cz

• Správa jeskyní České republiky – Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice, spravajeskynicr@caves.cz, 
 www.caves.cz

• Správa jeskyní Moravského krasu – Svitavská 11-13, 678 01 Blansko, +420 516 415 476, www.cavemk.cz

•  Krásnohorská jaskyňa – RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava, 058/734 34 26,  
 0905 412 048, www.svssk.sk, http://www.krasnohorskajaskyna.sk/

•  Jaskyňa mŕtvych netopierov – Milan Štéc, 976 45 Hronec 312, 048/617 54 28, 0905 135 535,  
 jmn@nextra.sk, www.jmn.sk

•  Jaskyňa Zlá diera – Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov, 051/775 18 67, 0905 237 565,  
 kosc@zladiera.sk, www.zladiera.sk

•  Malá Stanišovská jaskyňa – 032 03 Liptovský Ján, Jánska dolina 185, správca jaskyne: 0908 640 061, 
 info@sibir.sk, www.stanisovska.sk

• Medzinárodná speleologická únia (UIS) – Union Internationale de Spéléologie, Fadi Nader,  
 7 Boulevard Marcel Pourtout – batiment B, 92500 Rueil-Malmaison, France; secretary@uis-speleo.org,  
 http://www.uis-speleo.org

• Európska speleologická federácia (FSE) – Fédération Spéléologique Européenne, B.P. 3067,  
 L-1030 Luxembourg; contact@eurospeleo.org, http://www.eurospeleo.eu

• Verejnosti voľne prístupné jaskyne na Slovensku – www.ssj.sk/jaskyne/volne-pristupne/

• Slovenská speleologická spoločnosť – www.sss.sk – oficiálna stránka.  
 V prípade akýchkoľvek pripomienok, návrhov alebo podnetov z vašej strany kontaktujte redakciu webu: 
 Zodpovedný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček, PhD., e-mail: lukasvlcek@yahoo.com  
 Redaktor/Administrátor: Ing. Michal Danko, e-mail: michal.danko@gmail.com
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Výber z aktívnych internetových stránok
Oficiálne stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti www.sss.sk

O
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Speleo Bratislava www.speleobratislava.webnode.sk
Speleoklub Banská Bystrica www.speleo.sk
OS Čachtice www.jeskynar.cz/cachtice
Speleologický klub Červené vrchy Slovakia http://www.cervenevrchy-speleo.sk
Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina www.speleodd.sk
Speleo-Detva www.speleodetva.sss.sk
Speleoklub Drienka www.drienka.netkosice.sk
Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom www.dubnica.sss.sk
Speleodiver www.speleodiver.sk
Hájsky klub športovej speleológie www.hkss.sss.sk
Jaskyniarsky klub Handlová www.jkhandlova.webnode.sk
Speleoclub Chočské vrchy www.schv.host.sk
Oblastná skupina Jána Majku www.osjm.sk
Speleoklub Malá Fatra www.speleomalafatra.webnode.sk
Speleoklub Nicolaus www.nicolaus.sss.sk
Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota www.jaskyne.info
Jaskyniarska skupina Speleo Rožňava www.speleoroznava.webnode.sk
Ružomberský jaskyniarsky server www.speleork.sk
Speleologický klub Slovenský raj www.speleoraj.sk
Sekcia speleopotápania www.kubi.sk
Speleoklub Šariš www.speleosaris.sk
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy www.speleostrazov.sk
Speleoklub Tisovec http://tisovec.jaskyne.info/
Jaskyniarsky klub Speleo Turiec www.speleoturiec.sk
Speleoklub Trnava www.speleott.sk
Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach http://www.speleoupjs.sk/
Jaskyniarsky klub Varín www.speleovarin.sk
Žilinský jaskyniarsky klub www.jaskyniari.sk

In
é

Jaskyňa mŕtvych netopierov www.jmn.sk
Jaskyňa Mesačný tieň http://www.mesacnytien.sk/
Malá Stanišovská jaskyňa www.stanisovska.sk
Krásnohorská jaskyňa; speleologická vodcovská služba www.svssk.sk
Zlá diera (Zla džura); speleologická vodcovská služba www.zladiera.sk
Prepoštská jaskyňa www.muzeumpraveku.sk
Bojnická hradná jaskyňa www.bojnicecastle.sk/jaskyna-sk.html
Jaskyňa Velika Klisura/Gryka e Madhe v Kosove www.klisura.speleo.sk
ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva www.smopaj.sk
THERION softvér www.therion.speleo.sk
Stránka venovaná speleoterapii www.speleoterapia.sk
Výroba/predaj jaskyniarskych a horolezeckých potrieb a pomôcok www.meanderpro.sk
Pre cestovateľov a jaskyniarov: „Objavte nespoznanú slobodu!“ www.sibir.sk
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18. VALNé zhromAždeNIe SSS Vo SVIte  
prINIeSLo zmeNu StANoV

peter holúbek

Život priniesol pre chod Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti problémy, ktoré bolo možné 
vyriešiť iba zmenou stanov. Napríklad to, aby 
sme mohli jednoduchšie uzatvárať alebo čistiť 
jaskyne bez sprostredkovania tretími osoba-
mi. Riešenie týchto otázok mohol napomôcť 
najvyšší orgán, valné zhromaždenie. Výbor 
spoločnosti ho z týchto dôvodov zvolal na 1. 4. 
2016. Zúčastnilo sa ho 100 delegátov z 39 sku-
pín a klubov SSS. Jeho hlavnou náplňou bola 
zmena stanov, ktorá sa pripravila po diskusii 
v spolupráci s členskou základňou. 

Na valnom zhromaždení delegáti zobrali na 
vedomie správu o činnosti za rok 2015, sprá-
vu kontrolnej komisie za rok 2015 a prehľad 
o finančnom hospodárení, ako aj návrh finan-
čného rozpočtu na rok 2016. Za dlhoročnú 
jaskyniarsku činnosť boli ocenení J. Thuróczy, 
R. Košč, E. Piovarči a J. Stankovič. 

Delegáti 18. valného zhromaždenia do sta-
nov doplnili hlasovaním možnosť prijímať 
finančné prostriedky z hospodárskej činnosti 
a fondov, ktorých cieľom je informovanie ve-
rejnosti a zlepšenie stavu životného prostredia. 

Bolo odhlasované vypustenie vety zo stanov 
o tom, že člen SSS má právo na úrazové poiste-
nie. Vedenie našej spoločnosti však bude naďa-
lej venovať pozornosť tejto dôležitej otázke; rie-
šením problému sa po prerokovaní vo výbore 
SSS bude zaoberať nasledujúce predsedníctvo. 
V článku Poslanie spoločnosti sa stanovy rozší-
rili tak, aby bolo zrejmé, že našou hlavnou čin-
nosťou okrem prieskumu, objavovania a doku-
mentácie je aj aktívne zabezpečovanie ochrany 
jaskýň a praktickej starostlivosti o krasové javy. 
Upravil sa aj článok stanov, v ktorom sa rieši 
schádzanie výboru. Vo volebnom a rokovacom 
poriadku sa doplnil text o výbore SSS. Schvá-
lené stanovy uvádzame v plnom znení v tomto 
čísle spravodaja, volebný a rokovací poriadok 
uverejníme v ďalšom čísle. 

Valné zhromaždenie poverilo výbor vypraco-
vať do nasledujúceho predsedníctva alternatívy 
poistenia pre zásah HZS a pripraviť vyhlásenie 
SSS k situácii týkajúcej sa sprístupnenia Bres-
tovskej jaskyne. Stanovisko bolo uverejnené 
na webovej stránke SSS a poskytnuté médiám. 
(Text vyhlásenia publikujeme na strane 53.)

Účastníci 18. valného zhromaždenia pri hlasovaní. Foto: P. Staník
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Dňa 2. apríla 2016 v Dome kultúry vo Svi-
te uskutočnila Slovenská speleologická spo-
ločnosť celoslovenské stretnutie speleológov. 
Hosťami Speleomítingu boli primátor mesta 
Svit Miroslav Škvarek a predseda Českej 
speleologickej spoločnosti Zdeněk Motyčka. 

Prítomných bolo do 180 jaskyniarov zo Slo-
venska, Česka a Poľska, ako aj sympatizantov 
jaskyniarstva, ktorých zaujíma tajomný a krásny 
svet jaskýň i práca jaskyniarov. V programe sa 
odprezentovalo 17 príspevkov o objavoch u nás 
i vo svete, z expedícií a tematicky zameraných na 
rôzne oblasti speleológie, ako je speleopotápanie, 
speleoarcheológia, geológia, dokumentovanie, 
prieskum jaskýň atď. Diváci tu spolu s jaskyniar-
mi prežívali úspechy i starosti a ťažkú drinu. 

V tomto roku jaskyniari vystavovali na pane-
loch vo vestibule menej fotografickej a mapo-
vej dokumentácie ako zvyčajne.

Na úvod predseda SSS Peter Holúbek odo-
vzdal ocenenia a dary našim členom za objavy 
v Slovenskej republike a v zahraničí. Slovenská 
speleologická spoločnosť udelila cenu za rok 
2015:

• jaskyniarom zo speleoklubu Chočské 
vrchy za objavy v Prosieckej jaskyni

• jaskyniarom zo speleoklubov Drienka  
a Šariš za objavy v jaskyni Stratený potok

• Speleologickému klubu Slovenský raj  
za prepojenie Stratenskej jaskyne  
a jaskyne Duča

• členom klubu Speleodiver za objavy  
a dokumentáciu vodou zatopených  
jaskýň v Mexiku

Divácke ceny na Speleomítingu získali:  
•	za najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít  

speleoklub Chočské vrchy, prednášajúci 
Juraj Szunyog: 3. poschodie Prosieckej 
jaskyne

•	za najhodnotnejší príspevok zo zahraničných 
ciest klub Speleodiver, prednášajúci Karol 
Kýška: Sardínia – speleopotápanie 

•	za speleologickú dokumentáciu jaskýň na 
mapách speleokluby Drienka a Šariš: Nové 
objavy v jaskyni Stratený potok 

Treba vyzdvihnúť sponzorov, ktorí prispeli 
vecnými darmi pre ocenených jaskyniarov. Sú 
to Karol Kýška, ďalej Chemosvit Fibrochem, 
a. s., Žilmont, Tomáš Fussgänger a iní, ktorým 
úprimne ďakujeme za pomoc.

Pár slov na záver
História Speleomí-

tingov vo Svite sa zača-
la v roku 1991 a dnes 
má už 25 rokov. Až 
do roku 1997 sa po-
dujatia konali v hoteli 
Mladosť. Spočiatku 
boli v malej zasadač-
ke i v malej jedálni, až 
nakoniec sa premieta-
lo vo veľkej zasadačke, 

Organizačné správy

Nádherná kulisa Vysokých Tatier vítala účastníkov 
Speleomítingu 2016. Foto: J. Kasák

Ocenenie jaskyniarov za objavy na Slovensku a v cudzine roku 2015. Foto: F. Miháľ

SpeLeomÍtINg 2016

oľga miháľová
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ktorá bola zároveň aj jedálňou. Najväčším 
problémom bolo jej zatemnenie, aby bolo 
možné premietať diapozitívy. Dnes už len 
s úsmevom spomínam na každoročné lepenie 
4 m širokej čiernej polyetylénovej fólie na okná 
vysoké 7 m v miestnosti dlhej 15 m, aby sme 
ju zatemnili, čo nebolo celkom jednoduché. 
Huncútske slniečko si však našlo medzeru  
a kazilo „umelecký dojem“ pri premietaní. 
Počet obecenstva stúpal a miestnosť zača-
la praskať vo švíkoch. Zvýšili sa nároky na 
premietaciu techniku, miestnosť i prednášky. 
Preto nastal čas zmeniť miesto konania podu-
jatia. Od roku 1998 sa Speleomíting presunul 
do kinosály Domu kultúry vo Svite. Stalo sa 
tak po dohode s vedením Chemosvitu, a. s., 
ktorému kultúrny dom ešte patril. Bol to dob-
rý krok. V súčasnosti sa návštevnosť pohybuje 
v priemere od 170 do 250 ľudí. Pribudlo kva-
litné kinoplátno, lepšie technické vybavenie na 
premietanie a zvýšila sa i úroveň prezentácií. 

Od roku 2005 Slovenská speleologická 
spoločnosť oceňuje na Speleomítingu svo-
jich členov za významné objavy v jaskyniach  
v Slovenskej republike a v zahraničí, za orga-
nizovanie úspešných prieskumných speleolo-
gických a speleopotápačských expedícií, ale 
aj za speleologický čin roka pri záchranných 
akciách, kde členovia SSS preukázali skvelé 
fyzické a morálne vlastnosti. 

Za 25 rokov trvania Speleomítingov sme si 
vypočuli množstvo zaujímavých príspevkov 
a na filmovom plátne videli špičkové výkony 
a objavy našich jaskyniarov. Pre zaujímavosť 
za celé obdobie bolo premietnutých spolu 493 
príspevkov. Od roku 1999 diváci na podujatí 
hlasovaním oceňujú najhodnotnejší príspevok 
z domácich lokalít a zo zahraničných ciest, 
ako aj najzaujímavejšiu panelovú dokumen-
táciu. Podujatie si už našlo svojich „skalných“ 
divákov a pozitívne ho hodnotia aj obyvatelia 
mesta Svit.

Organizovanie akcie je už síce za tie roky 
zabehanou rutinou, ale dá zabrať. Nie je to len 
organizačná práca, zabezpečenie ubytovania, 
stravy, príprava programu, zháňanie darov 
od sponzorov pre ocenených atď. Dôležití 
sú počas priebehu podujatia hlavne chlapci 
obsluhujúci premietaciu techniku, dobrovoľ-
níci pri vstupe do kinosály, pri predaji litera-
túry a vstupeniek, pri sčítavaní hlasovacích 

lístkov a pod. Je to veľká pomoc a vážime si ju. 
No najdôležitejší sú prednášajúci, ktorí si dajú 
tu námahu, aby pripravili pre nás zaujímavé a 
čo najhodnotnejšie príspevky. Veď bez nich by 
nebol žiaden program. Vždy ma poteší, keď 
vidím spokojných divákov. 

Verím, že Speleomíting Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti bude úspešne pokračovať aj 
v nasledujúcich rokoch.

O. Miháľová pri panelovej prezentácii. Foto: F. Miháľ

Najstarší účastník Speleomítingu, 77-ročný Jozef Babjak, 
jeden zo zakladateľov OS Harmanec, teraz Speleoklub 
Banská Bystrica. Foto: J. Kasák

Záver s odovzdaním diváckych cien. Foto: F. Miháľ
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progrAm SpeLeomÍtINgu 2016
Otvorenie Speleomítingu, ocenenia za úspešnú činnosť členov SSS na Slovensku a v zahraničí

Názov prezentácie prednášajúci OS / SK

1 Prieskum montanistických objektov 
v okolí Varína Pavol Cvacho JK Varín

2 Hlboký jarok včera a dnes 
– jaskyne neustále plné prekvapení

Lukáš Vlček, Dušan 
Hutka, Ján Pavlík SK Tisovec

3 Archeologické výskumy jaskýň
a ich prezentácia verejnosti Marián Soják SK Slov. raj  

AÚ SAV Nitra

4 Vladimír Vojíř (1946 – 2016), spomienka na 
českého jaskyniara pôsobiaceho aj na Slovensku Peter Holúbek SMOPaJ

5 Slovačka jama a Velebit 2015 – nové prieskumy Braňo Šmída 
Mário Olšavský

SK UK, 
Štátny geologický 

ústav SR

6 Ponická jaskyňa – Rudolfšachta Štefan Mlynárik SK 
Banská Bystrica

7 Využitie systému LIDAR v jaskyniarstve
– prvé dojmy a skúsenosti Peter Laučík SK Nicolaus

8 Ako sa rodí záchranka Igor Michlík
Ivan Račko JS Spišská Belá

9
Tepuy 2015
– speleologická expedícia 
na stolovú horu Akopán vo Venezuele

Lukáš Vlček, Marek 
Audy, Zoltán Ágh, 

Richard Bouda,
Kamila Hrúzová

SSS, ČSS, SET, GE 
SVCN

10 Nové poznatky z Novej Stanišovskej jaskyne Peter Holúbek SK Nicolaus

11 Jaskyňa mŕtvych netopierov Milan Štéc SK Ďumbier

12 Sedmička – kilometrová jaskyňa na Borinke Peter Magdolen Speleo Bratislava

13 Expedícia Venezuela 2015
– príbehy z krajiny Maňánovníkov Tomáš Lánczos SK Trnava 

14 3. poschodie Prosieckej jaskyne Juraj Szunyog SK Chočské vrchy

15 Beckovská jaskyňa Lukáš Kubičina OS Čachtice 

16 Sardínia – speleopotápanie Karol Kýška SK Speleodiver

17 Yucatán  Boris Galvánek

VYHODNOTENIE  PREZENTáCIÍ
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Osem dní po sebe nasledujúcich neľahkých 
akcií charakterizovalo druhý ročník expedí-
cie do liptovských končín. Výpravy prinies-
li nečakané a radostné výsledky v podobe 
veľkých objavov v Štefanovej, z ktorých sme 
1,2 km súčasne aj zamerali a jaskyňa pre-
siahla dĺžku 16 km. Tiež sme sa nevyhýbali 
kopáčskemu či poznávaciemu úsiliu. 

Tohtosezónna zimná expedícia, kedykoľvek 
by sa konala, by zrejme neumožnila prešliapa-
vať pribúdajúcim snehom chodník ku chate 
na brehu riečky Demänovky. Zima tento rok 
neprišla a nádeje na sledovanie výduchov na 
kľúčových miestach Krčahova či iných lokali-
tách sa nenaplnili. P. Hipman odporúčal, že 
najvhodnejšie obdobie je koncom februára, 
keď je masív dostatočne premrznutý a lokálne, 
sutinové prúdenia sú už neaktívne. Február 
tejto zimy charakterizovali striedajúce sa sne-
ženia s otepleniami preplachujúcimi útroby 
Demänovských vrchov. Počas expedície sa zme-
ny mierne ustálili a nastal, aspoň čiastočne, 
čas na dlho plánované činnosti. Povrchové 
akcie sa však líšili aj od strany doliny – letnú 
akciu na slnečné svahy Blatníka vystriedala 
zimná výprava za priepasťou a výduchmi do 
Iľanovského sedla. Slnečné stráne uchovali 
v lese za rohom jaskyne s ľadovými výplňami, 
kým naopak snehová pri-
krývka sedla medzi De-
mänovskou a Iľanovskou 
dolinou bola porušená 
desiatkami menších či 
väčších výduchov zvlášt-
nej, rozdrvenej homole. 
Tu bol prievan i napriek 
teplote nad bodom mra-
zu taký silný, až sa zdalo, 
že dlhé orosené machy 
nad otvormi vejú vo vet-
re. Kopali sme aj výduch 
dole na Krčahove, ktorý 
by nás mohol uviesť do 
bájneho Krčahovského 
systému; pokúsili sme sa 
poodhaliť záhadu Teplej 

jaskyne nad Demänovskou ľadovou (Čiernou) 
jaskyňou. 

Najkrajším výsledkom expedície boli zrejme, 
okrem príjemných stretnutí s dobrými ľuďmi, 
no pohybujúc sa na speleologickom poli – ob-
javy v Štefanovej. Po mnohých akciách napo-
kon úspešné práce na novom vchode priniesli 
svoje ovocie a na 6 – 8 hodín trvajúcich cestách 
jej chodbami sme úspešne skúmali a zameria-
vali priestory dosiaľ človekom nenavštívené. 
Hneď prvý deň sme sa vybrali do Kryštálových 
riek, kde sme ešte pred expedíciou postúpili 
po odtoku ďalej, chodbami vyššími ako človek. 
A tie sa nekončili... No ešte cestou k tejto vetve 
(objavenej na prelome rokov 2011 – 2012) sme 
nazreli do stúpajúcej tesnej odbočky z Metra. 
Tá sa odrazu rozvinula do nového horizontu, 
ktorý pokračoval širokou (no typicky štefanov-
sky štvornožky vysokou), krásne erodovanou 
chodbou na oba smery ďalej. Do Kryštálových 
riek sme sa vydali počas expedície celkovo 
trikrát a zamerali tu aj s jednou predchádza-
júcou akciou 840 m, odbočka z Metra dostala 
pomenovanie Chodby s perlou a po dvoch 
návštevách dosiahla dĺžku 350 m a pokračuje. 
Počas jednej zo spomínaných akcií v jaskyni 
pôsobili súčasne tri meračské družstvá a v ten 
deň bolo precízne zameraných 0,5 km nových 
priestorov. 

eXpedÍcIA demäNoVá ´16

paľo herich, peter holúbek

Kryštálové rieky, smer k novoobjaveným pokračovaniam. Foto: P. Herich
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Prehľad akcií
12. 3.
– Štefanová, Kryštálové rieky: B. Horvát, L. 

Faitl a P. Herich začali postupne zameriavať 
novoobjavené priestory, zložitý labyrint men-
ších chodieb a sienok s výrazným prievano-
vým pokračovaním nahor vystriedali pohodlné 
chodby s mnohými nepreskúmanými odboč-
kami. Domerané po Sieň talianskych básni-
kov (venovaná nedávno zosnulému Umbertovi 
Ecovi, ktorý básnické posolstvo nepísal verša-
mi, a Dantemu Alighierimu, ktorého myšlien-
ky sa snažíme pretkať našimi činmi). 

– Pustá, Psie diery: P. Holúbek, D. a P. Gratkow-
ski, I. Tucznio, Sz. Musiał a J. Niżański pokračo-
vali vo výkope popod dolinku Pustú, postúpili 
približne 1 m a konštatovali možný výskyt slab-
šieho prúdenia vzduchu z neznámych priestorov. 

13. 3. 
– Pustá, vchod č. 3: M. Staroň, B. Horvát, F. 

Letovanec a P. Herich položili dôležitý základ 
obnoveniu prepojenia horných poschodí Pustej 
(Martinov sifón a Ivanin dómik), ktoré obídu 
nádhernú Jazernú chodbu a skrátia cestu na 
koniec jaskyne. Druhý cieľ akcie, chodbu nad 
Žikešovým dómom, dosiahol pre objektívnu 
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únavu družstva už iba jeden člen výpravy, bol 
zameraný zával a klesajúca chodba na potok 
pod Áčkovým dómom. Vanie tu prievan cez zá-
val, je to možná cesta za Sifón rešpektu, kde po-
tápači v roku 2011 objavili suché pokračovanie. 

– Okno: M. Miedziński, D. a P. Gratkowski, I. 
Tucznio, Sz. Musiał a J. Niżański sa neúspešne 
pokúsili pokračovať v prolongačných aktivitách 
v dolných meandroch Okna. Opäť sa nepodari-
lo otvoriť zámku, aj napriek tomu, že bola len 
nedávno vymenená. P. Filipčíková, M. Tršková 
a ich taliansky hosť E. Lopalco pre zmenu 
nepochodili v nájdení tejto jaskyne, no keďže 
družstvo pred nimi vrátka neotvorilo, o veľa 
neprišli. Napokon nasledovali dve exkurzie na 
Krčahovo a po chodníku Mierom. 

– Ponor na Muroch: B. Turčinová, Z. Jurík, T. 
P. Holúbeková, M. Vrbičan, L. Faitl, P. Holú-
bek – návšteva ponoru Priepadlé a Priepasti 

na Kriesle so študentkou geografie 
UK Bratislava B. Turčinovou a vý-
kopové práce na ponorovom závrte 
na Muroch. V dôsledku mrazového 
zvetrávania sa zrútil vchod, tak sme 
iba upravovali prístupový otvor a od-
pratávali voľné kamene.

14. 3.
– Nižný Blatník: (P. Holúbek, P. Fi-

lipčíková, M. Miedziński, E. Lopalco 
a P. Herich) „povrchovka“ za dvomi 
známymi lokalitami, jaskyňami Niko-
laj a Tatiana. Bolo nájdených a kom-
plexne zdokumentovaných celkovo  
6 jaskýň. 

– Machantá dolinka, masív Krčahova: 
L. Faitl, I. Šulek ml., J. Naništa a F. 
Letovanec začali práce na výduchu, 
ktorý bol objavený pri povrchovej ak-
cii (P. Holúbek, P. Laučík, P. Herich) 
20. januára 2016. Vzhľadom na ne-
spoľahlivé poveternostné podmien-
ky v deň objavu treba v budúcnosti 
overiť, či ide o prúdenie vzduchu zo 
stálej teplotnej zóny. 

15. 3. 
– Štefanová, Kryštálové rieky: v dvoch 

meračských družstvách (P. Holúbek 
a J. Šurka; I. Šulek ml. a P. Herich) 
sme pokračovali v zameriavaní no-
vých objavov (spolu cca 200 m), M. 
Miedziński a M. Madej sa zamerali 

na prieskum a fotografickú dokumentáciu. 
Chodby pokračovali voľne ďalej, prešli sme asi 
300 m dosiaľ nenavštívených priestorov. 

– Teplá jaskyňa: P. Filipčíková a L. Faitl boli 
poverení rekognoskáciou situácie tejto zau-
jímavej lokality v blízkosti Dem. ľadovej jas-
kyne. Krátky pokus mal za cieľ overiť stav 
pracoviska a načrtnúť možné ďalšie výskumy, 
skrátený však bol správcom Ľadovej jaskyne, 
ktorý neporozumel významu rozriešenia prob-
lematiky jaskyne, správajúcej sa v zimnom ob-
dobí ako výduch teplého jaskynného vzduchu. 

16. 3. 
– Iľanovské sedlo: povrchová akcia (P. Holú-

bek, J. Šurka, L. Faitl, P. Herich) mala za cieľ 
nájsť a zdokumentovať poľovníkmi označenú 
priepasť za sedlom, už v Iľanovskej doline. 
Priepasť sme pravdepodobne nenašli, zamerali 
sme však 3 nové riečne jaskyne v dolinke Vyvie-

Vŕtanie traverzu vo vysokej chodbe za Sieňou talianskych básnikov. 
Foto: M. Miedziński

Novoobjavená Sieň talianskych básnikov, zľava L. Faitl, B. Horvát. 
Foto: P. Herich
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ranie nad DJS a komplex-
ne zdokumentovali aj jas-
kyne a výduchy v homoli 
z kryštalických vápencov 
za Iľanovským sedlom, 
v ktorých sme našli stopy 
po kratších výkopových 
prácach partie J. Šmolla. 

– Pustá, Psie diery: P. Fi-
lipčíková, L. Luhová, E. 
Farkašovská, M. Orvošo-
vá, R. Milovský, P. Laučík 
a I. Šulek ml. pokračovali 
vo výkope popod dolinku 
Pustá, navštívili aj dolnú 
Pustú. 

– Muránik, Kráľovohoľské 
Tatry: (P. Laučík, S. Vo-
toupal, P. Holúbek) návšteva a domeranie 
zaujímavej a rozmernej Jaskyne v Murániku na 
sútoku Čierneho Váhu a Ipoltice s dĺžkou 85 
metrov a deniveláciou 14 metrov. Nachádzajú 
sa tu úpravy s pravdepodobným cieľom vy-
užiť túto lokalitu ako úkryt počas ohrozenia.  
V okolí sme za pekného počasia lokalizovali  
3 nové, kratšie jaskyne, ktoré treba zaevidovať 
do Národnej databázy jaskýň. 

17. 3. 
– Štefanová, Kryštálové rieky: vo dvoch druž-

stvách (P. Holúbek, S. Votoupal, M. Kudla a L. 
Faitl, M. Miedziński, P. Herich) sme počas ná-
ročnejšej akcie pokračovali v objavoch a ich za-
meriavaní (spolu 350 m). 
Chodby sme čiastočne do-
merali, viacero odbočiek 
ostáva nepreskúmaných, 
na ďalších miestach so 
silnými prievanmi treba 
vyvinúť krátke kopáčske 
úsilie. 

– Štefanová, Chodby 
s perlou: L. Luhová, P. Fi-
lipčíková, I. Šulek ml., J. 
Šurka a R. Milovský začali 
so zameriavaním nového 
poschodia, objaveného na 
akcii 12. 3. Pekne vyzdo-
bené široké chodby po-
kračovali voľne ďalej, za-
merali 144 m, preskúmali 
cca 300 m. 

18. 3. 
– Štefanová, Pustá, Sloboda: dve družstvá (prvé: 

L. Faitl, A. Galica, P. Herich a druhé: Š. Ratkov-
ský, M. Miedziński, M. Kudla, V. Čech, L. Kuná-
ková, P. Židkovič) sa konečne, po dlhom čakaní 
a odkladaní, vypravili do jaskýň odoberať vzor-
ky vôd podzemných i nadzemných potokov, 
pre chemické analýzy. Prv sme odobrali vody 
povrchovej Demänovky a Zadnej vody, vzápätí 
sa prvé družstvo behom vydalo do Achátového 
dómu Pustej jaskyne, v behu späť zrejme vytvo-
rilo rýchlostný rekord, no mierne nahlodalo 
morálku jedného svojho člena na účasť na ďal-
ších odberoch. Druhé družstvo sa medzitým vy-

Nový vchod do Štefanovej a tri meračské družstvá (zľava: P. Herich, I. Šulek ml., 
M. Kudla, L. Luhová, L. Faitl, P. Filipčíková, P. Holúbek, S. Votoupal, J. Šurka, R. 
Milovský za stromom). Foto: M. Miedziński

Metro, vľavo odbočka do Chodieb s perlou. Foto: P. Herich
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dalo do Štefanovej starým vchodom a postupne 
odoberalo vzorky tokov roztrúsených po jasky-
ni až do 20. hodiny (časť družstva pre zdravotné 
problémy tiež ustúpila skôr). Prvé družstvo, 
posilnené rýchlym postupom, sa vydalo novým 
vchodom Štefanovej na koniec Eldoráda, avšak 
po spiatočnej ceste na križovatke, ďalej smeru-
júc na opačný koniec novej jaskyne, sa odštiepil 
jeden člen pre celkové vyčerpanie. Vo dvojici 
sme odobrali poslednú vzorku a zvyšné sily ve-
novali zameriavaniu novoobjavených Chodieb 
s perlou. Po dosiahnutí 200 m polygónu sme 
konštatovali, že kombinovaný terén plaziviek 
a pohodlných chodieb nemá konca; akciu sme 
značne unavení ukončili. 

– Mier, Pustá: M. Staroň, P. Filipčíková, L. 
Luhová a I. Šulek ml. vyčistili staré pracovisko 
v Kostnici Jaskyne mieru, stiahli elektrický ká-
bel. Z Achátového dómu z Pustej vytiahli dva 
transportné vaky odpadkov, zakopaných do 
sedimentov počas expedícií v 80. rokoch. 

19. 3. – Prosiecka jaskyňa, vchod č. 2: pomoc 
pri vyhľadávaní nového vchodu do jaskyne 
prostredníctvom piepsov. Okrem jaskyniarov 
zo Speleoklubu Chočské vrchy sa akcie zú-
častnili P. Holúbek (spolu s J. Szunyogom 
vysielali signál z jaskyne), J. Vajs, P. Filipčíková, 
A. Galica, M. Miedziński, P. Herich. Najnižší 
dosiahnutý údaj bol 24 m na dvoch, 10 m od 
seba vzdialených miestach na povrchu. Určili 
sme aj presnú súradnicu bodu neďaleko po-
tenciálneho nového vchodu. 

– Slepé mosty: P. Holúbek, J. Teplický a P. 
Herich sa zamerali na vŕtanie a transport ma-
teriálu z puklinového priestoru 
jaskyne, postúpili 1 m vpred.

Zhrnutie
Celkovo expedíciu hodnotí-

me okrem drobných nezdarov 
ako veľmi úspešnú, počas 8 dní 
sme uskutočnili 19 samostat-
ných akcií. Objavili a zamerali 
sme 1,2 km nových priestorov 
v Štefanovej (zaujímavosťou je, 
že od konca roku 2012 sa dĺžka 
jaskyne pohybovala na úrovni 
14,5 km, len veľmi pomaly pri-
búdala; na začiatku expedície 
sme prekročili dlho očakávanú 
métu 15 km, na jej konci jas-

kyňa má dĺžku už 16 028 m). Pokračovalo sa 
vo výkopoch na viacerých miestach, zdoku-
mentovali sme 11 menších jaskýň, podarilo 
sa nám úspešne naplniť cieľ dlho odklada-
nej akcie na odber vzoriek vôd Štefanovej 
a podobne. Zišlo sa nás veľa a spoločne sme 
prebrali mnohé karsologické či geopolitické 
témy i environmentálne záležitosti. Zistili 
sme, že použitie hrubej sily výsledok priniesť 
nemusí, to jest „prisilná kyselina šumí i na 
dolomite“. Takisto sme zaznamenali, že so-
ciálno-separačný rozmer expedície má svoje 
opodstatnenie, a do budúcna si sľúbili, že ho 
ešte zlepšíme. 

Expedíciu svojím remeslom podporili ku-
chári I. Kundis a M. Miedziński, niektoré dru-
hy zásob doplňovala M. Tršková. Na pracov-
ných akciách sa zúčastnilo 37 ľudí zo štyroch 
krajín: V. Čech, L. Faitl, E. Farkašovská, P. Filip-
číková, A. Galica, D. Gratkowska, P. Gratkow-
ski, P. Herich, P. Holúbek, T. P. Holúbeková, 
B. Horvát, Z. Jurík, M. Kudla, L. Kunáková, P. 
Laučík, F. Letovanec, E. Lopalco, Ľ. Luhová, M. 
Madej, M. Miedziński, R. Milovský, Sz. Musiał, 
J. Naništa, J. Niżański, M. Orvošová, Š. Ratkov-
ský, M. Staroň, I. Šulek ml., J. Šurka, J. Teplický, 
M. Tršková, I. Tucznio, B. Turčinová, J. Vajs, 
S. Votoupal, M. Vrbičan, P. Židkovič. Ďakuje-
me všetkým tým, ktorí prišli do Demänovej 
posunúť veci vpred či po večeroch pomáhali 
s hodnotením stavu sveta, aj ďalším, ktorí sa 
nemohli uvoľniť z povinností, ale v duchu boli 
s nami a hádam budúci rok nájdu priaznivejší 
na svoju účasť. 

V Metre (zľava P. Holúbek, M. Miedziński, P. Herich, S. Votoupal, L. Faitl, 
M. Kudla). Foto: M. Miedziński
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Jaskyňa Bobačka je doteraz najdlhšou 
známou jaskyňou Muránskej planiny. Na-
chádza sa vo východnej časti Muránskeho 
krasu, asi 700 metrov na SZ od obce Mu-
ránska Huta. V jaskyni sa v priebehu po-
sledného desaťročia toho dosť zmenilo. Po-
darilo sa objaviť niekoľko menších nových 
priestorov a prebehlo zmapovanie jaskyne 
do digitálnej podoby. Cieľom tohto príspev-
ku je stručne zhrnúť kopáčske, kopáčsko- 
-objaviteľské, mapovacie a iné návštevy tej-
to krásnej a stále fascinujúcej jaskyne.

Vráťme sa ešte trochu do 
minulosti. V rozmedzí ro-
kov 1995 – 2005 sa generá-
cia jaskyniarov Speleoklu-
bu Muránska planina pod 
vedením Dušana Kotlarčí-
ka a Petra Mikuša venova-
la prekopávaniu Pieskovej 
chodby (okrem prekopáva-
nia Chodby znoja a objave-
nia priestorov vyššej paleo-
úrovne jaskyne vo februári 
2000 – Šmída a kol., 2000). 
Táto chodba sa nachádza 
v blízkosti koncového sifó-
nu a meno dostala po se-
dimente, ktorý vypĺňa túto 
„trubicu“ vo vápencoch (obr. 1). Počas spome-
nutého obdobia sa chodba po odkopaní jem-
nozrnného až hrubozrnného piesku odkryla 
v dĺžke asi 10 metrov.

Neboli to len vedrá piesku, ale i veľmi hú-
ževnaté bahno a zmes bahna s pieskom/vodou 
(mnohí určite poznáte pocit čižmy vo vrstve 
bahna vysokej ako čižma s veľmi citeľným 
podtlakom pri snahe dostať sa z neho). Skúšali 
sa rôzne metódy odstránenia zasedimentova-
ných priestorov – lanovka, ľudská reťaz (vedrá, 
grace, rozličné plasty a korýtka). Priestory 
prekopané „staršou“ generáciou jaskyniarov 
(Kotlarčík, Mikuš, Breznaník, Michal...) majú 
charakter horizontálnej chodby s rozmermi 
spočiatku 1,2 × 1,7 m, v priebehu asi 6 metrov 

prechádza pomerne priama, mierne meandru-
júca chodba do profilu 1,2 × 1 m a v závere 
prechádza do sienky s rozmermi asi 3 × 5 m. 

Po nástupe „novej“ generácie jaskyniarov na 
čele s predsedom Ivanom Rusnákom sa postup 
(nielen) v Pieskovej chodbe značne urýchlil. Prišli 
nové nápady, ako dostať sediment z našej vytú-
ženej cesty. Jedným z nich bolo tlakové čerpadlo, 
ktorým bol pevne usadený piesok odstráne-
ný. Nakoniec sa však najlepšie osvedčil čakan, 
grace a hlavne pracovné nasadenie a frekvencia 
návštev. Zo sienky, kam sa dokopala „staršia“ 

generácia jaskyniarov, pries-
tor špirálovite prechádza do 
oválneho komína s prieme-
rom približne 0,8 × 0,6 m 
a vysokého asi 8 m. Veľkou 
pomocou boli oceľové stú-
pačky nielen pri prechode 
zo sienky do vyššej časti, 
ale predovšetkým v komíne. 
Odstraňovanie sedimentov 
z komína niekedy nebolo 
až také príjemné. V piesku 
(jemnozrnnom až hrubo-
zrnnom) boli často uväzne-
né obliaky vápencov varia-
bilnej veľkosti (často nad 15 
kg), ktoré pri odkopávaní 
piesku vypadávali nadol. Vo 

vrchnej časti komína sa nachádzali sintrové kôry 
niekoľkých generácií. Sintre sa podarilo preko-
nať, avšak „novoobjavený“ priestor v strope pred-
stavoval známu časť jaskyne – chodbu nazývanú 
Koleso. Celkovo však dĺžka prekopaných – obja-
vených priestorov dosiahla asi 35 metrov. 

Nové objavy prišli tiež počas exkurznej náv-
števy, v blízkosti priestorov Vodopádu. Vyle-
zenie priestoru nad vodopádom prinieslo ob-
javiteľské ovocie v podobe menšej priepasti. 
Vstup do sienky predstavoval otvor (0,15 × 
0,25 m) v priestore masívnych sintrov priamo 
nad vodopádom. Počas nasledujúcej akcie bol 
otvor rozšírený na rozmer približne 0,3 × 0,4 m.  
Po prieleze strmo nadol uklonenej úžiny sa chod-
ba mierne rozširuje a nadobúda sklon asi 20°.  

Obr. 1. V Pieskovej chodbe. Foto: M. Poprocký

StručNý prehľAd čINNoStI V jASkyNI BoBAčkA 
V rokoch 2005 – 2015

peter Varga, Speleoklub muránska planina
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Po dvoch metroch z chodby vybieha menší frea-
tický výbežok. Dno je pokryté hlinou a menšími 
vápencovými fragmentmi. Asi po 4 metroch 
prechádza k ústiu priepasti s hĺbkou asi 4 metre 
(obr. 2).

Chodba s priepasťou sú vytvorené na rov-
nakej tektonickej štruktúre. Táto štruktúra 
pripomína, že v minulosti slúžila ako paleo-
kanál, ktorý vodu odvádzal do nižších priesto-
rov, v súčasnosti vyplnených bielymi sintrami. 
Pozornosť pútajú uloženiny veľkostne netrie-
dených oblých blokov (až 1,5 m) v priestore 
priepasti, resp. za priepasťou v smere od ob-
javnej chodby. Tieto bloky sú čiastočne pre-
sintrené. Výplň priepasti tvorí biely sinter, a to 
v podobe nátekov, sintrových misiek a hrádzí. 
Tento priestor má charakter aktívnej časti 
s občasným, pomerne intenzívnym skvapom 
zo stropu. Komín nad priepasťou vyliezol 
Lukáš Vlček. Priebeh komína je priamočiary 
s plochými stenami a výškou asi 10 metrov, 
bez ďalších možností postupu. Práve na akcii 

s objavom vyššie spomínaných priestorov sa 
na hlavnom ťahu toku, v blízkosti nálezu zuba 
mamuta Z. Nišponského, náhodou podarilo 
objaviť (Szegede) tretiu spodnú stoličku (m3) 
turovitého kopytníka (Bos primigenius – Bison 
priscus?). Zub (obr. 3) sa nachádzal vo vrch-
nopleistocénnych sedimentoch, asi 30 cm nad 
úrovňou hladiny vody v bežných podmien-
kach. Zub určoval M. Sabol z Prírodovedeckej 
fakulty UK v Bratislave.

Po dlhších úvahách, čo ďalej v Bobačke, sme 
sa po rozhovoroch s viacerými speleológmi roz-
hodli skúsiť šťastie v Rútivom dóme (obr. 4). 
Po viacerých akciách sa to skutočne oplatilo. 
Ďalšie priestory sa podarilo objaviť 14. 6. 2015, 
keď I. Rusnák, M. Poprocký a P. Varga prekonali 
zával v Rútivom dóme (obr. 5). Vzhľadom na 
nestabilitu závalu sa s vysokou opatrnosťou 
podarilo nájsť priestor na prielez medzi bal-
vanmi a rozrušiť jeden z nich s rozmermi asi 
0,8 × 0,9 × 1,2 m. Ako najvhodnejšia cesta cez 
zával sa nám zdala pravá časť závalu v spod-

Obr. 2. Výzdoba z bieleho sintra v novoobjavenej priepas-
ti nad vodopádom. Foto: P. Varga

Obr. 3. Zub párnokopytníka. Foto: P. Varga

Obr. 4. Spodné časti Rútivého dómu. Dĺžka chodby na 
fotografii je 4 m. Foto: P. Varga

Obr. 5. Objavná úžina v závale. Foto: P. Varga
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nej časti Rútivého dómu. Spočiatku prebieha 
popod masív a prechádza do kľukatej cestičky 
pomedzi balvany rozličnej veľkosti. Tam už 
bolo potrebné prekonať „len“ jediný balvan 
a dostali sme sa do nových priestorov. Vrchné 
časti dómu sú – ako naznačuje názov – rúti-
vé, ale zároveň aj priestranné. Ocitli sme sa 
v priestore asi 15 × 10 × 8 m. Z týchto pomerne 
mohutných priestorov pokračuje chodba k J  
stúpajúca pod uhlom 20°, po pár metroch 
35° a v hornej tretine asi 45°. Spočiatku má 
rozmery 3,5 × 1,5 m a po asi 10 m sa profil 
zmenšuje na 1 × 0,8 m. Steny sú v značnej miere 
zdobené kvapľovou výzdobou, prevažne vo for-
me stalaktitov, stalagmitov, sintrových záclon  
a brčiek (obr. 6). V malých jazierkach v spod-
ných častiach chodby je možné pozorovať biely 
sinter s hladinovou čiarou a jaskynnými per-
lami na dne (obr. 7). Chodba sa končí v za-
sintrovanej úžine medzi kvapľovou výzdobou 
s rozmermi asi 0,2 × 0,2 m. Vo vrchnej tretine 
stúpajúcej chodby sa po ľavej strane napája 
malá neprielezná chodbička, do ktorej vidno asi 
2,2 metra a vanie z nej slabší prievan. Jej steny 
sú pokryté sintrovou výzdobou a dno je vyplne-
né len asi 1 – 2 cm hrubou vrstvou hliny. Toto 
je jedna z možností pokračovania priestorov, 
keďže úžina má „správny smer“. V prípade po-
kračovania to však bude náročná a tvrdá cesta. 

V rokoch 2011 – 2012 sa v rámci mapova-
nia slovenských jaskýň pod záštitou SSJ us-
kutočnilo v jaskyni Bobačka mapovanie pod 
vedením Ľ. Múku z OS Brezno. Jaskyňa po pre-
mapovaní dosiahla dĺžku 3170 metrov oproti 
pôvodným 3036 metrom. Denivelácia jaskyne 
zostala nezmenená – 142 metrov. Jaskyňa je 
však určite dlhšia, keďže na domapovanie stále 
čaká ešte niekoľko priestorov. Jedným z nich je 
Piesková chodba s celkovou dĺžkou asi 35 m,  
časť chodby Koleso s dĺžkou asi 16 m. V za-
dných častiach jaskyne, v chodbe Mitroška, je 
nezameraný komín vysoký asi 18 m. Priestory 
za Rútivým dómom predstavujú zhruba 40 m  
a priestory nad vodopádom asi 16 m. Neza-
meraná časť pri Striebornom jazierku pred 
Appendixom predstavuje asi 40 m a zároveň 
je potrebné zamerať aj Priepasť vzdychov  
s priestormi približne 18 m.

V jaskyni každoročne prebieha sčítavanie 
netopierov, ktoré vykonávajú pracovníci správy 
NP Muránska planina.

Ako vidíte, v jaskyni je toho na zábavu ešte 
dosť, na planine sa asi nudiť nebudeme. Držte 
palce a príďte nás pozrieť! 

Touto cestou by som chcel vzdať veľkú 
vďaku Miňovi Poprockému a Ivovi Rusnákovi 
za obrovskú podporu Speleoklubu Muránska 
planina, a to v každom smere. Vďaka, chlapi! 
Myslím, že hovorím za celý náš speleoklub.

Použitá literatúra
Šmída, B., Kotlarčík, D., Mikuš, P., Mikuš, M. 

2000. Nové paleoúrovne jaskyne Bobačka. 
Spravodaj SSS, 31, 2, 9–13.

Obr. 7. Jaskynné perly a sintre s hladinovou čiarou jazier-
ka v novoobjavených častiach nad Rútivým dómom. 
Foto: P. Varga

Obr. 6. Kvapľová výzdoba v novoobjavených častiach za 
Rútivým dómom. Foto: P. Varga
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jASkyňA prI muroVANom mLyNe

matúš matejka, oS Brezno

Na túto zaujímavú jaskyňu nás už dáv-
nejšie upozornil geológ Lukáš Vlček. Vždy 
tvrdil, ide o najkratší hydrologický systém, 
ponor a blízky výver do Hrona. A mal 
pravdu? Upozorňoval nás aj na to, že jas-
kyňa je plná komunálneho odpadu a bolo 
by ju dobré vyčistiť. Preto sme v roku 2008  
v rámci starostlivosti o jaskyne na Sloven-
sku zorganizovali pod záštitou ŠOP SSJ 
Liptovský Mikuláš akciu zameranú na 
vyčistenie Jaskyne pri murovanom mlyne  
a blízkeho okolia, hlavne potoka Havraník, 
ktorý tečie pri tejto jaskyni. Na akcii sme 
nazbierali 25 plastových vriec rozličného 
odpadu (plastové fľaše, sklo, konzervy, rôz-
ne oblečenie a iné). Pri zbieraní odpadu sme 
našli aj také zaujímavosti, ako sú záchodové 
misy či pätníky ciest, čižmy alebo hrnce. 
Odpad sme roztriedili a uložili na skládke 
komunálneho odpadu. 

Počas tejto pracovnej akcie sme jaskyňu ko-
nečne preskúmali; povedali sme si, že by bolo 
dobré jaskyňu zamerať, zdokumentovať a obo-
známiť s ňou širšiu verejnosť, keďže kras pod 
Kráľovou hoľou je dosť zanedbávaný, lebo je 
k nemu z každej strany dosť ďaleko, a tak aj spe-
leologická literatúra o tomto zaujímavom území 
je pomerne skromná. No od tejto úspešnej akcie 
prešiel veľmi dlhý čas a až v lete roku 2015 sme 
zorganizovali „guláš párty“ na Šumiaci u nášho 
spolujaskyniara Petra Molčányiho a tu sme sa 
konečne dohodli na zameraní tejto jaskyne. Po 
vydarenom gulášiku sme vo večerných hodinách 
vyrazili do jaskyne. Roman Magáň a Ľubomír 
Múka sa podujali na zameranie jaskyne, ostatní 
účastníci akcie ostali pred jaskyňou. Po zameraní 
má jaskyňa dĺžku 85,78 metra. 

Lokalizácia jaskyne. Jaskyňa sa nachádza 
v katastrálnom území obce Šumiac na pravom 
brehu potoka Havraník. Názov jaskyne je od-
vodený od starého mlyna, ktorého presný opis 
nájdeme v knihe Horehronský talizman od K. 
Jarunkovej (1978): „Dom sedel na trávnatom 
dvore zakovaný do metrových kamenných mú-
rov, prikrytý vysokánskou šindľovou strechou, 
takou strmou a nebotyčnou, že múry sa pod 
ňou celkom strácali, a stál na polceste medzi 
Červenou Skalou a Šumiacom. A ako sa na 
starý osamelý mlyn aj patrí – aj na krížnych 
cestách. Červenoskalská hradská sa pred ním 
rozvetvovala: hore na Šumiac a dolu do Zlatna.“ 

Kto objavil jaskyňu, nevieme. Jaskyňu spo-
mínajú vo svojich prácach J. Sekyra (1956)  
a F. Skřivánek (1962). Spomína sa aj iný názov 
jaskyne – Jaskyňa v doline. Jaskyňa pri muro-
vanom mlyne je vytvorená na zlome gutens-
teinských vápencov (aniského veku, stredný 
trias), tmavosivých až čiernych hrubovalcových 
a steinalmských vápencov, ktoré sa v okolí 
Šumiaca, Vaľkovne až po Pohorelskú Mašu 
vyskytujú a čiastočne alebo úplne súvisia už 
s kompaktným rozšírením týchto hornín na 
Muránskej planine. 

Opis jaskyne. Jaskyňa bola vytvorená 
koróziou alochtónnych tokov prameniacich  Vchod Jaskyne pri murovanom mlyne. Foto: M. Matejka
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v kryštaliniku 
a parakryštaliniku 

Kráľovej hole, na tektonickej 
poruche V-Z smeru. Vchod jaskyne tvorí otvor 
1 m vysoký a 1 m široký. Hneď pri vchode je 
skalný stupeň hlboký 1,5 metra. Pri m. b. 2 sa 
jaskyňa vetví na dve chodby. Severná vetva ide 
smerom proti toku potoka a po 3 metroch 
je ukončená neprielezne smerom k povrchu. 
Hlavná chodba sa stáča na juhozápad a profil 
chodby sa zužuje. Pri m. b. 4 a 5 sú skalné 
kulisy, ktoré nútia jaskyniarov ísť po štyroch. 
Po prekonaní skalných kulís pokračuje pekne 

vymodelovaná riečna chodba a pri m. b. 7  
už aj s občasným tokom smerom na západ. 
Dno jaskyne je na začiatku pokryté hlinou, až 
hlbšie na ňom ležia opracované okruhliaky 
rozličnej veľkosti a zloženia. Chodba je ukon-
čená stále sa znižujúcim stropom až ku dnu, 
ale nie je neprielezná. Len vyťažený materiál 
by sa veľmi ťažko transportoval na veľkú 
diaľku, lebo chodba je stále zaplavovaná. 
Jaskyňa je prakticky bez výzdoby, len s občas-
nými nátekmi po stenách, na stenách hlav-
nej chodby sú výrazné vírivé jamky a rôzne  
erózne tvary. 

Záver. Mojím príspevkom som chcel zma-
povať a trochu objasniť kras v okolí Šumiaca, 
najmä možnú spojitosť s ponorom a blízkym 
výverom. Pri meraní sme zistili zaujímavé 
výsledky. Jaskyňa nesmeruje na blízky výver, 
ale drží si smer s tokom Hrona a smeruje na 
Márnikovu jaskyňu, kde sa nachádza ďalšia 
vyvieračka. Tiež sme zistili, že jaskyňa má 
v hlavnej chodbe ešte možnosti postupu, len 
je problém s uskladnením vyťaženého mate-
riálu. Takže niekedy v budúcnosti sa možno 
ešte dočkáme aj zaujímavého objavu.
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Jaskyňa sa vyznačuje aj peknými eróznymi tvarmi. 
Foto: M. Matejka
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Technické denníky OS 
Brezno z akcií na Ho-
rehroní. 

Komunálny odpad v jaskyni. Foto: M. Matejka

Triedenie vytransportovaného odpadu pred jaskyňou a čistenie potoka Havraník. Foto: M. Matejka

jASkyňA pod SVIBoVou

ľubomír múka

História prieskumu
Prieskumu Hornolehotského krasu sa OS 

Brezno s prestávkami venuje už desaťročia. 
Prvý pokus objaviť jaskyňu v Suchej doline 
však zorganizoval hornolehotský farár už 
v roku 1924. Výkopovými prácami sa chcel 
dostať cez ponor Suchého potoka do jaskyne. 
Postupne, ako roky ubiehali, územie skúmali 
a opísali viacerí geológovia (Jakál, J.: Hornole-
hotský kras Horehronského podolia. Sloven-
ský kras 1990, s. 60 – 66; Mitter).

Prvé prieskumné povrchové akcie našej ge-
nerácie začali vykonávať v 90. rokoch Matúš 
Matejka, Peter Molčányi a Anton Bučko. Zhod-
notením perspektív sme začali kopať v jasky-
ni Zimné slnko (M. Matejka, Spravodaj SSS 
1/2003).

V rokoch 2004 až 2008 nasledovali práce 
v sondách Veverica, Jirmerova sonda a Krum-
pľová jama, na ktorých sa vystriedali postupne 
všetci členovia OS Brezno. Všade s veľmi sil-
nými prievanmi, ale zatiaľ bez objavu jaskyne. 
Predposledným pokusom bola v roku 2011 
sonda nad vyvieračkou, vytypovaná prútikova-
ním. Už v hĺbke jeden meter sme odkryli hra-
nu stropu chodby modelovaného vodou. Pre 
práce na iných lokalitách sme nechali sondu 
nad vyvieračkou „dozrieť“. Keď som sa na jar 
v roku 2012 prechádzal okolo vyvieračky, zistil 
som, že spomenutá hrana stropu je obrastená 
machom ako od teplého vlhkého vzduchu. 
Netrvalo dlho a spolu s Liborom Štubňom, 
Dominikom Hlásnikom a Ľubomírom Mú-
kom ml. i ďalšími občasnými kopáčmi (P. Mol-
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čányi, M. Matejka, T. Amtmann) sme chodbu 
vyčistili až do hĺbky 12 metrov. Dnes je to už 
jaskyňa a podľa spôsobu nájdenia lokality sme 
ju nazvali Prútiková. Počas výkopových prác 
sme vyvieračku začali častejšie sledovať, keďže 
v Prútikovej jaskyni sme sa už blížili k pred-
pokladanej hladine toku. Robili sme aj pokus 
s čerpadlom. Do jaskyne sme liali vodu a oča-
kávali sme zakalenú vodu vo vyvieračke. Pokus 
nevyšiel. Až po objavení jaskyne vo vyvieračke 
a následnom zameraní oboch jaskýň sme zisti-
li, že náš pokus nemal šancu na úspech. 

Vyvieračku sme pozorovali v letnom období 
a počas horúcich dní som spozoroval slabý 
prievan zo sutiny vedľa vyvieračky. Na kopanie 
v Prútikovej jaskyni bolo treba čoraz viac ľudí, 
preto sme sa pustili do kopania za prievanom 
vo vyvieračke. Prvých 25 fúrikov som vykopal 
sám, potom pokračovali mladší jaskyniari Do-
minik Hlásnik, Zdeno Hlásnik, Ľubomír Múka 
ml. Po vykopaní 72 fúrikov sa v sutine otvori-
la dutina smerujúca 
do masívu. Prievan 
fúkal ponad vodnú 
hladinu. Prvé, čo mi 
napadlo, bolo zistiť, 
aký priestor je pod 
vodou, preto som 
tento priestor nato-
čil na kameru. To, čo 
som na záberoch ka-
mery uvidel, ma po-
tešilo: priestor dosť 
veľký na to, aby sa 

dalo prejsť ďalej. 
O svojom poznatku som po-

vedal ostatným. Dohodli sme sa, že skôr, ako 
zavoláme potápačov, skúsime znížiť hladinu. 
Počas troch akcií sme s Matúšom Matejkom vy-
skúšali jaskyniarsku klasiku – zníženie hladiny 
prehĺbením povrchového koryta. Na najbližšej 
akcii sme už boli pripravení na prvý prieskum. 
Voda bola studená. Traja, M. Matejka, L. Štub-
ňa, Ľ. Múka ml., spoločne vplávali do jaskyne, 
oblečení v neopréne. Na tejto akcii bolo objave-
ných asi 20 metrov chodieb. Hneď vo vstupnej 
časti sa jaskyňa delí na dve vetvy. Ľavá vetva 
kopíruje dno doliny. Táto vetva je ukončená 
závalom. Po preskúmaní tejto vetvy sa vrátili do 
vstupnej časti a snažili sa preniknúť do pravej 
vetvy. Pravá vetva smeruje priamo do masívu  
a hoci v postupe bráni po piatich metroch 
úžina, vidieť za ňou voľný priestor. Chlapi boli 
spokojní, aj keď zablatení a skrehnutí. V jaskyni 
je veľa usadeného povodňového blata, pretože 
bola uzavretá sifónom. 

Počas ďalších akcií odstraňujeme blato a roz-
širujeme úžiny. Objavujeme voľné pokračovanie 
pravej vetvy, ktorá si drží smer do masívu. Za 
úžinou sa jaskyňa zväčšuje, bol objavený aj prvý 
komín, vysoký 8 metrov; je ukončený závalom, 
nikam nevedie. Za komínom jaskyňa voľne 
pokračuje ďalších 10 metrov, až sa dostávame 

Prehlbovanie povrchového koryta. Foto: Ľ. Múka
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k zatiaľ poslednému polosifónu. V ďalšom po-
stupe vpred bráni kulisa, ale cez škáru vidieť 
voľné pokračovanie a stále cítiť slabý prievan. 
Na ďalších akciách rozširujeme chodbu a od-
straňujeme kulisy brániace postupu vpred. Po 
rozšírení chodby M. Matejka preniká do voľ-
ných priestorov, dlhých 5 metrov. V ďalšom 
postupe vpred nám zabránil 4 metre dlhý sifón. 

Opis jaskynných priestorov
Jaskyňa má zatiaľ dve chodby. Hlavná chodba 

smeruje do masívu a preteká ňou väčšina vody.  
V tejto chodbe sa dajú nájsť tri druhy sedimentu. 
Vodný tok transportuje jemný piesok z kryštali-
nika Nízkych Tatier. Pri meracom bode č. 7 sa na 
stene nachádzajú červené pieskovce, ktoré sa na 
povrchu vyskytujú v blízkom okolí a označujú 
sa ako vajskovské zlepence a pieskovce. Iba pod 
komínom sú napadané okruhliaky väčšie ako 
dlaň. Sú to zväčša žuly, ruly a permské pieskovce. 
Tie sú uložené na terasách Hrona východne od 
jaskyne. Komín je od povrchu zavalený a pre-
sintrovaný. Jaskyňa je vytvorená v čiernych gu-
tensteinských vápencoch, reiflinských vápencoch 
a dolomitoch príkrovu Svibovej. Od bodu č. 1 po 
bod č. 8 je hlavná chodba vytvorená na zlome 
v smere 210 na 30°. Pri bode č. 8 mení smer kol-
mo doprava a pokračuje v smere vrstiev míňajúc 
komín až po bod č. 12. Tu sa mení smer chodby 
na sever a voda tu vytvorila komplikované kulisy 
a medzery neprielezné pre človeka. Na tomto 
mieste sme začali s rozširovaním, aj keď tu nebol 
žiaden prievan. Po celej dĺžke sú steny a strop 
výrazne modelované vodou, pri bode č. 7 sme 
z nánosov bahna vykopali skalný most. Keďže 
jaskyňu pravidelne postihujú povodne, všetky 
steny sú pokryté vrstvou blata. Sintrová výzdoba 

sa v malej miere vyskytuje v komíne. Profil cho-
dieb je nízky, postaviť sa dá len na niekoľkých 
miestach. Malou záhadou zostávajú stopy líšky 
vo vyšších miestach, kde ich nezmyla voda. 

Hneď na začiatku je chodba odbočujúca vľa-
vo súbežne s dnom doliny. Je vyvinutá v smere 
šikmo uložených vrstiev. Preteká ňou voda po-
čas povodní. Odpozorované keď sa povrchový 
tok povyše jaskyne ponára a objavuje sa v tejto 
chodbe. Táto chodba je vytvorená v krémových 
sivých reiflinských vápencoch. Piesok z kryš-
talinika je o niečo hrubozrnnejší ako v hlavnej 
chodbe. Po povodni som v náplave našiel čre-
py z keltskej keramiky, totožnej s keramikou 
z neďalekého hradiska. Pod stropom v závere 
chodby pri meracom bode č. 6 je cítiť v suchom 
období slabý prievan, ktorý prúdi zo závalu po-
nad vodu. Celou dĺžkou chodieb preteká vodný 
tok. Jaskyňu zamerali 29. 10. 2013 Ľubomír 
Múka, Matúš Matejka a Majka Beraxová. Po 
prvom zameraní má jaskyňa dĺžku 68 metrov, 
v každej chodbe je iná teplota. Po zbežnom po-
zorovaní jaskyne sme zistili osídľovanie jaskyne 
netopiermi, žabami a občas aj pstruh zablúdi 
do tmy. Dajú sa tu vidieť chvostoskoky, nifargu-
sy, žižiavky a rozličné druhy pavúkov.

Záver
Od jari do jesene 2015 sme rozširovali chod-

bu nad sifónom. Na jeseň roku 2015 sme sifón 
prerazili a spoza sifónu začal fúkať silný prie-
van. No ďalšiu prácu nám znemožnilo blížiace 
sa zimné obdobie, v jaskyni sa totiž dá praco-
vať iba v letnom období. Roku 2016 budeme 
v prieskume pokračovať; informácie o ňom  
a o ďalších postupoch a objavoch prinesieme  
v ďalšom čísle Spravodaja SSS.

V zaplavených chodbách Jaskyne pod Svibovou. Foto: Ľ. Múka
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o zANIkNutej jASkyNI  
V BLÍzkoStI oBce pÍLA (mALé kArpAty) 

Alexander Lačný

Sporadicky sa jaskyniarom stáva, že ich 
oslovia ľudia, ktorí poznajú tú či onú jasky-
ňu, a zaujíma ich, či o nej jaskyniari vôbec 
vedia. Väčšinou o nej vedia... Iná skupina 
ľudí je záhadnejšia – tí tvrdia, že síce oni 
sami nevedia, kde sa presne jaskyňa nachá-
dza, ale ich predkovia alebo známi im o nej 
v minulosti rozprávali. Príbeh o Píľanskej 
jaskyni je asi kombináciou oboch týchto prí-
padov, aj keď je isté, že jaskyňa na Píle 
v minulosti existovala. To potvrdzuje viacero 
nezávislých prameňov. S jej identifikáciou 
v budúcnosti však bude ešte nejeden problém.

Po ohlásení zaniknutej jaskyne starostom 
obce Píla Radovanom Mičunekom sme dňa 12. 
3. 2016 vykonali povrchový prieskum a zhod-
notili možnosti výskumu v tejto oblasti. Na 
povrchovej akcii sa zúčastnilo viacero malo-
karpatských jaskyniarskych klubov a dokonca 
dva kluby venujúce sa historickému podzemiu. 
Menovite sa akcie zúčastnili František Peško, 
Juraj Slovák, Radovan Mičunek, Peter Mag-
dolen, Radko Nevařil, Radovan Dočoloman-
ský, Marek Velšmid, Karol Pukančík, Matúš 
Sládok, Michal Jánošík, Martin Kočkovský 
a autor článku.

Zaniknutá jaskyňa by sa mala nachádzať 
v starom opustenom lome (nad opusteným lo-
mom?) asi 500 m severozápadne od kóty Stará 
skala (456 m) v katastri obce Dubová v nadmor-
skej výške 265 m (N 48° 23´ 34,9˝ E 17° 18´ 
51,1˝). Územie je súčasťou Cajlanského krasu.

Opustený lom bol v minulosti využívaný 
na ťažbu vápenca a v blízkosti sa nachádzajú 
aj vápenné jamy na jeho ďalšie spracovanie. 
V okolí lomu je viacero sondážnych jám, keďže 
vápence sa tu často striedajú s kremencami. 
Hydrogeologicky aj speleologicky je to zau-
jímavá lokalita. Na severovýchod od lokality 
sa nachádzajú zachytené pramene Maruša, 
ktorých výdatnosť dosahuje v priemere 60 s/l.

Po lokalizácii a príchode do starého lomu 
sme vytypovali za pomoci virgule P. Magdo-
lena jednu lokalitu v pravej časti lomu, v blíz-
kosti skaly, kde by sa mala neznáma puklina 

nachádzať v hĺbke asi 5 až 6 m. Nad lomom po 
ľavej strane je ešte jedna ostro zarezaná priehl-
bina, ktorá má oproti všetkým iným atypický 
tvar. Môže to byť však iba náhoda a subjektív-
ne pocity autora. Inak sme nič významnejšie 
nenašli. Juraj Slovák, ktorý bol v minulosti 
zamestnancom Hradu Červený Kameň, ako 
výborný znalec miestneho okolia spomína, 
že aj on túto lokalitu pozná a v minulosti ju 
navštívil (obr. 1).

Príbeh o jaskyni na Píle
Asi v polovici akcie sa nám podarilo priviezť 

na lokalitu deväťdesiatročného Františka Peš-
ka z Píly (obr. 2). Pán Peško bol veľmi čiperný 
a dokonca s nami vyšiel aj nad lom. Jeho svo-
kor pracoval u majiteľa lomu p. Slávika. Ten 
mu v minulosti ukázal aj miesto, kde sa jasky-
ňa nachádzala. Ako bývalý zamestnanec lesov 
mal dobrú orientáciu. Zaviedol nás nad opus-
tený lom, nad jeho ľavú stranu, kde je viacero 
plošiniek so sondážnymi jamami. Podľa jeho 
tvrdení by sa na jednej z nich mal nachádzať 
zahádzaný vchod do jaskyne. V teréne však 
s určitosťou nevedel presne určiť, na ktorej 
plošinke to presne je. No vyrozprával nám 
zaujímavý príbeh, ktorý sa viac-menej zhoduje 
aj s inými rozprávaniami obyvateľov obce Píla 
o zaniknutej jaskyni.

Obr. 1. Družná debata nad mapou o možnosti výsky-
tu jaskyne; zľava: starosta obce Píla, Juraj Slovák 
a Alexander Lačný. Foto: M. Velšmid
Obr. 2. Pamätník František Peško sa zúčastnil priesku-
mu priamo na lokalite. Foto: M. Velšmid
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Zaniknutý lom mal v minulosti od Lesov 
prenajatý súkromník Michal Slávik (nar. okolo 
r. 1880). Bol to veľmi dobrý odborník a ok-
rem ťažby vápenca sa zaoberal aj jeho ďalším 
spracovaním. Najintenzívnejšia činnosť v lome 
prebiehala v medzivojnovom období, no najmä 
neskôr počas Slovenského štátu. Počas ťažby 
narazili robotníci z lomu na otvor do podze-
mia. V tom čase tu pracoval aj svokor pána 
Peška – Michal Moravčík. Zistili, že v dutine 
sa nachádza kvapľová výzdoba a z diery tiahne 
studený vzduch. Išlo o niekoľkometrovú du-
tinu. Prieskum spočiatku financoval miestny 
mlynár Brunovský. Dosiahli hĺbku asi tri až 
štyri metre. Neskôr však prieskum jaskyne ne-
mal kto financovať. Pán Peško bol v minulosti 
pri už zahádzanom otvore, ktorý mu ukázal 
jeho už spomínaný svokor. Ako, kedy a prečo 
jaskynný otvor zanikol, sa rozprávania rôznia.

Geofyzikálne práce
Keďže neexistujú relevantné údaje o presnom 

vchode do jaskyne a v blízkosti sa nachádzalo 
množstvo antropogénnych jám, nebolo možné 
pri povrchovom prieskume odlíšiť zaniknutý 
vchod jaskyne od týchto jám. Za najvhodnej-
šiu geofyzikálnu metódu pri takom veľkom 
území bola zvolená metóda dipólového elektro-
magnetického profilovania. Geofyzikálne práce 
realizovali pracovníci Katedry aplikovanej a en-
vironmentálnej geofyziky PriFUK Dr. Dostál 
a Dr. Putiška 17. 3. 2016. Vychádzali sme pritom 
z myšlienky odlíšenia sondážnych jám a zasypa-
ného otvoru do jaskyne na základe hrúbky hli-
nitých sedimentov. Očakávali sme, že sondážne 
jamy, ktoré slúžili na zisťovanie kvality vápenca, 

neboli spätne zasypávané, a teda hrúbka hli-
nitých sedimentov nebude taká veľká ako pri 
zasypanom otvore do jaskyne. Dipólové elektro-
magnetické profilovanie je založené práve na 
vodivosti okolitého prostredia. Chceli sme preto 
odlíšiť vodivejšie vrstvy hlín väčších hrúbok od 
menej vodivého kompaktného vápenca. Celko-
vo sa nad opusteným lomom realizovalo 6 pro-
filov, vytypovaných na základe rozprávania p. 
Peška a prebiehajúcich cez depresie v teréne. Po 
spracovaní výsledkov sme však dospeli k záveru, 
že žiadne významné zmeny v horninovom pro-
stredí sa cez depresie nezaznamenali. Nebolo 
preto možné vytýčiť jednu z jám za potenciálny 
jaskynný otvor, kde by v budúcnosti mohli pre-
biehať speleologické práce. Pri geofyzikálnych 
prácach sme povrchovo preskúmali ešte jeden 
väčší lom, nachádzajúci sa povyše opisovaného 
lomu. V časti tohto lomu vidno stopy po čin-
nosti vody v podobe menších krasových kaná-
likov (obr. 3). Inde sme zasa našli vystupujúcu 
skalu a pod ňou plytkú jamu (obr. 4). Ktovie, 
možno je to zasypaný vchod do podzemia. Geo-
fyzika však ani tu nič výrazné nezaznamenala.

Záver výskumu
I keď sa nám nepodarilo identifikovať za-

sypaný vchod do podzemia geofyzikálnymi 
metódami, pokúsime sa navštíviť lokalitu 
ešte v zimných mesiacoch a preveriť situáciu 
ohľadom prípadných výduchov z jaskynného 
otvoru. Potenciál na peknú jaskyňu z hľadis-
ka geológie aj hydrogeológie tu nepochybne 
je. Či sa však podarí nájsť pôvodný vchod do 
podzemia, je nateraz otázne.

Obr. 3. Náznak krasovej činnosti vo vrchnom 
kameňolome. Foto: A. Lačný

Obr. 4. Priebeh geofyzikálneho výskumu na lokalite pra-
covníkmi PRiFUK a podozrivá plytká sonda, ktorú by 
bolo potrebné v budúcnosti preskúmať. Foto: A. Lačný
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Speleoklub Trnava dospel do tínedžer-
ského veku. Začiatkom marca oslávi svoje 
pätnáste narodeniny. Starneme spolu s klu-
bom a staré spomienky či súvislosti sa lovia 
v pamäti čoraz ťažšie. Počiatky skupiny 
neboli nikdy zachytené na papieri. Časť na-
šej histórie preto objasňujem nasledujúcimi 
riadkami. 

História novej jaskyniarskej skupiny v Ma-
lých Karpatoch sa začala písať na jar roku 
1999. Vtedy ma môj strýko Braňo Šmída vzal 
prvýkrát do jaskyne. Bola ňou Čachtická jas-
kyňa. Krása a tajomno jaskynných priestorov 
ma uchvátili, keď som mal šestnásť rokov. 
Braňo ma neskôr začal brávať so sebou do 
jaskýň častejšie. Navštívili sme spolu Moravský 
kras či jaskyňu Bobačku. V roku 2000 som sa 
zúčastnil na expedícii do Severného Velebitu 
v Chorvátsku. Ako a prečo objavovať jaskyne 
som sa dozvedel pri otváraní závrtu na Čach-
tickej planine, v sonde nazvanej Trúba. Všetko 
to bol dobrý základ, ktorý vyústil do založenia 
novej jaskyniarskej skupiny. 

Tomu však predchádzalo zoznámenie sa 
s krasom, ktorý sa stal a stále je naším ďalším 
pôsobiskom. Na jeseň roku 2000 za mnou pri-
šiel kamarát Laco Molnár, či sa nevyberieme na 
turistiku do Malých Karpát. Napadlo mi zavo-

lať Braňovi a opýtať sa, či je aj v okolí Smoleníc 
zaujímavá jaskyňa, ktorú by sme mohli navští-
viť. Porozprával mi o Malej skale pod Veterlí-
nom. Netrvalo dlho a už sme sedeli v aute spolu 
s Braňom a s požičaným výstrojom. Vyrazili 
sme smer Smolenice. Po príchode nám Braňo 
iba ukázal otvor a odišiel. Pamätám si, že prvý-
krát sme s Lacom prešli iba po prvú úžinu za 
dómom. Videli sme síce pokračovanie, ale báli 
sme sa, že sa zasekneme. Bola to dobrodružná 
výprava a tešili sme sa na ďalšie objavovanie 
podzemia. Uchvátilo nás tajomstvo tejto jasky-
ne, chceli sme vedieť, čo je ďalej za úžinou. 

Celú jaskyňu sa nám nakoniec podarilo pre-
skúmať možno až po troch akciách. Neskôr sa 
k nám pridali Juro Kráľovič a Matej Lackovič. 
Toho druhého to bavilo viac. Po prelezení jas-
kyne Malá skala sme boli posilnení predstava-
mi, čo všetko sa môže skrývať v útrobách kop-
cov Malých Karpát. Opäť sme kontaktovali 
Braňa a chceli sme niečo vedieť o jaskyni, ale 
tiež, či existuje perspektíva na objavenie neja-
kej novej. Rozprával mi o jaskyni na hrebeni 
Veterlína, odkiaľ aj v zimných mesiacoch vyfu-
kuje teplý prievan, ktorý odtápa skaly naokolo. 
Neváhali sme a na lokalite sme začali pracovať 
na prelome rokov 2000 a 2001. To sa k našej 
skupine pridali aj moji spolužiaci a kamaráti 
z Horných Orešian Fero Klimo, Boris Blažo, 

Miro Petrovič, 
Ľubo Vykydal 
a Bohuš Straka 
i Ivan Denkóci 
z Častej. V son-
de, ktorú sme 
nazvali Veter-
línska sonda, 
sme pokračo-
vali vo výkopo-
vých prácach 
aj počas roka 
2001. Cez veľ-
mi úzke štrbiny 
sme ťahali bal-
vany. Tie väčšie 
sme rozrušova-

Pred vstupom do Čachtickej jaskyne v roku 1999. Zľava:  
J. Blaško, M. Griflík, B. Šmída a A. Lačný. Foto: M. Sluka

Macocha – Moravský kras. Zľava: 
E. Kapucian, A. Lačný, M. Audy, 
M. Griflík a Z. Ágh. Foto: B. Šmída

Ako VzNIkALA mALokArpAtSká jASkyNIArSkA 
SkupINA SpeLeokLuB trNAVA

Alexander Lačný
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li a až potom vytiahli na povrch. Začali sme 
spoznávať aj jaskyne naokolo. 

V tom čase sme ešte nič nevedeli o su-
sediacich skupinách či rajónoch. Najmä s M. 
Lackovičom a F. Klimom sme navštívili Jas-
kyňu pri kríži a jaskyňu Slopy. Chodili sme  
i na Malú skalu, kde sa k nám pridal aj Tomáš 
Bulla. Zároveň sme sa naše aktivity snažili 
„zlegalizovať“ a 28. 2. 2001 sme preto podali 
na ministerstvo vnútra návrh stanov nového 
občianskeho združenia pod názvom Speleo-
klub Trnava. Návrh sme podali traja: Tomáš 
Bulla, Matej Lackovič a Alexander Lačný. Dňa 
8. 3. 2001 návrh schválili a oficiálne vznikol 
Speleoklub Trnava. Na prvej výročnej  schôdzi, 
ktorú sme mali v Horných Orešanoch hneď na 
druhý deň, sme zvolili vedenie klubu: predseda 
A. Lačný, podpredseda a zároveň hospodár 
M. Lackovič. Do revíznej komisie sme zvolili 
F. Klima, L. Vykydala, B. Blaža a B. Straku. 
Na prvej schôdzi sme hovorili okrem iného 
o expedícii do Rumunska, ktorú sme plánovali 
podniknúť v lete 2001. Tá sa však nikdy neu-
skutočnila, pretože viacerí z nás práve počas 
letných mesiacov tohto roka museli narukovať 
na základnú vojenskú službu. Diskutovali sme 
aj o pokračujúcich výkopových prácach na Ve-
terlínskej sonde či o prieskume jaskyne na Hu-
som stoku. Prvé materiálne vybavenie klubu 
financovala moja stará mama MUDr. Oľga 
Vokounová, po ktorej sme v prípade objavu 
jaskyne na Veterlínskej sonde chceli pomeno-
vať jaskyňu Babka. 

Začali sme teda aktívne pôsobiť na Veterlíne. 
Ako sa neskôr ukázalo, neboli sme tam sami. 
Iba niekoľko stoviek metrov od nás pracoval 
Miloš Hačo s partiou. Okrem iného aj v plytkej 
depresii na vrchole Čela, kde sa onedlho poda-
rilo objaviť Hačovu jaskyňu, ktorá vrhla nové 
svetlo na jaskyne okolo nás. S Milošom sme 
sa spolu s Braňom stretli prvý raz začiatkom 
roka 2001 v hostinci na Bukovej. Uchvátene 
nám ukazoval fotky z nového objavu v Hačovej 
jaskyni. Vtedy mala jaskyňa sotva 170 m, ale 
veľký objav ju ešte len čakal. 

Prvý technický denník Speleoklubu Trnava 
je zo 17. 3. 2001. Na akcii sa zúčastnili M. 
Hačo, B. Šmída, A. Lačný a M. Lackovič. Miloš 
nám šiel ukázať perspektívne lokality. Jednou 
z nich boli aj Lačniakove škáry (špáry) na 
Havranej skale, v ktorých sme neskôr v roku 
2003 objavili voľné priestory. Pomenovanie 
dostali podľa udalosti, keď som sa snažil vliezť 
dovnútra a zrútili sa na mňa balvany. Hore 
prítomní ma museli odhrabať a dostať von. 
Priestory boli také úzke, že som nemal na hlave 
ani prilbu. Druhá akcia 2. 4. 2001 už viedla do 
Hačovej jaskyne, kde sme sa podieľali na pries-
kume hneď po objave nových priestorov, ktoré 
boli objavené deň predtým. Počas maturitného 
týždňa namiesto toho, aby sme sa učili, chodili 
sme s M. Lackovičom stále kopať na Veterlín-
sku sondu. Neskôr sa nám tam podarilo spolu 
s Braňom preniknúť niekoľko metrov do novej 
kaverny. Kúpili sme rumunské terénne vozidlo 
ARO 10, s ktorým sme plánovali spomínanú 

M. Hačo a A. Lačný v Plaveckej 
jas kyni počas exkurzie. Foto: SPKTa

D. Bilčíková práve vychádza z Malej 
skaly. Foto: A. Lačný

M. Čahoj v Jaskyni pri kríži. 
Foto: A. Lačný



31Spravodaj SSS 2/2016 Prieskum a výskum

expedíciu do Rumunska. S Braňom sme stihli 
ešte sondovať v úvaline medzi Čelom a Záru-
bami. Našli sme tam starú výdrevu a klince. 
Žeby šlo o stratenú priepasť, ktorú opisuje vo 
svojej knihe Dr. Droppa? To nevieme doteraz... 

Ako som už uviedol, všetky plány na expedíciu 
Rumunsko 2001 prekazila základná vojenská 
služba. V auguste 2001 zomrela aj naša finan-
čná podporovateľka – moja stará mama. Deväť 
mesiacov prakticky klub neexistoval. Iba M. Lac-
kovič sa zúčastnil Zrazu malokarpatských jasky-
niarov, ktorí organizovali jaskyniari z Plavecké-
ho Podhradia. Zoznámil sa tam s jaskyniarmi 
z okolitých skupín. Na druhý deň navštívili 
v rámci pracovných akcií Hačovu jaskyňu.

Hneď po mojom návrate z vojenčiny som 
dal dokopy staronovú partiu a začiatkom ap-
ríla sme vyrazili na Havraniu skalu, presne 
lokalizovať Lačniakove škáry. K M. Lackovičovi 
a L. Molnárovi sa pridali Dominika Bilčíková 
a Marek Čahoj. Na Lačniakových škárach sme 
začali aktívne pracovať a týždeň čo týždeň sme 
ťažili balvany zo závalu až na povrch. Indíciou 
nám bol prievan vychádzajúci zo závalových 
častí jaskyne. Spolupracovali sme aj na výsku-
me Jaklovej jaskyne (Hlaviny). Do partie sa 
pridal aj Ľubo Brník. S ním ako policajným 
potápačom sme sa vydali preskúmať Jazernú 
jaskyňu na Muránskej planine a zhodnotiť 
možnosti speleopotápačského prieskumu. Pr-
výkrát sme sa tam stretli s Lukášom Vlčekom. 

Začiatkom roka 2003 sme dostali ponuku 
od vedúceho oblastnej skupiny Dolné Orešany 
Petra Zvonára, aby sme prešli pod vtedy neak-
tívnu dolnoorešanskú skupinu a stali sa tak 
členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti. 
Odporúčalo nám to vtedy aj vedenie SSS. Na 

výročnej schôdzi sme túto fúziu schválili. Po-
nechali sme však naďalej aj Speleoklub Trnava 
a mali sme tak dvojité členstvo. Dôvodov na 
zachovanie speleoklubu bolo viacero. Klub mal 
vybavenú právnu subjektivitu, mohol prijímať 
dary a dotácie, zároveň všetky výnimky na vý-
skum krasu boli vedené na Speleoklub Trnava. 

Od začiatku roku 2003 sme zintenzívnili 
práce na Lačniakových škárach. Vpred nás 
viedol silný prievan. Zúčastnili sme sa i pries-
kumných prác v Hačovej jaskyni. V spolupráci 
s B. Šmídom a M. Hačom sme pomáhali aj na 
lokalite Mastné fľaky (Masné fleky) na Veterlí-
ne. Z paženej sondy spod závalu vanul inten-
zívny prievan. Do partie sa na krátke obdobie 
pridal aj Ľuboš Depeš. Veľmi aktívnym členom 
stále zostával M. Čahoj, s ktorým sme viedli 
prieskum na Lačniakových škárach.

Úspech na lokalite prišiel až 26. 4. 2003, keď 
sa nám po odvalení jedného z balvanov podarilo 
objaviť chodbičku, ktorá sa ďalej rozširovala. 
Preto som ešte v ten deň obvolal všetkých členov 
a spolu sme naplánovali nočnú akciu. Prišlo 
vtedy tvrdé jadro speleoklubu: Ľubo Depeš, 
Marek Čahoj, Laco Molnár a Dominika Bilčí-
ková. Chodbičku sme rozšírili, ale na prienik 
nám zavadzal ešte jeden veľký blok. Definitívny 
prienik do nových častí jaskyne sme zrealizovali 
spolu s M. Čahojom 30. 4. 2003 o 21.00. Obja-
vili sme jaskynné priestory v dĺžke 28 m. Na ich 
konci sa nachádza sienka nazvaná Medvedia 
kaverna. Po objave sme ešte pokračovali v son-
dážnych prácach, no bez väčších úspechov. 

Neskôr sa do klubu pridal Peter Halenár, 
Martin Kočkovský a potom aj Matej Zvonár. 
Začína sa písať nová história speleoklubu, ale 
o tej možno nabudúce.

A. Lačný a M. Lackovič v jednej z malokarpatských jaskýň. 
Foto: M. Čahoj

Pred jaskyňou Slopy M. Lackovič so Zuzanou a Monikou.
Foto: A. Lačný
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ceStA BáNoVo – zBojSká

dušan hutka – katarína hutková, Speleoklub tisovec

V apríli 2013 sa začala rekonštrukcia 
časti cesty I. triedy č. 72 v smere Tisovec – 
Brezno prostredníctvom operačného prog-
ramu Doprava s financovaním prostred-
níctvom Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. Rekonštrukcia sa týkala proble-
matického horského úseku Bánovo – sedlo 
Zbojská v dĺžke 4,210 km. 

História cesty a samotného úseku je veľmi 
zaujímavá. Spojenie Gemera-Malohontu s Ho-
rehroním existovalo v minulosti niekoľkými 
smermi, väčšinou však išlo o zložité obchádzky 
cez iné doliny a horské sedlá. Ako najkratšia 
sa používala cesta cez sedlo Diel, ktorá ob-
chádzala neprechodný úsek ponad Čertovu 
dolinu. Mala však značné stúpanie a naložené 
vozy museli ťahať aj dva záprahy, aby stúpanie 
prekonali. Vzrastajúca preprava železnej rudy 
vyžadovala jej neustále opravy. Hľadala sa pre-
to lepšia a kratšia cesta. 

Prvý pokus o vybudovanie kratšej cesty je 
z roku 1802, keď bola stoličným geometrom 
Samuelom Theilerom vymeraná nová cesta. 
Počítalo sa, že vyústi na Zbojskej a napojí sa 
na pôvodnú cestu do Brezna. Pre zložitosť 
terénu a náročnosť prác sa však nerealizovala. 
Koncom 19. storočia týmto zložitým terénom 
vybudovali železničnú trať Tisovec – Pohronská 
Polhora, pričom 
bolo nutné postaviť 
dva viadukty, kto-
ré pretínajú údolia 
vo výške vyše 30 
m. Plánovanú ces-
tu začali riešiť až 
po skončení prvej 
svetovej vojny. Dô-
vodom bolo zloži-
té cestné spojenie 
medzi východnou 
a západnou časťou 
župy XVIII (býva-
lou Gemerskou 
a Zvolenskou žu-
pou). V roku 1922 
sa preto začalo s vý-

stavbou I. časti cesty Tisovec – Polhora v dĺžke 
3,3 km. Náklady boli vyčíslené na 2 300 000 Kč 
(na 1 km 692 000 Kč) v tomto najzložitejšom 
úseku cesty. Zároveň sa pripravovalo pokračova-
nie severozápadným smerom v dĺžke 3,2 km. Na 
tomto úseku cesty sa postavili kvalitné oporné 
múry a priepusty urobené z tesaného kameňa. 
Najväčší oporný múr je v mieste križovania 
cesty s traťou. Múr má dĺžku takmer 140 m 
a výšku až do 10 m. Jeden z priepustov (14,5 × 
2,5 × 2,5 m), kde cesta prechádza ponad Dielov 
potok, postavili v roku 1922 ( podľa vysekaného 
dátumu). Podľa zachovaného mena by mohlo 
ísť o dielo talianskeho kamenára. Prítomnosť 
Talianov na stavbe môže súvisieť s obsadením 
Tisovca talianskymi légiami v januári 1919, pri-
čom je známe, že niektorí legionári tu zostali. 
V priepuste sa za vyše 90 rokov vytvorili pekné 
sintrové náteky a menšie kvaple. 

Cesta bola dokončená 1. decembra 1926 a na 
základe rozhodnutia vlády ju pomenovali po 
prvom prezidentovi T. G. Masarykovi. Na malom 
skalnom výčnelku vedľa cesty bola v minulosti 
osadená aj pamätná tabuľa (44 × 72 × 2,5 cm), 
údajne s nápisom „Masarykova silnice“, ktorá sa 
neskôr stratila a jej osud je neznámy. 

Úsek novej cesty sa už dlhšie projekčne pri-
pravoval, pričom sa realizácia niekoľkokrát od-
kladala. Projekt počítal s výstavbou cesty po pô-

Križovanie novej cesty a železnice v roku 
1925. Foto: archív D. Hutku

Časť zničenej Masarykovej jaskyne, obja-
venej v trase novej cesty. Foto: K. Hutková
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vodnej trase, len na niektorých úsekoch sa cesta 
odkláňala a výrazne zasahovala do vápencového 
masívu, pričom mali vzniknúť až 30 m vysoké 
skalné steny. Preto sa predpokladalo, že počas 
prác môžu byť odkryté krasové javy najmä na 
úseku ponad Čertovu dolinu, pričom v blízkos-
ti sa nachádza aj známa 297 m dlhá Čertova 
jaskyňa. V týchto miestach je pravdepodobne 
odvod ňovaný masív Remety do spomínanej 
doliny, v ktorej sú známe vývery vody priamo do 
toku Čertovho potoka. Po začatí zemných prác 
preto tento úsek cesty priebežne dokumentovali 
členovia Speleoklubu Tisovec. 

V mieste najväčších zemných prác, pri križo-
vaní cesty a železnice, boli počas prác objavené 
výrazné pukliny, na ktorých sa však vytvorili len 
malé erózne dutiny a kaverny, v ktorých sa ne-
nachádzala ani skromná výzdoba. Väčšie nádeje 
sme vkladali do úseku ponad Čertovu dolinu, 
aj keď cesta je pomerne vysoko nad tiesňavou 
Čertovho potoka. Tu bola situácia podobná 
až do 10. 11. 2014, keď v blízkosti skalného vý-
čnelku, kde bola umiestnená tabuľa prezidenta 
Masaryka, sa po odstrele objavila 7 m dlhá 
puklinová jaskyňa. Bola vytvorená pomerne 
blízko povrchu na výraznej šikmej pukline. 
Senilná výzdoba pozostávala z menších kvapľov 
a sintrových nátekov, sfarbených oxidmi železa 
a mangánu. Neskôr sme jaskyňu pomenovali 
po prezidentovi T. G. Masarykovi. Po ďalších 

úpravách terénu sa z jaskyne zachovala len zad-
ná časť trojuholníkového prierezu, približne  
2 × 2 × 3 m. Neskôr počas prác zvyšok jaskyne 
zamurovali a zasieťovali, čím bol prístup k jas-
kyni znemožnený. V tejto časti novej cesty sa 
objavilo i niekoľko silnejších výverov vody, ako 
aj hlinené výplne dutín a puklín. Hliny a výplne 
boli rôznych farebných odtieňov. Zosuvy skál 
a hliny sa opakovali počas celej výstavby, čo si 
vyžiadalo dodatočné úpravy pôvodného plánu 
výstavby a následne predĺžilo a predražilo cestu.

Počas rekonštrukcie tohto náročného úseku 
cesty v dĺžke 4,2 km sa odstránilo a odviezlo 
240-tisíc m3 skál a zeminy. Bolo potrebné vy-
budovať mosty, priepusty, stovky metrov opor-
ných múrov, zasieťovať a zabezpečiť 65-tisíc 
m2 svahov proti zosuvom a padaniu skál.

Slávnostné otvorenie rekonštruovanej cesty, 
vybudovanej s nákladom 21 miliónov eur, bolo 
1. decembra 2015 v sedle Zbojská.
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Zachytiť jaskynný priestor čím vernejšie je 
snom generácií speleológov či „speleokarto-
grafov“. Vlastne od počiatkov vzniku prvých 
náčrtov, keď sa ešte nedá hovoriť o mapách, 
je tu snaha zachytiť aj tretí rozmer, ktorý pre 
vnímanie jaskyne je dôležitý. V slovenských či 
československých podmienkach sa objavujú 
zaujímavé príspevky či pokusy na túto tému 
od čias oživenia organizovanej speleológie, 
teda od začiatku 70. rokov. Idea bola jasná 
– zobraziť jaskyňu ako negatívne priestoro-
vé teleso nie ako je obvyklé v stavebníctve či 
strojárstve pôdorysom, bokorysom a rezmi, 
ale jediným pohľadom z „obecného smeru“, 
teda axonometricky či perspektívne. 

História
Doplnenie obrysov a kontrastné tieňovanie 

v axonometrii vypracovanej metódami deskrip-
tívnej geometrie nájdeme napríklad vo francúz-
skej speleologickej učebnici (Dobrilla – Marbach, 
1973). Obrázky sú tam názorné, avšak je tam viac 
umeleckého prístupu či predstavivosti. Chýba 
tam to, čo bolo získané objektívnym zisťovaním 
– meraním.

Silná tradícia 3D obrázkov jaskýň je tiež v Ma-
ďarsku, dokonca 3D zobrazenie hydrotermálnej 
jaskyne Sátorkőpusztai-barlang (Müller – Sár-
váry, 1977) sa často cituje (napr. v učebnici Ford 
– Williams), priestorovosť je tam symbolizovaná 
tieňovaním. Peknú mapu priepasti Szabó-pal-
lagi na Dolnom vrchu nájdeme aj v najnovšej 
publikácii o svetovom dedičstve (Gaál  – Gruber, 
2015) na str. 102, priestorovosť je symbolizovaná 
hustou sústavou horizontálnych vrstevníc, na 
podstave je znázornený pôdorys. U nás podob-
nou metódou Grego v príspevku z r. 1990 for-
mou vodorovných vrstevníc zobrazil Muflóniu 
priepasť na Plešiveckej planine. 

Iné príklady nachádzame u Hipmana (1982), 
ktorý používa vertikálne i horizontálne vrstev-
nice i polygonálne plochy na kostre vytvorenej 
už s využitím výpočtovej techniky na úrovni tej 
doby. Aj autor tohto príspevku (1997) sa pokúsil 
vytvoriť 3D model Liskovskej jaskyne, založený 

na kresbe Hipmanovou metodikou s využitím 
„kostry“ vytvorenej v programe Abisso.

Pekné farebné 3D pohľady či prierezy pozná-
me z Velebitu, na miestach, kde predtým ope-
rovali Slováci, v aktuálnej chorvátskej literatúre 
(teda na webe). Môžeme ich nájsť na internete, 
napríklad Lukinu jamu, najhlbšiu v Chorvátsku.

Objektivizácia snímania povrchu dutiny – 
metóda priečnych rezov

Problém, ktorý pri snahe o dokonalé zachy-
tenie morfológie priestoru vzniká, je zameranie 
celého povrchu dutiny čo najpresnejšie. V kla-
sickej speleokartografii sa považuje profil alebo 
priečny rez za doplnkovú informáciu a realizuje 
sa často približnými metódami, napr. „od oka“. 
Jedna z možných metód je realizácia hustej série 
priečnych rezov, je to však metóda veľmi prácna, 

Obr. 1. Princíp a zber priečnych profilov

NoVá metódA 3d mApoVANIA A zoBrAzoVANIA jASkýň

jozef Šupinský, zdenko hochmuth, Speleoklub upjŠ1

1 Mgr. Jozef Šupinský a doc. Zdenko Hochmuth, CSc., Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
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a tak od začiatku sa hľadajú lepšie metódy racio-
nálnych postupov.

Konkrétny výstup s využitím metódy prieč-
nych rezov poznáme od Bosáka (1977).

Všetky uvedené postupy boli iba príklady a ni-
kde sa nerozšírila a neaplikovala žiadna z týchto 
metód vo väčšom rozsahu. Za hlavné príčiny 
môžeme považovať prácne snímanie prierezov 
a tiež problematické umiestnenie ich polohy.

S objavením sa moderných digitálnych po-
môcok sme uvažovali o výrobe jednoduchého 
„prístroja na rezy“, neskôr nazývaného aj „ver-
tikálne otočné Disto“.

Ide o jednoduchý prístroj a postup, ktorý je 
založený na zbere priečnych profilov pomocou 
polárnej metódy (obr. 1). Kostru modelu tvorí 
polygónový ťah jaskyne, na ktorý sa na záver na-
merané profily umiestnia. Priečne profily sme 
získavali každé 2 m kolmo na priebeh strany 
polygónového ťahu. Hlava diaľkomeru bola vo 
vybranom stanovišti vodorovne stabilizovaná. 
Jednotlivé priečne profily, z ktorých sa skladá 
výsledný model, sú merané otáčaním diaľkome-
ru o uhol x. My sme vzhľadom na úsporu času 
zvolili 15° interval pootočenia. Každý profil sa 
skladá z 24 bodov, ktoré sú charakterizované 
uhlom sklonu a nameranou vzdialenosťou.

Pri zbere dát sme spočiatku pracovali s diaľko-
merom Leica Disto, ktorý neponúkal možnosť 
ukladania meraných výsledkov, preto sme ich 
museli zapisovať do pripravenej tabuľky a ne-
skôr digitalizovať pre tvorbu modelu. Posledné 
dve merania na záujmovom území Domice 
sme realizovali s novým diaľkomerom, ktorý 
prenášal pomocou bluetoothu dáta do smart-
fónu, čím sme ušetrili veľké množstvo času. 
Po zozbieraní dát v teréne môžeme tento mo-
del jednoducho vďaka známej polohe statívu 
vzhľadom na priebeh strán polygónového ťahu 
nakresliť v akomkoľvek 3D grafickom softvé-
ri, ako SketchUP, Microstation, ArchiCAD a i. 
Vykresľovanie je pri väčších meraniach časovo 
náročné, preto je jednoduchšie transformovať 
namerané vzdialenosti pomocou x, y, z súradníc 
polygónového ťahu. Takto získame bodové pole 
nameraných profilov v lokálnych súradniciach 
XYZ. Na výpočet súradníc stanovíšť používame 
azimut polygónového ťahu, ale pre merané 
body, keďže sú získavané kolmo na priebeh da-
nej strany polyg. ťahu, podľa toho, či ide o pra-
vý/ľavý polkruh profilu, pridáme/odoberieme z 

hodnoty azimutu 90°. Vo výpočtoch súradníc 
používame azimut a sklon v radiánoch.

Vzťah pre výpočet: 
X = nameraná dĺžka * SIN(azimut) * 

COS(sklon) + X(stanovišťa)
Y = nameraná dĺžka * COS(azimut) * 

COS(sklon) + Y(stanovišťa)
Z = nameraná dĺžka * SIN(sklon) + 

Z(stanovišťa)
Z dôvodu nízkej hustoty bodov sa pre tvorbu 

modelu nedajú použiť programy na spracovanie 
lidarových dát, pretože softvér nedokáže takéto 
riedke bodové pole správne vyhodnotiť. My sme 
použili GeomagicWrap, ktorý princípom delau-
neyovej triangulácie bez potreby výpočtu normál 
automaticky spája najbližšie body do trojuhol-
níkového priestorového telesa. Nevýhodou je, že 
ide o komerčný softvér. Chyby v modeli vznikajú 
hlavne na miestach s veľmi malou hustotou bo-
dov, vysokým sklonom alebo ostrým prechodom 
medzi stranami polygónového ťahu. Takto vy-
tvorený povrch nakoniec opravíme v SketchUp-e. 

Metodiku sme testovali zatiaľ na dvoch lo-
kalitách – v Kysackej jaskyni a Domici. Postup-
ne prebieha vývoj a odstraňovanie nedostat-
kov, ktoré sme si všimli pri tvorbe modelov. 
Pri meraní je nutné vhodne stanoviť interval 
bodov a stanovíšť. Model vytvorený v Kysaku 
sme kreslili pomocou ArchiCAD-u, pričom sme 
používali menší, 0,5 m odstup medzi profilmi 
s meraním bodov každých 15°. Po porovnaní 
nami získaných dát s lidarovými dátami časti 
priestorov Kysackej jaskyne formou výpočtu 
RMSE ich rozdielu sme zistili, že odchýlka 
sa pohybuje v oblasti steny jaskyne, ktorá je 
najreprezentatívnejšia, na úrovni 16 cm (min. 
RMSE 11 cm – betónový vchod, max. 25 cm – 
spôsobené zákrytmi a vyťaženým materiálom 
na podlahe), čo pre potreby priestorovej vizu-
alizácie určite postačuje. V Domici sme použili 
aj spomínaný lepší diaľkomer, transformovali 
súradnice, použili automatickú tvorbu povrchu 
a pre zväčša konštantný tvar priestorov sme sa 
na väčšine stanovíšť rozhodli pre rozstup 2 m, 
sklon pri meraní bodov ostal 15°.

Získaný model sme pomocou známeho bodu 
Rúra súradnicovo pripojili k skenovaným čas-
tiam jaskyne Domica, ktoré už boli georefe-
rencované v súradnicových systémoch S-JTSK 
a BPV. Pre lepšiu predstavu o polohe nami 
modelovaných priestorov v rámci Domice pri-
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kladáme pôdorys integrovania jednotlivých mo-
delovaných priestorov Domice (obr. 2).

K finálnemu modelu jaskyne z priečnych pro-
filov sme pridali DTM povrchu nad jaskynnými 
priestormi. Výstup s distribúciou vzdialeností 
povrchu od jaskynných priestorov je zobrazený 
axonometricky (obr. 3). Model sme ohraničili 
pomocou priestorových rezov tak, aby sme lepšie 
prezentovali priebeh priestorov vzhľadom na po-
vrch nad jaskyňou. Každý rez prebieha približne 
v polovici ohraničených častí modelu. Priestoro-
vé rezy na podstave dopĺňa bodkovaný pôdorys 
zobrazených priestorov jaskyne. Chceme podot-
knúť, že do výstupu sme zámerne nepridávali 
bokorysy. Pri vizualizácii sme sa čiastočne inšpi-
rovali modelom chorvátskej Lukinej jamy. 

Uvedený priestorový model dokáže názorne 
zobraziť priebeh jaskynných priestorov, ako aj 
ich výšku a objem. Pre málo husté bodové pole je 

potrebné rátať so strohejším povrchom. Priebeh 
jaskynných priestorov je aj napriek tomu zachy-
tený dostatočne na prezentovanie priestorového 
usporiadania chodieb. Z výstupu je evidentné, že 
oblasť Majkovho prekopu sa nachádza najbližšie 
k povrchu. Ďalší závrt sa nachádza západným 
smerom nad Nebezpečným dómom, ktorý zatiaľ 
nemáme zmapovaný, avšak už v oblasti Rázcestia 
ja vzdialenosť k povrchu len okolo 40 m.

Záver
Tvorba 3D modelu jaskyne pomocou prieč-

nych profilov meraných diaľkomerom je z hľa-
diska časovej náročnosti, kvality a dnešnej do-
stupnosti laserových skenerov vhodná najmä ako 
doplnok k lidarovým modelom v nedostupných 
a príliš úzkych jaskynných priestoroch. Výhodou 
je, že na tvorbu takéhoto modelu nie sú potrebné 
horibilné sumy a nevyžadujú sa ani žiadne extra 

Obr. 2. Priestorové umiestnenie modelovanej časti jaskyne v rámci Domice. Zelenou – model z priečnych profilov. 
Sivou model Domice z bodového mračna TLS (pozemného laserového skenera)
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IT zručnosti. Ide o jednoduchý postup, ktorý je 
náročný len na čas strávený v teréne. Zber dát 
a tvorba modelu sú, ako sme spomínali, časovo 
náročné úkony, no s každou skúsenosťou navyše 
sa nám darí túto metódu zefektívňovať. Jej pres-
nosť závisí hlavne od polygónového ťahu jaskyne 
a použitých zariadení. Model dokáže okrem vi-
zualizácie priestorov poslúžiť aj na ďalšie analýzy, 
ako napríklad simulovanie prietoku vodného 
toku, pri komplikovanejších modeloch to môže 
byť aj zobrazenie poschodí jaskyne, alebo do 
modelu vieme naniesť rôzne ukazovatele, ako 
mikroklímu a podobne. Budúcnosť tejto metódy 
vidíme predovšetkým v odstránení chýb, ktoré 
nám vznikali pri automatickej tvorbe povrchu 
v GeomagicWrap-e pridaním pomocných sta-
novíšť. Takisto by bolo vhodné upraviť meracie 
zariadenia z dôvodu zdĺhavej stabilizácie statívu, 
ktorá je časovo najnáročnejším úkonom pri me-
raní v teréne.

Poďakovanie:
Ďakujeme kolegom a priateľom ktorí nám 

pri práci v jaskyni pomáhali, najmä Mgr. Jáno-
vi Šašakovi a Mgr. Jánovi Kaňukovi, PhD. za 
inšpiráciu a metodické rady. Práce sa sčasti fi-
nancovali z prostriedkov APVV projektu 0176-
12 s názvom: „Nové metódy priestorového 
modelovania pomocou laserového skenovania 
a 3D GIS-u“ na obdobie 2014-2017. 
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ÍrSkI jASkyNIArI V SLoVeNSkom krASe

Lukáš Vlček, robert pest & Artur Łach

Pri krígli ľadovo vychladeného Guinnessa sa 
dajú nasľubovať hory-doly. U írskych jaskynia-
rov však príslovečné „slovo robí chlapa“ platí 
do poslednej bodky. A tak sa na prelome mája 
a júna rozhodli prijať pozvanie do slovenských 
a poľských jaskýň naši jaskyniarski priatelia 
zo Zeleného ostrova: Terry Casserly, šéf naj-
väčšieho írskeho speleoklubu Clare Caving 
Club, Dr. Adam de Eyto, zástupca Írskej spele-
ologickej únie a Írskej organizácie pre jaskyn-
nú záchranu (Speleological Union of Ireland 
& Irish Cave Rescue Organization), známi 
speleológovia z CCC manželia John Duncan  
a Kate Lavender Duncan – geologička výpra-
vy, v súčasnosti najlepší írsky speleopotápač 
Michał Marek a vynikajúci speleoalpinista, 
školiteľ a neúnavný organizátor rôznorodých 
speleopodujatí, pôvodom Poliak Artur Łach. 

Za základňu expedície sme zvolili lyžiar-
sku chatu na Prednej Hore, čoby kameňom 
dohodil od vychýreného wellnessu a vskutku 
na krok ku Coburgovmu kaštieľu, dnes pre-
robenému na (medzi jaskyniarmi mimoriadne 
známy) liečebný ústav. Z bázy na úpätí Murán-
skej planiny sme podnikali pracovné akcie i ex-
kurzie do okolitej krajiny. Po dlhom čase sme 
navštívili priepasť Šindliarka, známu svojou 
celoročne sa vyskytujúcou ľadovou výzdobou, 
a spoločným úsilím sme v nej postúpili o pár 
metrov do hĺbky. Prešli sme 
si najdlhšiu jaskyňu planiny 
Bobačku, kde počet jaskynia-
rov prišiel vhod pri transporte 
materiálu do nových objavov. 
Prezreli sme si slepé údolia  
a ponorové depresie na Mokrej 
Poľane, závrty na Veľkej lúke 
a Brnove. Na Suchých doloch 
v Tisovskom krase sme zostú-
pili do priepasťovitej jaskyne 
Michňová, ktorá slúžila ako 
trenažér na rebríky, sľubované 
koncom expedície. Na polceste 
do Tatier sme navštívili sprí-
stupnenú Bystriansku jaskyňu, 
perlu Bystriansko-valaštianske-
ho krasu, kde nás srdečným 

a profesionálnym sprievodom poctil sám jej 
správca. Po ubytovaní na Speleodomci Správy 
slovenských jaskýň sa nám s láskavým dovole-
ním demänovských jaskyniarov podarilo strá-
viť jeden deň putovaním po Demänovskom 
jaskynnom systéme, najdlhšej a podľa mno-
hých znalcov i najkrajšie vyzdobenej jaskyni 
Slovenska, a ďalší deň v spolupráci so Speleo 
Detva výstupom na Krakovu hoľu a skúškou 
síl na rebríkoch v najhlbšej jaskyni Slovenska – 
jaskynnom systéme Hipmanove jaskyne. 

Írsko-poľskú expedíciu na Slovensku spre-
vádzali Lukáš Vlček (SET), Milan Poprocký  
a Ivan Rusnák (Speleoklub Muránska plani-
na), Ján Vrabec a Marta Vrabcová (Správa slo-
venských jaskýň / Oblastná skupina Brezno), 
Monika Tršková (Oblastná skupina Čachtice), 
Ondrej Ratkovský (Speleo Detva) a Dušan 
Hutka (Speleoklub Tisovec). Z poľských jasky-
niarov sa jej zúčastnili Robert Pest, Krzysztof 
Papuga, Andrzej Konopelski, Szymon Wajda, 
Krzysztof, Wiola a Julcia Pawlusiak (Speleok-
lub Brzeszcze), Grzegorz Kuśpiel (Speleoklub 
Aven – Sosnowiec) a Mariusz Miedziński (Spe-
leoklub Zakopane). Ďakujeme jaskyniarom 
SSS z Muránskej planiny, Demänovskej doliny 
a Krakovej hole, ako aj zamestnancom Správy 
slovenských jaskýň za ústretovosť a podporu 
pri organizácii akcie.

Pracovná akcia do priepasti Šindliarka. Foto: R. Pest
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Všetko sa začalo mojou operáciou achilov-
ky. Keď som sa nemohol pre prebiehajúcu 
rehabilitáciu po operácii zúčastniť Expedí-
cie Demänovská dolina, rozhodol som sa 
nazrieť tam, kam ma to ťahá... 

Rýchle rozhodnutie, nákup leteniek a čas 
do odchodu vyplnený štúdiom zemepisu a de-
jepisu týkajúcim sa krajiny Izrael. Aj keď ma 
zo všetkých strán odhovárali, aby som tam 
necestoval pre hroziace nebezpečenstvo samo-
vražedných útokov Palestínčanov a ostreľova-
nie územia Hamasom z Gazy a Hizballáhom 
od Libanonu, nezastavilo ma to. A neľutoval 
som. To, čo som videl a zažil, stálo za to. 

S prenajatým autom z požičovne som aj 
s kamarátom archeológom prešiel Izrael od 
Golanských výšin na severe až po Ejlat na 
juhu krajiny. Zaujímali sme sa o kultúrne 
a prírodné pamiatky. Najviac nás fascinova-
li staré rímske mestá a križiacke hrady, ale 
ako jaskyniara ma to ťahalo aj do podzemia. 
Medzi Jeruzalemom a Tel Avivom je národný 
park Bejt Guvrin-Maresha. Mesto Maresha 
vzniklo v staroveku, niekoľko storočí pred 
naším letopočtom, a bolo zničené vojnami 
s Egyptom. Zostali po ňom už len rozsiahle 
podzemné priestory a chodby, ktoré slúžili 
ako vodné nádrže, olivové lisy a sklady. Sú 
tu aj pohrebné jaskyne, kde sa pochovávalo. 
No najviac sa jaskyniam podobajú vykopané 

zvonovité priestory v kriede a v pieskovci. Je 
ich tu vyše 800. Kopali ich cez malý kruhový 
otvor v strope. Dôvodom tejto nezvyčajnej 
ťažby bolo zabezpečiť nevysychanie nareza-
ných kvádrov a ochrana pred horúcim sln-

kom. Rozmery týchto podzemných 
priestorov sú pozoruhodné, porov-
nateľné so skutočnými jaskyňami.

Aj keď bol koniec februára, neodo-
lali sme kúpačke v Mŕtvom mori. 
Príjemných 25 stupňov a zvýšený ob-
sah kyslíka o 10 percent v dôsledku 
–400 metrov pod hladinou oceá nov 
boli príjemnou relaxáciou po ceste 
cez Negevskú púšť. V púšti neďaleko 
Ejlatu sme navštívili Timna Park. 
Údolie v tvare podkovy obkolesené 
strmými tristometrovými stenami je 
miesto, kde sa nachádzajú staré bane 
na meď. Tisíce malých šácht a štôlní 
vznikli ešte v čase starovekého Egyp-
ta. Sú tu aj 8000 rokov staré pozos-

tatky taviacich pecí, v ktorých tavili medenú 
rudu. Na skalných stenách sa nachádzajú kres-
by Hathor, egyptskej bohyne medi. V celom 
údolí sa vyskytujú kamenné hríby a iné ne-
zvyčajné kamenné útvary červenej, žltej, sivej 
a čiernej farby vyformované vetrom.

O jedinej sprístupnenej kvapľovej jaskyni 
Soreq som sa dozvedel až po návrate domov, 
takže sme ju nenavštívili. Na severe Izraela na 
pobreží Stredozemného mora je aj komplex 
prílivových jaskýň, vyhĺbených morskou vo-
dou do mäkkého kriedového masívu. V hore 
Sedon pri brehu Mŕtveho mora sú tiež soľné 
jaskyne. Sedon je biblické mesto Sodoma, 
známe z Biblie, zničené Božím hnevom a Ló-
tovou ženou, ktorá sa po obzretí premenila 
na soľný stĺp.

Všetko nakoniec dopadlo dobre, napriek 
nezvyčajnému stopárovi, ktorý v Negevskej 
púšti stopoval so samopalom v ruke, streľ-
be v židovskej osade neďaleko Jericha a no-
žom zabitému americkému turistovi na pláži 
v Yafo, po ktorej sme sa deň predtým prechá-
dzali aj my. Človek a jaskyniar zvlášť musí 
mať predsa aj trochu šťastia. 

Damašská brána, vchod do starého mesta Jeruzalem – najčastejšie 
miesto útokov Palestínčanov. Foto: P. Huťka

NAmIeSto demäNoVej IzrAeL

pavol huťka
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1 – Bejt Guvrin – vstup do podzemného komplexu, 2 – Timna, stará baňa na meď, 3, 4 – Vyťažené podzemné prie-
story a typický zvonovitý tvar „jaskýň“ v Bejt Guvrin, 5 – Jericho – odkryté základy najstaršej architektúry na svete 
(10 000 rokov pred naším letopočtom), 6 – Maresha, lisovňa olivového oleja. Foto: P. Huťka
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mALé juBILeum SpeLeoŠkoLy – 5. ročNÍk

peter magdolen a Alexander Lačný

Pojem speleoškola vznikol pred asi 30 rokmi, 
keď vtedajšie vedenie SSS vyvinulo snahu po-
zdvihnúť znalosti členskej základne a formou 
týždenného sústredenia s prednáškami zorga-
nizovalo akciu s takýmto názvom. Tento kon-
cept speleologického vzdelávania len pre členov 
SSS sa neujal a po rôznych ďalších pokusoch 
vyústil do speleoškoly pre verejnosť, ktorej 
prvý ročník sa uskutočnil v roku 2012 v Bo-
rinskom krase. Nová koncepcia je založená na 
vyváženom pomere teoretických a praktic kých 
aktivít, keď sa striedajú prednášky s terénnymi 
exkurziami. Posunul sa aj cieľ takéhoto podu-
jatia; primárne je speleoškola určená 
záujemcom z radov verejnosti, ktorí by 
sa chceli stať jaskyniarmi. Ostáva však 
otvorená aj členom SSS, ktorí chcú na-
dobudnúť hlbšie poznatky alebo sa obo-
známiť s jednolanovou technikou. Týka 
sa to najmä začínajúcich registrovaných 
členov a čakateľov z jednotlivých jas-
kyniarskych klubov a skupín. V súčas-
nosti je speleoškola organizovaná na 
komerčnej báze, účastník si ju platí zo 
svojho, pri členoch a čakateľoch polo-
vicu poplatku hradí SSS. Tento prístup 
pokladáme za správny, na podujatie 
preto prichádzajú len ľudia so skutoč-
ným záujmom. Iná vec je, že účastník 
si potom právom vyžaduje adekvátnu 
kvalitu služieb, za ktoré platí, a s tým 
treba rátať.

Piaty ročník sa konal na tradičnom 
mieste v tradičnom čase – druhý júnový 
týždeň na chate Cementárka v oblasti 
Borinského krasu. Výnimočná bola 
účasť 22 frekventantov, čo je už limit 
na ubytovanie v spomenutej chate. Tak  
sme boli nútení zastaviť prihlasovanie 
záujemcov dva týždne pred začiatkom 
akcie. S nárastom počtu účastníkov 
súviseli aj niektoré zmeny v organizácii 
– nácvik jednolanovej techniky sme po-
sunuli o deň skôr a zlaňovanie v jaskyni 
prebiehalo po skupinách v dvoch 
dňoch. Aj exkurzie do náročných jaskýň 
boli rozdelené na dva dni a uskutočnili 

sa súčasne na troch lokalitách. Inak bol 
program rovnaký ako minulý rok, dve zmeny 
boli v prednášajúcich, keď teóriu jednolanovej 
techniky predniesol opäť M. Kočkovský 
a zásady prvej pomoci prevzal MUDr. M. 
Ševčík. Nezmenili sa ani navštevované jaskyne 
(Sedmička, Borinský jaskynný systém, Veľké 
Prepadlé, Notre Dame), viacej ľudí však absol-
vovalo prechod Majkova jaskyňa – Stará garda 
a novinkou bol aj opačný prechod zo Starej 
gardy. Počas celého kurzu sa nikomu nepri-
hodil žiadny úraz, vyšlo aj počasie, keď búrky 
a lejaky sa Borinskému krasu vyhli, a tak sme  

Frekventanti speleoškoly v nenáročnej jaskyni Sedmička. 
Foto: I. Hanus

Dopoludňajšie prednášky na chate Cementárka. Foto: I. Hanus
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v nedeľu 12. 6. poobede odovzdali certifikáty za 
úspešné absolvovanie Speleoškoly 2016. Vďaka 
za vydarené podujatie patrí prednášateľom  
(T. Csibri, P. Holúbek, M. Kočkovský, A. Lačný, 
T. Lánczos, R. Lehotský, P. Magdolen, P. Staník, 
M. Ševčík), inštruktorom, ktorí sprevádzali 
účastníkov po jaskyniach a na trenažéroch  

(M. Adam, J. Blaho, T. Csibri, P. Čarný, R. 
Dočolomanský, P. Filipčíková, J. Halama, Cs. 
Igaz, M. Kočkovský, T. Lánczos, P. Magdolen, 
M. Mikuš, D. Moravanský, M. Móži, M. Šev-
čík) a zvláštne poďakovanie si zaslúži dvojica 
starajúca sa o teplú stravu pre absolventov 
kurzu – J. Cibulková a B. Blahová. 

Nácvik jednolanovej techniky v lese. 
Foto: I. Hanus

Základy zameriavania v jaskyni Notre Dame. 
Foto: B. Víťazková

BAch Aj BeAtLeS V jASkyNI prAVekých ŠeLIem

Bohuslav kortman

V poslednej ľadovej dobe, pred viac ako 
10-tisíc rokmi, žili na území Slovenska levy. 
Pravda, neboli to tie dnešné levy, ako ich 
poznáme z Afriky, ale levy jaskynné, po 
latinsky Panthera spelaea. Ich pozostatky 
sa našli aj na Považí, v Pružinskej Dúpnej 
jaskyni. Podľa nálezov kostí v tejto jaskyni 
tu žili aj iné šelmy – jaskynné medvede, ba 
dokonca aj praveký medveď hnedý, dosa-
hujúci veľkosť medveďa grizlyho. Jaskynný 
medveď, lat. Ursus spelaeus, bol ešte väčší 
– samce vážili až 700 kilogramov. Napodiv, 
na rozdiel od jaskynných levov sa tieto med-
vede živili prevažne rastlinnou potravou.

V súčasnosti v Pružinskej Dúpnej jaskyni už 
nepočuť rev pravekých predátorov a šeliem, 
ktoré medzi sebou zvádzali neľútostné súboje 
na život a na smrť. Jaskynné ticho prerušuje 
iba zvuk kvapkajúcej vody, šum netopierích 
krídel alebo hlasy súčasných bádateľov a náv-
števníkov tejto jaskyne, prístupnej verejnosti 
od mája do konca októbra po predchádzajúcej 

dohode s členmi Jaskyniarskeho klubu Strá-
žovské vrchy Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti. Náš klub vychádza v ústrety záujmu 
verejnosti o prehliadku Dúpnej jaskyne aj inak 
– organizovaním podujatí, počas ktorých jas-
kyňu elektricky osvetlíme a sprevádzame v nej 
návštevníkov. Jedným z takýchto podujatí je aj 
ZELENÁ MODRÁ, ktorej tohtoročný 6. ročník 
sa uskutočnil posledný júnový víkend. 

Jedna strana skladačky Jaskyňa pravekých šeliem
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Všetko sa začalo v sobotu v Čelkovej Leho-
te turistickým pochodom Čelkovská desiatka 
s návštevou Priepasti medzi Kačkami – Kort-
manky. Medzi účastníkmi pochodu sme videli 
považskobystrických a púchovských turistov, 
ktorí si pochvaľovali vytýčenú trasu „desiatky“, 
hoci merala v skutočnosti viac ako 14 kilo-
metrov. Cyklisti zase absolvovali 30 km okruh 
v Strážovských vrchoch. V popoludňajšom 
a večernom hudobnom programe na ihrisku 
v Čelkovej Lehote vystúpili Old Boys a Kortma-
novci z Považskej Bystrice, Krok z Dubnice nad 
Váhom, Drienky z Plevníka-Drienového, Alaba-
ma z Praznova a nakoniec Zálesáci z Petrovíc, 

ktorí zabávali prítomných na country 
bále až do neskorej noci. Aby pod horú-
cim letným slnkom nemali návštevníci 
sucho v ústach a nevyhrávali im cigá-
ni v bruchu, o to sa postarali hostitelia 
z Čelkovej Lehoty na čele so starostom 
obce Jurom Čelkom. Baraninu na mon-
golský spôsob sme ako zvyčajne pripra-
vili sami. Z veľkej vatry po západe slnka 
mali radosť najmä deti. 

V nedeľu o 10. hodine sme otvorili 
Pružinskú Dúpnu jaskyňu a aj keď spr-
voti nám ani záujemcom o prehliadku 
jaskyne počasie neprialo, nakoniec boli 
všetci spokojní. Prichádzajúcich zaujali 
nové informačné tabule a letáky s vyob-
razeniami pravekých šeliem, kosti jaskyn-
ných medveďov vystavené v jaskyni, ako 
aj neobyčajná výzdoba jaskyne z mäkké-
ho sintra a „zlatých“ či „strieborných“ 
žiliek na stenách a strope hlavnej chodby. 
Jaskyniari z Moravského krasu si boli 
prezrieť aj bočné chodby s paleontolo-
gickými sondami a drobnými sintrovými 

formami. Program ZELENEJ MODREJ vyvr-
cholil jaskynným organovým koncertom. Prvý 
raz v Dúpnej jaskyni zazneli tóny organových 
skladieb v interpretácii Jaroslavy Pollákovej. 
Návštevníci, medzi ktorými boli i zahraniční 
hostia, dokonca z ďalekých Filipín, si vypoču-
li diela starých majstrov, velikánov barokovej 
a klasickej hudby, ale aj populárne melódie, ako 
Love Me Tender alebo Yesterday. Lúče slnka, 
ktorými sa Strážovské vrchy lúčili s poslednými 
účastníkmi vydareného podujatia, boli symbo-
lickým poďakovaním jeho organizátorom za 
vynaložené úsilie a všetkým sponzorom a priaz-
nivcom za ich pomoc a podporu.

Jaskynný koncert v Dúpnej „Jaskyniarska“ kapela Kortmanovci
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Rok 2015 je preč a všetci už bilancovali 
a majú za sebou výročky, tak pridám aj ja pár 
čísel a grafov o tom, ako sa darilo webovej 
stránke SSS. Stránku od roku 2013 sponzoruje 
firma WebSupport, ktorá nám poskytla neob-
medzený počet subdomén a priestor 5T, preto 
sme mohli ponúknuť aj členským skupinám 
možnosť založiť si vlastnú modernú webstrán-
ku prepojenú na SSS.sk.

Túto možnosť do dnešných dní viac či menej 
využívajú tieto skupiny:
Cassovia – www.cassovia.sss.sk
Dubnica nad Váhom – www.dubnica.sss.sk
Hájsky klub športovej speleológie – 
www.hkss.sss.sk
Projekt Mesačný tieň, ľudia okolo I. Papa – 
www.mt.sss.sk
Nicolaus – www.nicolaus.sss.sk
Speleo-Detva – www.speleodetva.sss.sk
Varín – www.speleovarin.sss.sk

Ak by mal záujem niekto ďalší, ponuka na-
ďalej platí, stačí kontaktovať administrátora 
cez e-mail alebo predsedu SSS. 

Teraz trošku sľúbenej štatistiky. 

Nárast návštevnosti oproti roku 2014 je 7 %, 
aj keď počet článkov pridaných na SSS klesol 
na 75, čo je o 110 menej ako za predchádzajúci 
rok. Mohlo by to evokovať, že v SSS sa nič 
nedeje, ale nie je to celkom tak, veľa oznamov  
a článkov sa začalo uverejňovať prostredníc-
tvom klubových webstránok a facebooku.

Najčítanejší článok SSS za rok 2015
56. JT Malá Fatra, informačnýobežník + regis-

tračný formulár 4619 zobrazení
Diskusia – praktická využiteľnosť meracích 

prístrojov DistoX v podmienkach na Sloven-
sku 3254 zobrazení 

Správa o činnosti Slovenskej speleologickej 
spoločnosti za rok 2014 2293 zobrazení 

Stránky, z ktorých k nám prichádza najviac ľudí
Tieto stránky čerpajú alebo odkazujú na no-

vinky uverejňované na sss.sk: 
www.Facebook.com
www.speleodd.sk
www.cervenevrchy-speleo.sk
www.francimus.webnode.cz
www.jeskynar.cz

Ročná návštevnosť podľa mesiacov

Mesiac Unikátny 
návštevník

Počet návštev 
celkove

Zobrazených 
stránok

Počet 
klikov

Prenesené 
dáta

Jan 2015 4 376 9 624 51 457 335 959 12,70 GB
Feb 2015 3 509 7 163 44 680 251 555 7,64 GB
Mar 2015 5 662 10 976 59 715 382 249 10,66 GB
Apr 2015 4 568 9 493 63 723 334 192 8,81 GB
Máj 2015 3 829 8 346 41 174 250 279 6,82 GB
Jún 2015 3 713 8 747 50 804 245 649 6,87 GB
Júl 2015 3 600 8 992 47 427 243 093 7,11 GB

Aug 2015 3 651 8 675 45 506 255 264 7,11 GB
Sep 2015 3 518 7 433 38 726 228 694 7,57 GB
Okt 2015 4 375 9 134 44 202 264 103 7,90 GB
Nov 2015 3 441 7 019 37 920 249 443 10,54 GB
Dec 2015 1 824 4 396 26 223 141 408 5,09 GB
Celkove 46 066 99 998 551 557 3 181 888 98,82 GB

Michal Danko

ohLIAdNutIe SA zA rokom 2015 z pohľAdu SSS.Sk
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Pozvánka na súťaž 
jaskynnej fotografie

Roku 2016 sa SSS spo-
lu so Slovenským múzeom 
ochrany prírody a jaskyniar-
stva, Správou slovenských 
jaskýň a mestom Liptovský 
Mikuláš už tradične po-
dieľajú na organizácii 18. 
ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže  
s jaskyniarskou tematikou. Speleofotografia je 

fotografická súťaž medziná-
rodného charakteru, ktorá 
si po minulé roky vyslúžila 
svetovú prestíž. Na posled-
nom ročníku, roku 2014, 
sa zúčastnilo 81 autorov  
z dvadsiatich krajín sveta, 
ktorí do súťaže prihlásili 
550 fotografií. Diela vyhod-
nocuje medzinárodná od-

borná porota, zložená z jaskynných fotografov 
zvučného mena. Súťaží sa vo dvoch kategóriách: 

Krása jaskýň a Speleomoment. 
Sto najlepších diel bude vy-
tlačených a vystavených, ako 
aj publikovaných v katalógu 
fotografií. V každej kategórii 
budú ocenené najlepšie 3 foto-
grafie hodnotnými cenami. Zo 
všetkých prihlásených fotogra-
fií porota vyberie hlavnú cenu 
Speleofotografie 2016, ktorej 
autor sa stane aj víťazom 18. 
ročníka súťaže. Bude vyhláse-
ná aj Cena hlasovania verejnos-
ti na sociálnych sieťach. 

Súťaže sa môže zúčastniť 
každý fotograf, ktorý splní 
všetky jej podmienky uvedené  
v propozíciách súťaže. Svoje 
diela môže do súťaže posielať 
prostredníctvom elektronické-
ho formulára na stránke http://
www.speleofotografia.sss.sk.  
Tu nájdete aj propozície súťaže 
a mnoho zaujímavostí z jej mi-
nulých ročníkov. Súťaž možno 
priebežne sledovať aj na web-
stránke sociálnej siete https://
www.facebook.com/speleofo-
tografia. Neváhajte a zapojte 
sa do súťaže aj Vy! Tešíme sa 
na pohľad do tajomného sveta 
jaskýň cez objektív vášho foto-
aparátu! 

Za organizačný výbor Speleo-
fotografie 2016 

Lukáš Vlček

SpeLeofotogrAfIA 2016

Mario Verole-Bozello (Taliansko): Pisolites. Fotografia ocenená v súťaži 
Speleofotografia 2014

Peter Gedei (Slovinsko): Deep and Wide. Jedna zo súťažných fotografií  
17. ročníka Speleofotografie
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meANder, VýroBA pomôcok pre jASkyNIAroV 
HISTóRIA VZNIKU, ROZKVETU A úTLMU

gusto Stibrányi

Druhá polovica sedemdesiatych a osemde-
siate roky sa v mojom živote niesli v znamení 
plného nasadenia v jaskyniarstve. No nebolo 
to celkom jednoduché, keďže som mal rodinu 
s dvoma malými deťmi. Našťastie moja man-
želka sa veľmi zodpovedne starala o rodinu, 
čo sa práve nedalo povedať o mne. Rozum 
mi chodil len po jaskyniach a takmer všetky 
víkendy som trávil na jaskyniarskych akciách, 
expedíciách a na kostolných vežiach, aby som 
si na svoj koníček zarobil peniaze. Výplatu som 
vždy poctivo míňal len na rodinu a ušetrené 
peniažky z nej na nepočetné rodinné výlety.

Boli to krásne roky, ak nie tie najkrajšie v mo-
jom živote. Ale boli to aj krásne roky v histórii 
SSS. Organizácia fungovala z podpory minis-
terstva kultúry. Na všetko boli peniaze od štátu 
a keď ich nebolo dosť, vždy sa našli cestičky, ako 
sa k nim dostať s minimálnym rizikom. 

Keďže som technický typ človeka, bolo samo-
zrejmosťou, že som sa zameriaval hlavne na tech-
nické aspekty aktivít v jaskyniach, ale aj mimo 
nich. Okrem zručností, ktorých hlavnú časť som 
dostal od Boha, som mal to šťastie, že som v ži-
vote stretol osobnosti, akým sú a boli Afonz Cho-
van, Jožo Hlaváč, Marcel Lalkovič, Štefan Roda, 
Christian Parma, Tonda Zelenka, Petr Hipman, 
Radek Matýsek, Walter Albrecht a ďalší. Oni 
všetci veľmi prispeli k formovaniu mojej osob-
nosti a tiež k môjmu odbornému rastu a neskôr 
priam rozletu v oblasti speleotechniky. 

Už od konca sedemdesiatych rokov som sa 
začal intenzívne učiť angličtinu ako samouk. 

Mal som motiváciu, lebo to bol nevyhnutný 
predpoklad na komunikáciu s vonkajším sve-
tom. Aj keď bola železná opona zdanlivo veľmi 
tesná, darilo sa mi v nej nachádzať štrbiny 
a takmer pravidelne cestovať na Západ bez 
toho, aby som sa zapredal vtedajšiemu režimu. 
Cestovanie do dobre organizovanej džungle zá-
padného sveta (teraz ju máme aj u nás, len bez 
dobrého organizovania) si vyžadovalo veľké 
obete, čo už dnešná mládež nie je schopná 
ani pochopiť, nieto ešte prežiť. Práve cesty do 
západného sveta znamenali získavanie nových 
priateľov a prístup k literatúre s najnovšími 
poznatkami zo sveta speleotechniky a neskôr 
aj technických a technologických finesov po-
trebných pre časovo aktuálny vývojový stupeň 
výroby jaskyniarskych potrieb.

V roku 1982 som sa ako tridsaťjedenročný 
mladý muž v plnej sile stal predsedom tech-
nickej komisie SSS. Okrem vývoja a výroby 
lezeckých pomôcok som sa v druhej polovici 
osemdesiatych rokov začal venovať aj vývoju 
a následne výrobe oblečenia pre jaskyniarov. 
V spolupráci s Tatrasvitom, Hedvou a Gumo-
texom sme sa pustili do výroby spodného ob-
lečenia z Termatexu a kombinéz z PA technic-
kých tkanív. Tieto aktivity už v osemdesiatom 
ôsmom roku začali byť finančne dosť náročné 
a bolo zrejmé, že to SSS neutiahne. Ekono-
mické aktivity v ČSFR sa po vzoroch otvára-
nia sa hlavne v Maďarsku začali liberalizovať 
a aj členská základňa SSS už prejavovala vôľu 
si samofinancovať výstroj a jaskyniarske akti-

V súvislosti so zmenou majiteľa firmy Meander oslovila redakčná rada Spravodaja SSS Gusta Stibrányiho 
s tým, aby napísal pre našich členov informáciu o vzniku a činnosti tejto firmy, ktorá neoddeliteľne patrí  
k histórii Slovenskej speleologickej spoločnosti a dlhé roky pre jaskyniarov na celom svete dodávala kvalitný 
speleologický materiál. 

Gustáv Stibrányi (1951) patrí k významným slovenským jaskyniarom, technikom, ktorí formovali od 70. 
rokov minulého storočia slovenské jaskyniarstvo. Zaoberal sa najmä lezeckou technikou. Skonštruoval na-
príklad šplhaciu pomôcku bogibbs, ktorú do začiatku 90. rokov používali takmer všetci slovenskí, českí aj 
maďarskí jaskyniari lezúci po lanách. Zaoberal sa i záchrannou technikou a kotvením v priepastiach, ako aj 
problematikou popruhových sedačiek. V roku 1980 uskutočnil v tom čase unikátny sólový zostup do prie-
pastí Brázda a Diviačia s využitím šnúrkovej techniky. Už pred rokom 1989 sa zaoberal šitím transportných 
batohov, sedačiek, jaskyniarskej bielizne a overalov. Tento materiál v období nedostatku speleologického vý-
stroja bol veľkou pomocou nášmu jaskyniarstvu. V roku 1997 sa z jeho iniciatívy uskutočnila v Slovenskom 
krase svetová rarita, keď premostil lanovým traverzom Zádielsku tiesňavu.
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vity. Začiatkom roku 1989 som popri zamest-
naní ako vedúci zásobovania v ŠM Moldava 
nad Bodvou začal fungovať už aj samostatne 
na základe zákona č. 2 /1989 o poskytovaní 
služieb verejnosti. Začal som baliť izofólie 
a vyrábať jaskyniarske batohy. V priebehu 
roka 1989 som si kúpil prvé tri šijacie stroje, 
a to v skladbe umožňujúcej vyrábať spodné 
oblečenie z úpletov, vrchné kombinézy a tiež 
batohy s obmedzenou možnosťou šitia pop-
ruhov (len prišiť popruh k batohu). Začal 
som hlbšie študovať vlastnosti textílií a tech-
nológie ich spracovania (všetky výrobky znač-
ky MEANDER až do roku 2000 som navrhol, 
v prototypovej fáze prvýkrát vystrihol, ušil, 
poskladal a zabalil vlastnoručne). Bolo však 
jasné, že výrobu v jednej osobe nezvládnem. 
Pre úplety som už v lete roku 1989 zamestnal 
mladú Ildike z Hrhova (bola mojím prvým 
zamestnancom), ktorú som zlanáril z rožňav-
skej textilky. Pracovala doma v Hrhove, kam 
som jej nosil vystrihnuté diely. Kombinézy 
som podobne doma vystrihol v provizórnej 
dielni, ktorú som si vytvoril z garáže v bytov-
ke, kde som býval, a vystrihnuté som ich nosil 
do Břeclavi na ušitie k šikovným švadlenám 
v jednej z tamojších pridružených výrob. Vy-
rábať batohy a baliť izofólie som stíhal sám. 
Hlavné objednávky boli z SSS a ČSS. Takto to 
fungovalo prakticky po celý rok 1989.

Akosi v podvedomí som cítil perspektívu, nuž 
som 28. 10. 1989 po šestnástich rokoch zásobo-
vačského zamestnania dal výpoveď z funkcie už 
vedúceho zásobovania v ŠM Moldava nad Bod-
vou, ktorý mal vtedy 750 zamestnancov. Ani vo 
sne som netušil, že o tri týždne (17. 11. 1989) to 
vypukne a všetko to naberie na obrátkach.

Od 1. 1. 1990 som sa stal súkromným 
podnikateľom (v dnešnom ponímaní osobou 
samostatne zárobkovo činnou). Bol som na to 
patrične pyšný, pretože som bol naozaj jedným 
z prvých súkromných podnikateľov v ČSFR, 
ale mal som aj strach. Nadšenie však bolo  
neskutočne veľké. Prejavy nových pseudopoli-
tikov a samozvaných vodcov burcovali emócie 
často až k slzám. Verili sme, že už nič nemôže 
zabrániť tomu, aby sme o 5 – 6, no najviac 
10 rokov dobehli Západ. Aj som sa rozbehol 
hľadať si trh v západnej Európe. Vedel som, že 
perspektíva je práve tam.

Už na jar 1990 sme dostali prvú exportnú 
objednávku od Ecole française de spéléologie 
z Lyonu, kde bol riaditeľom manžel mojej 
priateľky Edit, maďarskej jaskyniarky, ktorá 
sa zaňho vydala a mala s ním 4 deti. Vtedajšie 
právne predpisy však umožňovali oficiálne 
exportovať len firmám, ktoré mali zápis ako 
právnické osoby. Čo už, účel svätí prostriedky 
a veril som aj v ďalšie objednávky zo zahrani-
čia, nuž som prešiel administratívnou tortú-
rou a 20. 5. 1990 vznikol právny subjekt ME-
ANDER, výroba potrieb pre jaskyniarov. Toto 
je vlastne dátum oficiálneho vzniku firmy, 
keďže predtým som existoval ako fyzická oso-
ba, súkromný podnikateľ. Krátko nato som už 
začal pracovať na registrácii ochrannej známky 
MEANDER, čo však trvalo trošku dlhšie.

MEANDER 1993 – prvá vzorková predajňa v priestoroch garáže
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Bol to vážny zlom a vtedy sme si s manžel-
kou predsavzali, že budeme robiť len malé 
a isté kroky. Vyhneme sa úverom, ak to len 
bude možné, a že to naše podnikanie budeme 
robiť len dovtedy, kým budeme vedieť bez zvyš-
ku zaplatiť našich zamestnancov a nebudeme 
musieť obmedzovať tankovanie PHM či tele-
fónne volania (v tých rokoch veľa podnikateľov 
jazdilo na drahých limuzínach, no nemali na 
PHM a telefón).

Po prvom oficiálnom exporte do Francúz-
ska to už nabralo obrátky. Čoraz častejšie sme 
ochotne a hrdo absolvovali úradnícku buze-
ráciu a doslova šikanu na colnici v Košiciach, 
kde sa každú chvíľu niečo menilo, miesto, 
ľudia, tlačivá, ich obsah (niekedy sa prepisovali 
na kolene aj trikrát pri jednom vybavovaní 
zásielky), neraz aj v závislosti od toho, či sa 
colník dobre vyspal a či sa nepohádal so šéfom 
alebo s manželkou. 

O colnom prejednávaní vývozu a dovozu by 
sa dala napísať kniha. Colnice v deväťdesiatych 
rokoch boli miestom, kde bol úradnícky šimeľ 
asi najkrikľavejší. Ich poslaním mala byť služ-
ba pre tých, ktorí vytvárajú pridanú hodnotu 
a predávajú ju do zahraničia, čiže mali pomá-
hať najefektívnejšej sfére národného hospodár-
stva. Ale na colniciach robili cielene všetko pre 
to, aby čo najviac skomplikovali a znepríjemni-
li colné prejednávania. V rokoch 1996 – 2004 
mal Meander, s. r. o., zamestnanca s funkciou 
colný deklarant. Túto funkciu robili u nás 
muži, akým sa zvyčajne hovorí „kľuďas“. Auto 
s chlapom trávilo na colniciach minimálne 3 
dni z pracovného týždňa dovozom materiálu 
a tovaru alebo vývozom výrobkov. Colníci ich 
nedokázali vytočiť a napokon sa zmierili s tým, 
že od nich aj tak nič nedostanú, a do konca 
pracovnej zmeny ich museli vybaviť.

Dielňa sa v roku 1991 presťahovala do upra-
veného bytu manželkinej mamy s dvoma spo-
ľahlivými šičkami, i keď zo začiatku jedna 
z nich ešte šila doma v Moldave nad Bodvou. 
Ildikó musela preč. V rožňavskej textilke pat-
rila medzi elitné šičky, ale doma si nevedela 
zadeliť čas a prácu začala po nociach fušo-
vať. Sortiment sa prudko rozrastal o výrobky 
z bonekanu, popruhové výrobky a aj ponuka 
kombinéz sa rozšírila.

Ja som sa rozbehol po západnej Európe. 
S VW GOLF prvej generácie som do roku 1996 
nabehal viac ako 500-tisíc kilometrov. Štyri- 
až päťkrát som obiehal obchody ponúkajúce 
jaskyniarsky výstroj. Nechával som zadarmo 
vzorky, aby si ich vyskúšali, a ak budú spo-
kojní, nech s dôverou objednajú. Darmo som 
deklaroval, že kvalita bude taká istá, ba ešte 
lepšia. Nedôverovali mi. Neverili výrobkom 
z východnej Európy. Ale postupne sa ľady pre-
lámali a z každej cesty sa mi podarilo doniesť 
domov nového klienta a nejakú novú objed-
návku. Získaval som si tak i nových priateľov 
a môžem povedať, že takmer každý náš klient 
bol aj mojím osobným priateľom a celý biznis 
fungoval až do nedávnej minulosti na báze 
daného slova, sľubu, ktorý som vždy dodržal. 
A fungoval!

Roku 1992 som v Bruseli stretol Wolfganga 
Jungeho, mladého nemeckého obchodníka, 
ktorý zastupoval novozélandského výrobcu 
batohov na európskom trhu. Stali sa z nás 
dobrí priatelia a stretávali sme sa v Nemecku 
aj v Prahe. Veľa som sa od neho naučil. Zá-
klady, ako funguje biznis, čo je to lízing, daň 
z pridanej hodnoty (vtedy bola u nás ešte daň 
z obratu) a iné dôležité veci. Presviedčal ma, 
aby som okrem výroby robil ešte niečo – vraj 
aj mocný chlap musí stáť na dvoch nohách, ak 
chce byť naozaj mocný. 

V tom roku som získal prvú, ešte federálnu 
akreditáciu na školenie prác vo výškach a roz-
biehal som prvé školenia za pomoci priateľov 
z technickej komisie SSS, so Števom Mlynári-
kom, Martinom Fratričom, neskôr aj s Árpim 
Petríkom a Gabom Slivkom, ale aj s Radkom 
Matesom Matýskom a Bohušom Kocourom 
Kouteckým z ČSS. Nemohol som to však po-
važovať za druhú nohu môjho biznisu. Ak-
reditácie sa začali rozdávať ako na bežiacom 
páse a naša konkurencia väčšinou ani zďaleka 
nerobila školenia poctivo. Bolo verejným ta-
jomstvom, že nie je problém kúpiť si osvedče-
nie na práce vo výškach aj pri pive, ak oslovíš 
to správne školiace stredisko. Vedel som, že 
tou druhou nohou sa musí stať obchodovanie 
a školenie bude len akýmsi doplnkom, ako 
dosiahnuť komplexnosť ponúkaných služieb. 
Naším prvým serióznym partnerom sa stal 
výrobca lán LANEX. Obchodovanie s lanami 
na osobné zabezpečenie nadviazalo na moju 
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dlhoročnú spoluprácu pri vývoji statických 
lán s Jaroslavom Slávkom Hendrichom, vedú-
cim lanárne a neskôr aj spolumajiteľom firmy. 
Podarilo sa mi získať exkluzívne zastúpenie 
pre slovenský trh a neskôr dokonca aj vo sfére 
komerčných lanárskych a šnúrkarských výrob-
kov. Táto spolupráca s malými výnimkami 
fungovala dvadsať rokov. 

Od roku 1991 sme výrobky značky PETZL 
dovážali od nemeckého distribútora SPELEO-
TEK. Kontaktoval som PETZL aj priamo, ale 
nedostával som patričnú odozvu. V polovici 
roku 1992 som sa dozvedel, že PETZL dal 
exkluzívne zastúpenie pre ČSFR podnikateľovi 
Stanislavovi Standovi Šilhánovi, ktorý fungo-
val pod značkou VERTICAL SPORT. O pol 
roka nato sa ČSFR rozpadla, ale akokoľvek 
som sa v nasledujúcich rokoch snažil presvied-
čať PETZL, že Slovensko je samostatná krajina 
s vlastnými colnými zákonmi a certifikačnými 
požiadavkami, neuspel som. Musel som sa 
skloniť pred faktom, že v obchodnom svete 
sme ako trh veľmi malí.

Raz pri takom presviedčaní sa ma Peter Pop-
pal z PETZL-a opýtal, koľko som v minulom 
roku predal čeloviek typu MICRO. Poriadne 
som nadsadil a povedal, že asi 150 ks. On mi 
na to odpovedal, že do USA posielajú každé 
3 mesiace plný námorný kontajner len týchto 
čeloviek. Dodal, aby som sa zamyslel a zvážil, 
čo to vlastne po ňom požadujem. Aj Číňania 
pri rokovaní na veľtrhoch sa len uškrnuli po 
odpovedi na otázku, koľko obyvateľov má 
naša krajina. U nich je taká veľká spravidla 
mestská časť niektorého z veľkomiest. A ešte 
okrem toho sme vtedy boli aj chudobnejší. 
ČR má len dvojnásobne viac obyvateľov, ale 
výrobkov PETZL sa vtedy predalo štvorná-
sobne viac ako na Slovensku. Napriek tomu 
sme výrobky PETZL ako top v danom seg-
mente trhu ponúkali v celej šírke sortimentu 
a mali na sklade takmer stále všetko ako jeden 
z predajcov českej Vertical Sport. Zlá finan-
čná disciplína a nespoľahlivosť Standových 
slovenských partnerov ho napokon doviedla 
k spolupráci s nami. MEANDER, s. r. o., bol 
stabilným a spoľahlivým partnerom a od roku 
2003 až do roku 2008 sme napokon fungo-
vali ako exkluzívne zastúpenie značky PETZL 
na slovenskom trhu. Zrušenie colných bariér 
a čoraz lepšie fungujúca logistika spôsobili, že 

medzičlánok slovenského distribútora stratil 
racionálnosť. Dnes sa celý slovenský trh záso-
buje z VertikalTrade-u alebo z veľkých agentúr 
v západnej Európe.

Okrem značky PETZL sme priamo spolu-
pracovali s výrobcami STUBAI, AUSTRI-
ALPIN, SIMOND, LYON, PEGUET, CLIM-
BING TECHNOLOGY, PROTEKT a inými 
známymi značkami.

Toto obchodovanie síce len z malej časti 
zasahovalo do jaskyniarskej sféry, možno ani 
nie viac ako 1 percento. Ale je nutné sa o tom 
zmieniť, lebo v rokoch 1996 – 2012 tvorilo 
obchodovanie väčšinu obratu aj zisku spoloč-
nosti a zamestnávalo dvoch až piatich zamest-
nancov.

Nikdy som nebol naozaj dobrým obchod-
níkom, a preto som si bol vedomý, že nemám 
šancu na vybudovanie obchodného impéria. 
Bol som príliš čestným a zásadovým, aby som 
mal šancu presadiť sa vo veľkom. Vždy, keď 
som sa usiloval získať väčšiu alebo štátnu zá-
kazku, narazil som na nejaké svinstvo, podrazy 
a korupciu. Veľmi rýchlo som sa začal vyhýbať 
veľkým zákazkám a snažil som sa udržiavať si 
skôr kredit odborníka a spoľahlivého partne-
ra. A to nám vydržalo až do konca.

V oblasti výroby, ako aj v obchodovaní bol 
Meander vždy čitateľný, férový a spoľahlivý 
partner. Ak sme sa raz upísali nejakej značke, 
tak sme ju celkom určite nesklamali, čo je dnes 
až neuveriteľne exotické a u každého dobrého 
obchodníka vyvolá len úsmev. Ako príklad 
uvediem trh s lanami na osobné zabezpečenie. 
Od roku 1992 sme ponúkali prakticky len 
značku LANEX (neskôr TENDON). Následne 
začala rásť značka ŽILMONT. Privatizéra pána 
Bobeka z obdobia „valcovania v Zlatej Idke“ 
(fráza z roku 1994, z čias mladej Slovenskej re-
publiky, ktorá by nemala chýbať v učebniciach 
dejepisu) poznám osobne a veľmi si ho vážim 
ako človeka, ktorý sprivatizovaný majetok zve-
ľadil. Teraz je už dôchodca, ale jeho rodina vy-
tvára čoraz viac nových pracovných príležitostí 
a v oblasti hlavne statických lán na osobné 
zabezpečenie už dávno vyrába a predáva laná 
s veľmi vysokým užívateľským štandardom. 
Kedysi ma pán Bobek, ale aj iné značky skúšali 
lámať ako známeho odborníka v tejto oblasti, 
aby som predával ich alebo aj ich laná. Odmie-
tol som. LANEX bola pre mňa vždy značka, ku 
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ktorej som sa hlásil a pri nej aj vydržal. Možno 
sa zdá, že tento odsek nepatrí do tohto článku, 
ale myslím si, že ho bolo treba napísať, aby 
bolo možné komplexne vnímať filozofiu a prí-
stup firmy MEANDER k svojim partnerom. 

Jednou z najväčších výziev pre Meander bol 
francúzsky jaskyniarsky trh. Vedel som, že 
FFS má 12-tisíc registrovaných členov a ďal-
ších 8-tisíc neregistrovaných si kupuje výstroj 
a sporadicky chodí do jaskýň. Darmo som 
však intenzívne obchádzal francúzske obchody 
a nechával zadarmo vzorky na vyskúšanie, ne-
darilo sa mi v nich predať ani nitku aj napriek 
tomu, že značka už mala dobrý chýr z Nemec-
ka, Švajčiarska a Slovinska, kam chodili húfne 
nakupovať aj z iných krajín. Blokoval ma môj 
starý známy a obdivovaný George Marbach, 
ktorý v sedemdesiatych rokoch založil a zveľa-
dil vtedy najväčšiu a najsilnejšiu značku na eu-
rópskom trhu TSA. Obchodníci mi prezradili, 
že ak by začali ponúkať MEANDER, tak by im 
TSA prestalo dodávať ich výrobky, ktoré boli 
v omnoho širšej ponuke a dizajnované pre ich 
potreby. Ale aj to sa zmenilo v 1996-om, keď 
Marbach predal TSA Petzlovi. 

Prakticky o mesiac po predaji výroby si ma 
George pozval aj so vzorkami, vybral si 8 mo-
delov, vyjednal exkluzívne ceny a potom už išli 
zásielky pre Expé takmer mesačne do Francúz-
ska. Ďalší pozitívny zlom nastal v roku 1997 
po medzinárodnom speleologickom kongrese 
vo švajčiarskom La Chaux de Fond, kde bol 
prezidentom kongresu Bernard Dudan, môj 
osobný priateľ a majiteľ obchodu s jaskyniar-
skymi potrebami. Na kongres vo Švajčiarsku 
prišlo 150 jaskyniarov z USA. Ani jeden z nich 
sa nevrátil domov bez nejakého výrobku s lo-
gom MEANDER v batožine. Základy obcho-
dovania v USA som položil ešte v roku 1994 
počas môjho pobytu v USA a účasti na NSS 
Convention v texaskom Brackettville, kde som 
sa zoznámil s Alexom Sproulom, najväčším 
predajcom vybavenia pre jaskyniarov známym 
pod značkou IMO (Inner Mountain Outfit-
ter). Ale až osobné skúsenosti americkej jas-
kyniarskej špičky nám otvorili trh v USA, kam 
sme potom dva- až trikrát ročne posielali veľké 
zásielky najdrahšou špedičnou firmou UPS. 

V 1997-om roku došlo k ešte jednému veľké-
mu pozitívnemu zlomu; ten bol následkom 
veľkého ohlasu silne medializovaného, krajne 

nevšedného podujatia Veľký traverz nad Zá-
dielskou tiesňavou, ktoré som koordinoval 
pod hlavičkou TK SSS, ale o finančné zázemie 
sa postaral Meander. Pozitívny ohlas spôsobil 
zosilnenie odborného kreditu firmy a priam 
skokový nárast obchodných aktivít v oblasti 
osobného zabezpečenia pre práce vo výškach 
na Slovensku, ale aj v Českej republike. 

Veľký dopyt po našich výrobkoch, teda 
vzrastajúci počet zákaziek, si vyžiadal zavede-
nie systému kvality. Našťastie v tom období 
pracoval u nás Šaňo Palásthy, ktorý k nám 
prišiel s SGS, teda perfektne znalý v systéme 
kvality ISO. Šaňo v roku 1998 profesionálne 
doladil náš začiatočnícky systém kvality. Každý 
výrobok dostal jedinečné číslo a bol evidovaný 
nielen materiál, ale aj ľudský faktor (zhoto-
venie a výstupná kontrola) každého výrobku. 
Certifikáciu sme nepotrebovali, nuž nás to 
stálo len trochu času s evidenciou. Prínos bol 
až neuveriteľne efektívny.

V tom čase 46-ročný mocný chlap s vyšpor-
tovaným základom som však obrovskému pra-
covnému a organizačnému zaťaženiu nedoká-

Kolektív zamestnancov v roku 2000
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zal ďalej odolávať. Prakticky 
už 10 rokov som nemal odpo-
činkovú dovolenku, ba ani len 
oddychový víkend. Išiel som 
v jednom kuse 12 až 16 ho-
dín denne. Totálne vyčerpanie 
a aj psychická záťaž súvisiaca 
s častými stratami najbližších 
z rodiny ma dali do kolien. 
Postupné zlyhávanie imunit-
ného systému nedokázali za-
staviť ani početné opakované 
dávky antibiotík či vyšetrenia 
a odporúčané liečebné postu-
py najlepších medicínskych 
centier na Slovensku. Možno 
„päť minút pred dvanástou“ po trojhodinovej 
konzultácii mi môj priateľ MUDr. Juraj Ju-
hász, primár v kúpeľoch Štós, doslova povedal: 
Buď z toho kolotoča vypadneš, alebo skapeš.

To sa stalo v sobotu 6. 2. 1999. Veril som mu 
a poslúchol som ho. Už v stredu 10. 2. som s úpl-
ne zahlienenou hlavou a bez energie odlietal na 
Kanárske ostrovy, kde som pobudol štyri týždne.

Vrátil som sa odtiaľ nielenže už takmer vy-
liečený, ale upratal som si aj v hlave a stanovil 
priority.

V nasledujúcich rokoch, až do roku 2008, 
bola firma vysoko prosperujúca. Zamestnávala 
priemerne 12 ľudí, z ktorých 6 pracovalo vo 
výrobe a ostatní sa venovali obchodovaniu 
a rozličným obslužným aktivitám. 

Takmer náš koniec v roku 2002 spôsobilo 
zlyhanie jedného z našich dôležitých sloven-
ských dodávateľov. Bez upozornenia zmenil 
technológiu výroby a pod PU záter na tech-
nickej textílii použil inú, lacnejšiu chemikáliu, 
lebo chcel ušetriť. Spôsobilo to, že na všetkých 
kombinézach z tej výrobnej várky textílie sa po 
krátkom použití začal odlupovať vnútorný PU 
záter. Počet reklamácií bol v stovkách, hlavne 
z Francúzska a z USA. Podarilo sa to zachrániť 
prechodom na špičkovú, ale drahú Corduru© 
a spôsobom „immediate replace“, teda okam-
žitou výmenou za novú kombinézu z nového 
materiálu. Predýchali sme to, ale stálo nás to 
stovky tisíc v korunách. Odvtedy sme úplne 
prestali používať noname textílie a komponen-
ty. Všetku výrobu sme robili len zo značkových 
materiálov, čo zdvihlo naše ceny, no našťastie 
ten náročnejší a solventnejší trh to akceptoval.

V roku 2004 sa firma okrem výroby, obchodo-
vania, školenia a poradenstva v oblasti osobné-
ho zabezpečenia pri práci vo výškach začala zao-
berať aj organizovaním školení osôb poverených 
výrobcom na kontrolu osobných ochranných  
prostriedkov. Bola to logická reakcia na požia-
davku trhu po našom vstupe do EU. Darilo 
sa mi posadiť za jeden stôl takmer všetkých 
„veľkých kohútov“ na vtedy ešte nie celkom 
upratanom dvore trhu s prostriedkami na osob-
né zabezpečenie pri práci vo výškach. Túto čin-
nosť sme vykonávali jedenásť rokov, až do môj-
ho dôchodkového veku, keď som sa rozhodol 
s ňou skončiť a odovzdať ju mladšej generácii.

Zlom a následný útlm prišiel logicky po 
roku 2008. Pád finančných trhov zasiahol, 
hoci nie veľmi, ale predsa aj naše odvetvie. Ná-
sledne nás pripučil prechod na eurá. Výmenný 
kurz 42,50 Sk za Euro sa za jednu noc prepa-
dol na konverzný kurz 30,126 Sk za Euro. Pre 
bežného občana to bolo fajn, ale pre exporté-
rov (v našom prípade 95 % produkcie) to bol 
jeden veľký „klinec do rakvy“. V tom období 
som sa už musel zmieriť aj so skutočnosťou, že 
v rámci rodiny nebudem mať komu odovzdať 
rozbehnutú a prosperujúcu firmu.

S blížiacou sa šesťdesiatkou na mňa doliehal 
aj syndróm vypálenia. Prestal som zdokona-
ľovať technológiu, sledovať nové materiály, 
vyvíjať a vzorovať nové výrobky a prestal som 
aj navštevovať a presviedčať mojich odberate-
ľov. Firma už fungovala len akousi zotrvačnos-
ťou, ktorá postupne spomaľovala. Uvedomoval 
som si, že nám ostávajú len dve možnosti: 
firmu udržať do nášho dôchodku s manžel-

MEANDER 2006 – ženičky vo výrobe boli stále usmiate
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kou a potom buď predať, alebo úplne utlmiť 
a zavrieť. Vedel som, že predať tak úzko špe-
cializovanú firmu, i keď má svoj trh na celom 
svete, nie je jednoduché. Také čosi vyžaduje 
človeka nielen dosť bohatého, ktorý vie zapla-
tiť technologické vybavenie a know-how, ale aj 
znalého problematiky a ochotného venovať sa 
práci prakticky bez prestania každý deň.

To sa nedá robiť tak, že kúpim, zamestnám, 
kontrolujem a počítam zisk. Tento biznis tak-
to nefunguje. Dá sa ním slušne uživiť, no 
naozaj zbohatnúť určite nie. Toto môže robiť 
len človek, ktorý to prijme ako výzvu od života 
a upíše sa jej tak, ako som to urobil ja. 

Na jar roku 2013 sme za symbolickú cenu 
predali časť obchodovania s nakúpeným to-
varom. Nový majiteľ sa prevzatým aktivitám 
venoval len sprostredkovane, a tak veľmi rýchlo 
zistil, že urobil chybu, a firmu rýchlo predal 
ďalej. V najbližších dvoch rokoch sa nič nedialo, 
darmo sme oznámili odbornej verejnosti, že 
aj výroba je na predaj. Až na jar roku 2015 sa 
začalo zaujímať viac subjektov o kúpu firmy, 
dokonca i z Francúzska. Tí, ktorí mali guráž 
a asi by to aj vedeli robiť, nemali peniaze, a tým, 
ktorí mali peniaze, nestačil zisk, ktorý je schop-
ná takáto výroba vyprodukovať. Vyzeralo to 
už beznádejne, nuž som sa so zamestnancami, 
poslednými dvoma šičkami (tretia bola dlho-
dobo práceneschopná z rodinných dôvodov), 
dohodol, že ukončíme výrobu aj ich pracovný 
pomer ku koncu septembra 2015. Žiadali ma, 
aby sme to ešte potiahli do konca roku, čo by 
som aj bol akceptoval. Ešte neuschol atrament 
na dohodách o rozviazaní pracovného pomeru, 
keď sa naraz až dvaja začali vážne zaujímať 
o kúpu a pokračovanie v plnom rozsahu. Obaja 
to mysleli smrteľne vážne a videl som v nich od-
hodlanie. Voľbu rozhodol jeden z nich ultima-
tívnym nátlakom, že ak firmu predáme tomu 
druhému, tak on okamžite začne konkurovať. 
Také čosi by spôsobilo, že ani jeden z nich by 
nemohol existovať slušne, lebo ten trh je predsa 
len obmedzený. Relatívne rýchlo došlo k do-
hode. Cena celého balíka bola síce len zlomok 
skutočnej hodnoty, ale nádej na pokračovanie 
značky a že práca pre šičky bude aj naďalej 
rozhodli. Koncom júla 2015 boli pred notárom 
podpísané štyri vážne zmluvy, tri o prevode 
technológie, know-how a obchodnej značky 
a štvrtá licenčná zmluva o podmienkach pou-

žívania loga a obchodnej značky MEANDER. 
Dňa 1. septembra 2015 bol zápisnične odovzda-
ný všetok dohodnutý inventár a nový majiteľ 
prevzal zamestnancov, stroje a všetky výrobné 
aktivity s objednávkami do konca roku 2015.

No a čo bolo ešte dôležité? Asi to, že MEAN-
DER, s. r. o., bol v našich rukách spoločným 
podnikaním mňa a mojej manželky. Ohliadnuc 
sa späť nemožno posúdiť, kto z nás mal väčší 
podiel na úspechu značky. Ja som bol moto-
rom. Kreatívnym a konštruktívnym myslením 
som strážil sortiment a kvalitu. Staral som sa 
aj o trh, teda systematicky som hľadal nových 
odberateľov a udržiaval s nimi priateľský vzťah, 
založený nielen na obojstrannom prospechu. 

Moja manželka bola zase tým najlepším 
spracovateľom všetkých dát a informácií. S ab-
solútnou perfektnosťou sledovala právne pred-
pisy a účtovné pravidlá, ktoré sa každú chvíľu 
menili, a ustrážila každý halier či teraz cent. Aj 
keď sme mali niekedy aj 10 cudzích osôb ako 
zamestnancov, firmu sme až do posledného 
dňa vnímali ako rodinnú. S našimi zamestnan-
cami sme spolu prežívali ich radosti aj starosti 
a keď bolo treba, tak sme aj pomohli. Dobrou 
radou, známosťami aj finančnou výpomocou. 
Žiadny náš zamestnanec nikdy nepracoval za 
minimálnu mzdu. V čase najvyššej prosperity 
boli platy našich šičiek 1,5-násobkom pla-
tu v tejto brandži. Za dvadsaťšesť rokov pod 
našimi rukami nemeškali výplaty ani jeden 
jediný deň. Naši dodávatelia materiálov (od 
roku 2002 už takmer výlučne len od zahra-
ničných výrobcov), ale aj obchodného tovaru 
nám bezproblémovo vyrobili a dodali zásielky 
s hodnotou niekoľkých desiatok tisíc eur na 
splatnosť. Meander, s. r. o., nikdy a nikomu 
nemeškal s platbou po celý čas existencie ani 
jeden deň. A podobné to bolo aj s našimi odbe-
rateľmi. Väčšina z nich nám platila za výrobky 
ešte pred ich odoslaním. Vedeli, že keď sme im 
poslali proforma faktúru, tak je tovar pre nich 
pripravený a bude odoslaný presne, ako sme to 
sľúbili. Počet reklamácií percentuálne z počtu 
predaných kusov našich výrobkov bol nižší ako 
na špičkové výrobky značky PETZL. To som 
bol schopný zodpovedne vyhodnotiť za ob-
dobie, keď sme značku PETZL na slovenskom 
trhu exkluzívne zastupovali, čiže celý objem 
prechádzal cez náš sklad, a teda sme vybavovali 
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aj všetky reklamácie (okrem už spomenutého 
problému s PU záterom slovenskej textílie).

Neviem odhadnúť, ako to bude ďalej so znač-
kou MEANDER. Ako to bude nový majiteľ 
zvládať. Je však isté, že taký prezieravý a opatrný 
spôsob podnikania, ako bol ten náš, sa už dnes 
nenosí. Dnešná mládež je vmanipulovaná do osí-
diel finančných „mafiánov“. Ťažko sa dnes hľadá 
biznis, ktorý by fungoval bez úveru, teda bez 
toho, aby sa majiteľ či majitelia upísali diablovi.

Značka MEANDER je akoby mojím dieťa-
ťom, ktorému som venoval 26 rokov intenzív-
nej starostlivosti, a nie je mi jedno, čo s ním 
bude. Želám novému majiteľovi, aby si aj 
z týchto pár riadkov zobral to dobré ako po-
učenie a vzor pre ďalšie fungovanie, rozmach 
a zveľadenie. Veď dostal do rúk vlak s mocným 
rušňom na správnej koľaji. Treba len prihodiť 
uhlia do kotla a vydať sa plnou parou vpred!

Máj 2016

Vyhlásenie SSS k Brestovskej jaskyni
Valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) ako najvyšší orgán odborného občianskeho 

združenia, ktoré zastupuje bezmála 1000 speleológov v 51 oblastných skupinách a kluboch z celého Slovenska, 
vyjadruje vážne znepokojenie nad udalosťami v súvislosti so sprístupnením a prevádzkovaním Národnej prí-
rodnej pamiatky Brestovská jaskyňa. Podporujeme platné rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia 
v Žiline s pôsobnosťou kraja, týkajúce sa sprístupnenia a prevádzkovania Brestovskej jaskyne Štátnou ochranou 
prírody SR – Správou slovenských jaskýň, ku ktorému SSS vydala v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny 
v roku 2015 súhlasné stanovisko výhradne pre tento subjekt. Z médií sme sa dozvedeli, že prevádzkovanie jas-
kyne bolo nájomnou zmluvou zverené subjektu, ktorého činnosť podľa našich vedomostí nemá žiadny súvis so 
speleologickými aktivitami a prevádzkovaním jaskýň. Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá je zakladajúcim 
členom Medzinárodnej speleologickej únie a členom Európskej speleologickej federácie, má viac ako 70-ročné 
skúsenosti s objavovaním, skúmaním, dokumentovaním, sprístupňovaním a ochranou slovenských jaskýň. Čle-
novia SSS prevádzkujú viacero sprístupnených jaskýň, v ktorých dlhodobo pôsobia, vykonávajú prieskum a do 
sprístupnenia investovali nemalé vlastné prostriedky. Pritom na sprístupnenie Brestovskej jaskyne boli použité 
prostriedky z verejných zdrojov vo výške presahujúcej 90 000 eur. Veríme, že kompetentné orgány sa budú prob-
lémom Brestovskej jaskyne zodpovedne zaoberať a pri svojom rozhodovaní vezmú do úvahy aj naše stanovisko. 

Delegáti Valného zhromaždenia SSS

Pozvánka na Memoriál Petra Herényiho
Speleo Rožňava pozýva 27. 8. 2016 do Si-

lickej ľadnice na 1. ročník Memoriálu Petra 
Herényiho – preteky v technickom lezení po 
lane. 

Bližšie informácie na 
www.speleoroznava@webnode.sk.

Redakcia

Pozvánka na Zraz speleopotápačov 
Speleoklub Tisovec pozýva na V. ročník 

Zrazu speleopotápačov, ktorý sa uskutoční 
v dňoch 14. – 16. októbra 2016 v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Tisovci.

Prihlásení účastníci si môžu pozrieť potá-
pačské lokality Muránskej planiny a Tisov-
ského krasu. V rámci prezentácie a predná-
šok majú možnosť prezentovať svoje výsledky 
z prieskumu zatopených priestorov na Sloven-
sku a v zahraničí.

Dušan Hutka

Jaskyne Slovenského krasu v knihe i na minci
Minulý rok sme si pripomenuli 20. výro-

čie zápisu jaskýň Slovenského a Aggtelekské-
ho krasu do Zoznamu svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. V súvislosti  
s tým sa v septembri 2015 uskutočnila v Rožňave  
a Bódvaszilasi 10. vedecká konferencia Výskum, 
využívanie a ochrana jaskýň a Štátna ochrana 
SR – Správa slovenských jaskýň a Správa Agg-
telekského národného parku pripravili a vydali 
knižnú publikáciu Ľ. Gaál – P. Gruber (Eds.) – P. 
Bella – S. Borzsák – D. Haviarová – J. Kilík – V. 
Papáč – J. Zelinka: Svetové dedičstvo – Jaskyne 
Slovenského a Aggtelekského krasu. Kniha má 
124 strán, ISBN 978-80-89802-01-2 a okrem 
slovenskej vyšla i jej maďarská a anglická verzia.

Pri tejto príležitosti vychádza aj strieborná zbe-
rateľská minca v nominálnej hodnote 10 € (pozri 
obrázok na strane 64). Emitentom je Národná 
banka Slovenska.

B. Kortman 
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SpoLočeNSké SpráVy

JUBILANT 
Zbigniew niŠPOnSKý 

Tohto roku sa dožíva svojich 
osemdesiatych narodenín člen Spe-
leoklubu Tisovec Ing. Zbigniew Niš-
ponský, ktorého všetci familiárne 
volajú Zbižo. Ako budeme oslavovať 
toto jeho životné jubileum, ešte nie 
je jasné, pretože ako nám vraví: „Nie 
je čo oslavovať!“

Keď som pred niekoľkými rokmi 
oslavoval svoju päťdesiatku, tak mi brat pri 
gratulácii povedal: „Dostal si sa do veku, keď 
treba začať bilancovať, čo si v živote doká-
zal.“ Pripomenul mi to aj na mojej šesťde-
siatke. Ja som to pripomenul Zbižovi na jeho 
sedemdesiatke. Už vtedy ma odbil slovami:  
,,Ja som vnútorne nadstavený na minimálne 
deväťdesiat.“ Teraz, keď sa dožíva v zdraví a vi-
talite osemdesiat, mi svoju filozofiu doplnil: 
„Nie je to vek – je to len číslo.“

Napriek tomu, že o ňom už bolo popísané 
dosť, chcem zaňho urobiť nielen krátku bi-
lanciu toho, čo dosiahol, ale načrtnem aj to, 
čo ešte plánuje. Ocitol som sa však pred ne-
ľahkou úlohou. Niekto sa narodí ako budúci 
spisovateľ, umelec, vedec, jaskyniar, potápač, 
astronóm, zberateľ či vizionár. Pri Zbižovi sa 
však všetky vymenované danosti skĺbili do jed-
ného človeka, a to ešte neviem o všetkých jeho 
záujmoch a schopnostiach. 

Musím sa vrátiť na začiatok, do roku 1936, 
do mestečka Starý Soncz v Poľsku, kde sa Zbižo 
29. júna narodil. Otec Slovák, Július Nišponský, 
pôvodom z Košíc, žil so svojou poľskou manžel-
kou Genovefou najprv v Poľsku. Už od útleho 
detstva ho rodičia podobne ako jeho troch súro-
dencov učili láske k prírode a poznávaniu. Veľký 
vplyv na Zbižovo detstvo mala najmä matka, 
učiteľka a aktívna skautka, nositeľka zlatého 
odznaku zakladateľa skautingu Roberta Baden-
-Powella. Rozvíjať jeho umelecký talent pomáha-
la aj jeho teta M. Gutová, významná poľská ma-
liarka. Ako neskôr povedal: „Za všetko dobré, čo 
je vo mne, a za vštepenie lásky k prírode a ume-
niu vďačím najmä svojej matke.“ Keď mal Zbižo 
päť rokov, rodina sa počas vojny presťahovala do 

rodiska otca, do Maďarskom okupo-
vaných Košíc. Tu začína v roku 1942 
chodiť do maďarskej ľudovej školy 
(v budove dnešnej verejnej knižni-
ce Jána Bocatia), kde absolvuje dva 
ročníky. V tom čase už hovorí nielen 
po poľsky a slovensky, ale naučil sa 
maďarsky a nemecky. Vojnu rodina 
prežíva v Košiciach a Zbižo dôverne 
spo znáva časti Košíc, najmä tzv. Huš-
ták, Kalváriu a lokality pri starom 
židovskom cintoríne na Tatranskej 

ulici. Skúsenosti, zážitky a spomienky z tohto 
obdobia využíva dodnes pri svojej umeleckej 
tvorbe. Po oslobodení, keď sa maďarská ľudová 
škola mení na slovenskú, dokončuje prvých 
päť tried tejto školy. V roku 1947 bol prijatý na 
osemročné reálne gymnázium na Kováčskej ulici 
v Košiciach (dnes Premonštrátske gymnázium). 
Keď v roku 1949 bolo gymnázium zrušené, 
absolvoval jeden ročník reálneho gymnázia. Po 
ďalšej reorganizácii vzniká Deväťročná základná 
škola, odkiaľ sa ako pätnásťročný na základe 
mylnej informácie prihlasuje na novovzniknutú 
priemyselnú školu do Tisovca, zameranú na 
hutníctvo. 

Svoj omyl a detský sen o štúdiu geológie v Ti-
sovci zistil až po príchode na školu. Spomína, 
že keď chcel odísť, vybral sa za riaditeľom školy, 
aby mu vysvetlil dôvod svojho odchodu. Vtedaj-
ší prvý riaditeľ školy Otakar Lötsch ho vypočul, 
potom ho chytil za ruku, ukázal na vrch, na 
úpätí ktorého je škola postavená, a povedal: 
„Zbižo, pozri sa na tú Hradovú, tu budeš mať 
geológie, koľko budeš chcieť.“ Mladého budú-
ceho študenta presvedčil, a tak Zbižo zostal 
v Tisovci. V čase vzniku školy prichádza na ško-
lu aj Svätopluk Kámen a Zbižo sa dostáva pod 
jeho vplyv. Už v roku 1951 s ním absolvuje prvé 
cesty za jaskyňami do Suchých dolov a v roku 
1952 sa vo vzniknutej jaskyniarskej skupine 
zúčastňuje na odkrývaní Michňovej a postupne 
aj ďalších jaskýň. Ako prvý preniká do neznámej 
jaskyne s podzemným jazerom, ktorá dostáva 
meno Jazerná. Podobne je to i s Jaskyňou ne-
topierov a stojí za mnohými ďalšími objavmi. 
Láska k jaskyniam a podzemiu prináša aj prvé 
tvrdé skúsenosti. V roku 1953 pri otváraní Má-
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jového závrtu v Suchých doloch-Teplici utrpel 
po 6 m páde ťažké zranenie, keď si zlomil ruku, 
dve rebrá a poškodil obličku, ale ako vraví: „Zlá 
zelina nevyhynie!“ Keď v roku 1955 maturuje, 
je z neho skúsený „starý“ jaskyniar. Z množstva 
školských kamarátov má najbližšie k Jankovi 
Gálovi, a tak sa spolu prihlasujú na Hutnícku 
fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach, 
ktorú v šesťdesiatych rokoch úspešne absolvu-
jú. Nastupuje do VSS Košice ako metalograf 
a stáva sa odborníkom na materiály a lomové 
techniky. V rokoch 1969 – 1971 absolvuje post-
graduálne štúdium Fyziky kovov na Katedre 
náuky o kovoch. V rokoch 1978 – 1988 pracuje 
na Generálnom riaditeľstve ZŤS Martin, kde 
má na starosti metalografické problémy najmä 
v oblasti náročného vývoja nových ocelí, odliat-
kov, výkovkov, ako aj ich tepelné spracovanie. 
V rokoch 1981 – 1983 sa zúčastňuje študijných 
ciest v Číne a Indii. 

Popri náročnej práci si nájde čas aj na záľuby, 
a to potápanie, ale najmä umenie, s ktorým 
prichádza do styku už na I. štátnom gymná-
ziu v Košiciach. Vtedy mal šťastie na dobrých 
učiteľov-výtvarníkov, ako Ľudovít Feld, Vojtech 
Löffler, Račičár a iní. Výtvarne ho zaujíma všet-
ko, ale najmä keramika, sochárstvo a maliar-
stvo. Postupne sa svojím umením, pri ktorom 
využíva vlastné vedomosti z hutníctva, chémie  
a náuky o kovoch, vypracoval medzi profesio-
nálnych sochárov a keramikárov. Experimen-
tuje a skúša nové postupy a technológie vo 
svojom ateliéri v Košiciach. Výtvarné diela robí 
nielen z keramiky, ale odlieva aj z bronzu. Z vý-
znamnejších prác možno spomenúť plastiky, 
busty, reliéfy a fontány, napríklad busta profe-
sora Deliusa s erbom Banskej akadémie v aule 
Baníckej fakulty, pamätník Cyrila a Metoda 
v Medzilaborciach, plastika Barbory v Banskej 
Štiavnici, pamätník obetiam električkovej ha-
várie v Košiciach pod amfiteátrom, tabuľa obe-
tiam bombardovania Košíc na budove Hlavnej 
pošty, dvojreliéf na rodnom dome Vojtecha 
Löfflera, busta košického maliara Halásza – 
Hradila na Rozálii, najväčšia keramická plastika 
Krista v Európe na cintoríne v Krásnej pri Koši-
ciach, busta profesora Michala Lacka v Krásnej, 
bronzová tabuľa k 50. výročiu založenia Priemy-
selnej školy v Tisovci. Vo svojej tvorbe sa často 
inšpiruje prírodou a jaskyňami. Jeho jaskynné 
múzy, reliéfy, obrazy sú v zbierkach nejedného 

jaskyniara či zberateľa. Nezabúda ani na svojich 
nežijúcich kamarátov, ktorým venoval pätnásť 
pamätných keramických tabúľ na symbolickom 
cintoríne v jaskyni Michňová. Pamätnú tabu-
ľu venoval aj svojmu učiteľovi a zakladateľovi 
jaskyniarstva v Tisovci Ing. Svätoplukovi Káme-
novi, ako aj potápačovi Miroslavovi Nešverovi, 
ktorý zahynul v jaskyni Teplica, či potápačovi 
Petrovi Ošustovi. Svoje diela často vystavuje 
doma aj v zahraničí, ale najradšej v Košiciach. 
Jeho diela sú súčasťou mnohých galerijných 
zbierok doma i za hranicami Slovenska. 

Ďalším záujmom tvorcu okrem výtvarného 
umenia je aj písanie. Okrem množstva článkov 
sú to rozhlasové hry a pásma. V roku 2006 vyšla 
jeho prvá knižka pod názvom V zaplavených hl-
binách pod Tisovským a Muránskym hradom, 
roku 2011 ju nasledovala knižka Srdce jaskyne. 
Tohto roku bude vydaná spoločná kniha spo-
mienok o potápaní Čo nezavial čas, kde bude 
mať tiež príspevok. Pripravuje do tlače knihu 
Rieka lásky, ktorá má obsahovať vyše 100 jeho 
básní. Pracuje aj na druhom, doplnenom vydaní 
knihy V zaplavených hlbinách... a roku 2017 by 
rád vydal knihu nazvanú O mojej tvorbe. Kniha 
má zahŕňať obrázky a popis okolo 3000 plastík 
a 550 obrazov spolu so skicami. Vízií a plánov 
má na najbližšie roky samozrejme viac. 

Celý doterajší život jubilanta, úspechy, objavy, 
ako aj tvorbu významne ovplyvnilo jaskyniar-
stvo, s ktorým prišiel do kontaktu ako študent 
tisovskej priemyslovky. Aby sa mohol častejšie 
vracať do Tisovca, kúpil so svojím kamarátom 
Janom Gálom chalupu na tisovskej Poľane. 
Suché doly a Teplicu tak mali po ceste. To sú aj 
miesta, kde sa nachádza najväčšie množstvo jas-
kýň a kde vlastne v päťdesiatych rokoch začína-

Oslava 60. výročia vzniku SSS 28. 11. 2009 v Liptovskom 
Mikuláši. Zľava: Anton Droppa, Zbižo Nišponský, 
Dušan Hutka. Foto: Š. Dianiška
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li. Zbižove jaskyniarske a potápačské začiatky sa 
viažu práve na toto územie. S jaskynnou vodou 
sa stretol hneď na začiatku svojho príchodu do 
Tisovca, pri objave Jazernej jaskyne. Voda bola 
pre jaskyniarov častá prekážka pri objavovaní 
nových podzemných priestorov či pri ďalšom 
postupe. Zvedavosť však bola silnejšia, a tak 
sa postupne stával z jaskyniara potápač, jeden 
z prvých priekopníkov slovenského speleopo-
tápania. Lokalít, kde bolo treba prekonať sifón, 
bolo na Muránskej planine viac. Po objave Jazer-
nej jaskyne sa skúmali možnosti, ako sa dostať 
do vyvieračiek Bobačka a Teplica. Tak sa začalo 
zlaté obdobie potápania v šesťdesiatych a se-
demdesiatych rokoch, ktoré vyvrcholilo najmä 
objavmi a prieskumom Jazernej jaskyne, Tep-
lice a Bobačky. Zbiža, podobne ako ostatných 
potápačov, hnala túžba po poznaní a objavoch, 
pričom nedbali na riziká, ktoré reálne hrozili. 
Tímová práca jaskyniarov a potápačov tak pri-
niesla objavy najväčších a najkrajších jaskýň 
Muránskej planiny. 

Jaskyniarstvo a speleopotápanie spojené 
s objavmi, propagácia jaskýň, prírody a mesta 
Tisovca priniesli Zbižovi Nišponskému rad 
diplomov a ocenení. Slovenská speleologická 
spoločnosť mu po bronzovej medaile udeli-
la striebornú medailu za rozvoj speleológie 
a umeleckú propagáciu jaskyniarstva (2011) 
a zlatú medailu za rozvoj speleológie (2015). 
Pri príležitosti 50. výročia vzniku priemyslov-
ky v roku 2000 dostal cenu primátora mesta 
a stal sa čestným občanom mesta Tisovec.

Je obdivuhodné, že Zbižo pri svojom veku 
pracuje doma a vo svojom ateliéri doslova na 
plný úväzok. Stihne pritom prísť aj na tisov-
skú chalupu, cestuje po zahraničí, píše knihy, 
rieši kozmologické problémy, študuje hviezdy 
svojím hvezdárskym ďalekohľadom, pripravuje 
vízie, zlezie s nami jaskyňu, príde na brigádu, 
posedí s nami na pive či pri guláši. Nemá 
jednoducho čas rozmýšľať nad svojím vekom 
či problémami. Aby sme podrobne opísali, čo 
doteraz dokázal a čo ešte plánuje, museli by 
sme o ňom vydať samostatný Spravodaj SSS. 
Zatiaľ nám však ostáva len popriať jubilantovi 
pevné zdravie a silu do ďalšej práce, nech sa 
mu splnia všetky jeho vízie a sny. 

Zbižo, to Ti želajú tisovskí jaskyniari a ka-
maráti. 

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka 

Mladý ŠeSťdeSiatniK edO PiOvaRČi

Zdá sa mi to iba nedávno, keď som písal po-
dobné blahoželanie k Edovej päťdesiatke. Dnes 
už môžem smelo označiť Eda Piovarčiho za 
jedného z hlavných priekopníkov speleológie 
v Malej Fatre. Jeho prieskumná a dokumen-
tačná činnosť pozdvihla jaskyniarstvo v Malej 
Fatre na kvalitatívne vyššiu úroveň. Vďaka 
nemu bola zmapovaná väčšina významných 
jaskýň v našom rajóne a napísaných množstvo 
odborných článkov. Určite si každý zo starších 
jaskyniarov pamätá na jeho kreslený speleohu-
mor na stránkach Spravodaja SSS. Bol hlav-
ným organizátorom výborných jaskyniarskych 
zrazov vo Varíne, v rámci ktorých boli dosiah-
nuté výrazné postupy v podzemí Stratenca, 
Vrátnej doliny, Malého Kriváňa a na ďalších 
lokalitách. Zorganizoval i viacero jaskyniar-
skych expedícií do zahraničia. Viacerí známi 
jaskyniari pôsobiaci v Malej Fatre, ale aj mimo 
nej vyrástli práve z Edovej „speleoliahne“. Azda 
sa nikto neurazí, ale nazval by som ho Petrom 
Hipmanom Malej Fatry. 

Aj teraz je Edo lídrom v prieskume pod-
zemia. Keby sa robila štatistika v počte pra-
covných akcií, určite by bol na prvom mieste 
v rámci všetkých klubov pôsobiacich v malofa-
transkom rajóne. V súčasnosti sa upísal kraso-
vému územiu v lome pri Šútove. V posledných 
rokoch pravidelne organizuje aj zahraničné jas-
kyniarske expedície do krajín bývalej Juhoslá-
vie. Treba spomenúť i Edove kvalitné fotogra-
fie z podzemia, s ktorými niekoľkokrát získal 
ocenenie na Speleomítingu SSS. Určite každý 
pozná aj internetový blog, na ktorom pravi-
delne prináša informácie a fotografie z akcií 
jaskyniarskej skupiny Aragonit. 
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O Edovi by sa dalo toho popísať ešte veľa. 
Ocenenie striebornou medailou SSS na toh-
toročnom valnom zhromaždení je naozaj za-
slúžené, za tie roky aktívnej práce mu právom 
patrí. Trošku mi chýba v poslednom období 
jeho publikačná činnosť. Myslím, že by to 
chcelo aj nejakú jaskyniarsku knižku. 

Dovoľ mi, Edo, aby som Ti za jaskyniarov 
a kamarátov z Varína poprial pevné zdravie 
a veľa úspechov nielen v jaskyniach. Neodpus-
tím si to Tvoje tradičné: „Drž sa!“

Pavol Cvacho

ŠeSťdeSiatniK Ján dRenKO – Jany

Náš kamarát jaskyniar Ján Drenko to 6. apríla 
tohto roku úspešne dotiahol do krásnej 60-ky. 

Jany, ako ho všetci voláme, sa najprv veno-
val horolezectvu, potom cyklistike a lyžovaniu. 
Jaskyniarčiť začal v roku 1992 na Plešiveckej 
a Silickej planine, kam ho aj s kamarátmi (Berci 
Šturmann a Laco Leš-
ták) zavolal dnes už 
nebohý Attila Bacso. 
Prvé oficiálne kroky 
jubilanta k rožňav-
ským jaskyniarom sa 
datujú od roku 1995, 
keď sa stal čakateľom. 
V roku 1996 bol pri-
jatý za riadneho člena 
SSS a skupiny Speleo 
Rožňava. 

Ako jaskyniar sa profiloval popri starej ge-
nerácii významných rožňavských jaskyniarov. 
Medzi jaskyniarmi je všeobecne známy aj pre 
svoju ochotu zúčastniť sa podujatí všakovakého 
druhu, odvážne jaskyniarske akcie nevynímajúc. 
Dokáže sa vynájsť v náročných a stresových 
situáciách, o aké pri činnosti pod zemou nie je 
núdza. Treba spomenúť niekoľko významných 
akcií, na ktorých sa priamo zúčastnil, počnúc 
rokom 1997 – expedícia Brezno pri Gamsovej 
Glavici v Slovinsku, Snežná v Poľsku...

Okrem speleoalpinizmu sa Jany venoval aj 
prieskumným prácam. Možno spomenúť jeho 
pôsobenie v lokalitách Krásnohorská jaskyňa, 
ponor Jašteričieho jazera, Hučiaca vyvieračka 
pri Kunovej Teplici a Gombasecká jaskyňa. Nej-
de nespomenúť známu dramatickú udalosť so 
šťastným koncom v januári 2002 v maďarskej 

jaskyni Bódvarakó, kde (popri množstve ďal-
ších jaskyniarov) prispel významnou mierou 
k záchrane jaskynného potápača. Náš oslávenec 
vtedy dostal cenu primátora mesta Rožňava 
a prevzal z rúk maďarského konzula vyzname-
nanie vlády Maďarskej republiky. Počas svojho 
pôsobenia nadviazal významné kontakty s jas-
kyniarmi nielen doma, ale aj v Česku, Maďar-
sku, Poľsku, Slovinsku, Francúzsku a inde.

Janyho poznáme ako veselého chlapíka. Kam 
príde, dorazí s ním veľká bublina veselosti  
a uvoľnenia. Keby to neznelo príliš pejora-
tívne, tak by sa jeho zjav dal nazvať vari aj 
„maskotom“. Avšak toto prirovnanie by pre 
šesťdesiatnika mohlo vyznieť predsa len tro-
cha ponižujúco a Jany si niečo také nezaslúži. 
Ale že je večným šíriteľom dobrej nálady, to sa 
nedá poprieť. Pravdou je, že kto ho nepozná, 
mohol by sa pri jeho humore niekedy aj uraziť, 
lebo ani my sami občas nevieme rozpoznať, 
kedy hovorí so zveličením a kedy vážne.

Navzdory veselosti a zdanlivému ľahtikárstvu 
je to človek vnímavý, pozorný a zdravo premýšľa-
júci. Keď som pred rokmi začínal ako jaskyniar, 
bol mojím učiteľom jaskynného lezenia a lano-
vej techniky. Mimochodom, bol práve jedným  
z dvoch ľudí, ktorí ma „majú na svedomí“ ako 
jaskyniara. Vtedy, pri práci s nami, štyrmi elévmi, 
nám všetko presne vysvetlil, ukázal, precvičil  
a v teréne mal všetko pod dohľadom, hoci sme to 
tak sprvu vôbec nevnímali. Len keď nám po akcii 
každému vyložil, kde sme urobili akú chybu, tak 
sme krútili hlavami, odkiaľ to všetko vie. Poznali 
sme, že mal pri tom oči ako na stopkách a všetko 
pod kontrolou. Boli sme v dobrých rukách.

Jany na lane je dobrý parťák, na ktorého 
sa môžete spoľahnúť. Improvizácie, riešenia 
vzniknutých komplikácií, všetko robil s pre-
hľadom a s maximálnou bezpečnosťou. Za to, 
čo viem na lane, vďačím jemu.

Okrem toho sa vynikajúco vyzná v našich 
najčastejších pôsobiskách – na Silickej i Pleši-
veckej planine. V teréne, ktorý je na orientáciu 
mimoriadne náročný, sa skvelo orientuje, po-
zná detaily jednotlivých zákutí a jaskynných 
lokalít. Len ten, kto má tade veľa prechodené, 
kto strávi na planine množstvo času a tiež  
v rôznych ročných obdobiach, sa dokáže tak 
dobre orientovať v tomto teréne. A Jany je na 
planinách ako doma, či už pešo alebo na bicyk-
li, s jaskyniarskym vybavením alebo bez neho.
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zBohom, jANko 

V pondelok 2. mája 
ma zaskočil telefo-
nát od Paľa Tomku: 
Janko Kubiš zomrel! 
Náhle, bez rozlúč-
ky, ešte plný života. 
Šokujúca a smutná 
správa; nikdy by mi 
nenapadlo, že na vý-
ročnej schôdzi sa vi-
díme posledný raz. 

Narodil sa 9. 10. 1940 v malebnej obci Hra-
chovište pod Malými Karpatmi, kde prežil 
celý svoj život. Od detstva bol spätý s príro-
dou. Jeho rodný domček bol učupený pod 
horou a na Čachtický hrad hľadel priamo 
z dvora. Vždy sa rád túlal po okolitých ho-
rách. Celý život žil naplno a bol spätý s rôz-
nymi aktivitami. Za mlada sa venoval futbalu.

Zároveň bol zanieteným požiarnikom, dlhý 
čas zastával funkciu predsedu dobrovoľné-
ho hasičského zboru. Ako milovník prírody 
sa prirodzene venoval turistike. Ako turista 
prešiel veľkú časť Slovenska. V 80. rokoch 
sa zúčastnil turistickej expedície na Kaukaz. 
Viac rokov bol organizátorom splavovania 
Váhu, v zime zasa pochodov na bežkách. 
Keď sa v roku 1970 obnovovala Slovenská 
speleologická spoločnosť, stal sa spoluzakla-
dateľom oblastnej skupiny Čachtice. Jej členo-
via spočiatku bádali v Čachtickom krase. Ich 
prvé kroky viedli do jaskýň objavených profe-
sionálnymi jaskyniarmi vedenými Jánom Maj-
kom, ktorí tu pôsobili v 50. rokoch minulého 
storočia. Tak sa postupne zoznamovali s lo-
kalitami, ako Agáčiny, Malá Kamenná, Jesen-
ského duby, Hladový prameň... No najviac ich 
lákala Čachtická jaskyňa, kde získavali prvé 

praktické skúsenosti. Neuspokojili sa len s už 
objavenými lokalitami, preto otvorili závrt na 
Štepnici, kde dosiahli vyše 80-metrovú hĺbku.  
Janka pre jeho dobrácku a kamarátsku pova-
hu a najmä organizátorské schopnosti v po-
lovici 70. rokov zvolili za vedúceho skupiny. 
Svojím prístupom k ľuďom dokázal získať 
veľa nových jaskyniarov, ktorým bol nielen 
vzorom a učiteľom, ale aj druhým otcom, za 
čo sú mu mnohí doteraz vďační. Počas jeho 
pôsobenia vo funkcii vedúceho mala skupina 
až 45 členov. Nadväzoval nové priateľstvá 
s inými skupinami zo Slovenska a Moravy, 
čím sa začala éra spoznávania lokalít aj mimo 
územia Čachtického krasu. Organizoval stret-
nutia malokarpatských jaskyniarskych sku-
pín.  V dňoch 19. – 20. 8. 1970 sa zúčastnil 
zostupu do Wielkej Śnieżnej v Poľsku; bol 
medzi prvými Slovákmi, ktorí v tejto jaskyni 
zostúpili do 640-metrovej hĺbky (s použitím 
dolného vchodu). Zliezol aj jaskyňu Wielka 
Litworowa.

Janko, dovoľ, aby som Ti poďakoval za roky, 
ktoré sme mohli stráviť s Tebou. Svojím ľud-
ským prístupom si obohatil nás všetkých, čo sme 
mali možnosť s Tebou prežiť časť svojho života. 
Prajeme Ti pokojný odpočinok v jaskyniar-
skom nebi. Česť Tvojej pamiatke!

Za oblastnú skupinu Čachtice Pavol Pospíšil

Dňa 22. apríla 2016 
nás náhle vo veku 34 
rokov navždy opustil 
náš kamarát jasky-
niar PavOl ŠuPica 
z Jaskyniarskej skupi-
ny Adama Vallu v Ter-
chovej. 

Česť jeho pamiatke! 

Popri jaskyniarstve sa v živote venoval 
množstvu ďalších aktivít, z ktorých ho do-
dnes drží najmä lyžovanie. Na majstrovstvách 
Slovenska v obrovskom slalome veteránov 
roku 2000 obsadil 4. miesto. Každoročne sa 
zúčastní niekoľkých významných turistických 
podujatí. Bol aj pri zrode troch dokumentár-
nych filmov o jaskyniarstve.

Samozrejme, že dnes pod tlakom pracov-
ného vyťaženia a trošku aj veku už nie je taký 
aktívny ako v minulosti. Ale na lano by som  
s ním šiel hocikedy.

Jany, prajeme Ti všetci, hlavne nech Ti stále slú-
ži zdravíčko, aspoň tak dobre ako dosiaľ, a nech 
Ti nikdy nezmizne príslovečný úsmev na tvári!

Za Speleo Rožňava Miroslav (Mareček) Šichula 
a Bartolomej (Berci) Šturmann
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StANoVy SLoVeNSkej SpeLeoLogIckej SpoLočNoStI

I. časť 
Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Názov, sídlo a pôsobnosť
1. Názov združenia je Slovenská speleolo-

gická spoločnosť (ďalej len SSS). SSS je od-
borným občianskym združením záujemcov 
o kras a speleológiu s právnou subjektivitou 
celku i oblastných skupín, klubov a ostatných 
organizačných zložiek, ktoré pôsobia na území 
Slovenskej republiky.

2. Sídlom SSS je Hodžova 11, 031 01 Liptov-
ský Mikuláš.

3. SSS používa vlastný symbol, odznak a zá-
stavu.

Článok 2
Poslanie
1. Poslaním SSS je najmä:
a) poznávať, objavovať, registrovať, dokumen-

tovať a chrániť krasové javy, rôznymi formami 
ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať 
záujemcov o speleológiu, 

b) usporadúvať národné a medzinárodné 
konferencie, semináre, prednášky, diskusie a iné 
vhodné akcie, 

c) pri svojej činnosti spolupracovať so speleo-
logickými organizáciami a inštitúciami doma  
i v zahraničí, osobitne s Ministerstvom život-
ného prostredia, Správou slovenských jaskýň, 
Slovenským múzeom ochrany prírody a jas-
kyniarstva a s Medzinárodnou speleologickou 
úniou (UIS), 

d) spolupracovať s vedeckými a výskumnými 
pracoviskami a vysokými školami, 

e) obhajovať záujmy členov a organizačných 
zložiek SSS vyplývajúce z ich činnosti.

2. Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa 
na ochrane jaskýň, prírody a životného pro-
stredia prostredníctvom dobrovoľnej speleolo-
gickej strážnej služby (kontrola speleologic-
kých lokalít), formou praktickej starostlivosti 
o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie 
vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca 
s odpadom v podzemných priestoroch atď.), 
dokumentačnou činnosťou (určovanie polo-
hopisu vchodov, zameriavanie podzemných 

priestorov a tvorba speleologických máp), pub-
likačnou činnosťou (vydávanie periodických 
a neperiodických publikácií) a vykonávaním 
environmentálnych, vzdelávacích, kultúrno-
výchovných, športových a iných aktivít súvisia-
cich s poslaním organizácie.

3. Vo svojej činnosti sa SSS riadi stanovami  
a príslušnými právnymi predpismi. 

II. časť 
Členstvo, práva a povinnosti

Článok 3
Členstvo
1. Členom SSS sa môže stať osoba staršia ako 

15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami a poslaním 
SSS. Členovia SSS sú prijímaní a zaradení do 
oblastných skupín a klubov po uplynutí čaka-
teľskej lehoty vrcholnými orgánmi základných 
organizačných zložiek. Výnimkou sú nezarade-
ní a čestní členovia, ktorých schvaľuje a menuje 
predsedníctvo SSS. U osôb mladších ako 18 
rokov sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.

2. Člen SSS má právo: 
a) voliť orgány SSS a orgány organizačných 

zložiek, 
b) byť volený alebo byť delegovaný do orgá-

nov SSS po dovŕšení 18 rokov veku, 
c) vykonávať speleologickú činnosť v súlade 

so stanovami SSS, 
d) podieľať sa na archeologickom a inom 

prieskume a výskume jaskýň podľa platných 
zákonov, 

e) iniciatívne sa vyjadrovať k problematike 
sprístupňovania jaskýň.

3. Povinnosťou člena je: 
a) dodržiavať stanovy SSS a vo svojej činnos-

ti sa riadiť pokynmi volených orgánov, 
b) platiť členské príspevky s výnimkou čest-

ných členov, 
c) dodržiavať zásady bezpečnosti pri speleo-

logickej činnosti a v prípade nebezpečenstva 
poskytnúť podľa svojich schopností a možnos-
tí pomoc pri ohrození života, zdravia a mate-
riálnych hodnôt, 

d) chrániť krasové útvary, šíriť myšlienky  
a zásady ochrany krasu, jaskýň a prírody vôbec, 

e) dokumentovať svoju speleologickú činnosť. 

Organizačné správy SSS
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4. Členstvo v SSS zaniká: 
a) úmrtím člena, 
b) vystúpením člena oznámeným písomne 

orgánom SSS a organizačných zložiek SSS, 
c) zrušením orgánmi SSS pre dlhodobú 

neaktivitu, 
d) vylúčením člena orgánmi SSS pre závažné 

porušenie stanov. 
e) nezaplatením členského príspevku za dva 

roky nasledujúce po sebe.

III. časť 
Postavenie a pôsobnosť orgánov spoloč-

nosti

Článok 4
Orgány a organizačné zložky SSS
1. Orgány SSS sú: 
a) riadiace a výkonné: 
– valné zhromaždenie, 
– predsedníctvo SSS, 
– výbor SSS, 
– predseda SSS; 
b) kontrolné: 
– kontrolná komisia. 
2. Organizačné zložky SSS sú: 
a) základné: 
– oblastné skupiny a kluby (ďalej len OS a K); 
b) odborné: 
– komisie, 
– Dobrovoľná záchranná služba.
3. Orgány organizačných zložiek sú: 
a) riadiace a výkonné: 
– výročná členská schôdza, 
– členská schôdza, 
– výbor, 
– predseda OS a K; 
b) kontrolné: 
– revízor.
4. Pomocné útvary SSS sú: – sekretariát SSS. 

Článok 5
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je vrcholným riadia-

cim a výkonným orgánom SSS. Tvorí ho zhro-
maždenie delegátov všetkých organizačných 
zložiek SSS, členov predsedníctva a výboru 
SSS a členov kontrolnej komisie SSS. Zvoláva 
ho výbor a schádza sa najmenej raz za 4 roky, 
alebo mimoriadne, ak o to požiada jedna tretina 
členov alebo ak o tom rozhodne predsed níctvo.

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: 
a) prerokúvať správy predsedníctva a voľné 

návrhy členov, 
b) voliť predsedu SSS, výbor a kontrolnú ko-

misiu na dané volebné obdobie a odvolávať ich, 
c) schvaľovať: stanovy SSS, zmeny a doplnky 

stanov, správu za príslušné volebné obdobie  
a záverečnú revíznu správu, kolektívne člen-
stvo SSS v iných organizáciách a spoločnos-
tiach, 

d) prijímať rozhodnutia o veciach, ktoré sú 
inak v pôsobnosti predsedníctva, 

e) zrušiť SSS.
3. Valné zhromaždenie sa uznáša nadpolo-

vičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. 
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď 
je prítomných viac ako polovica všetkých dele-
gátov (čl. 7 ods. 3 písm. m). 

Článok 6
Predsedníctvo SSS
1. Predsedníctvo je vrcholným výkonným  

a riadiacim orgánom SSS v období medzi 
valnými zhromaždeniami. Tvoria ho predsedo-
via organizačných zložiek alebo ich poverení 
zástupcovia.

2. Zvoláva ho výbor SSS a schádza sa podľa 
potreby, najmenej raz za rok. Musí byť zvolané aj 
v tom prípade, ak o to požiada jedna tretina jeho 
členov. Rokovanie predsedníctva vedie predseda 
SSS alebo poverený člen predsedníctva.

3. Do pôsobnosti predsedníctva patrí: 
a) kontrolovať činnosť výboru a ukladať mu 

úlohy, 
b) prijímať nové oblastné skupiny a kluby 

alebo rušiť ich, 
c) zvolávať valné zhromaždenie, 
d) stanovovať výšku členského príspevku, 
e) menovať čestných členov SSS, 
f) schvaľovať správy o činnosti a rozpočet SSS, 
g) v prípade potreby kooptovať chýbajúcich 

členov výboru, 
h) vylúčiť člena SSS za závažné porušenie 

stanov. 
4. Predsedníctvo sa uznáša nadpolovičnou 

väčšinou hlasov prítomných členov. 

Článok 7
Výbor SSS
1. Výbor je výkonným a riadiacim orgánom, 

ktorý v období medzi zasadaniami predsedníc-
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tva riadi život SSS. Výbor sa skladá z predsedu 
SSS, podpredsedu, tajomníka, ekonóma a naj-
menej troch členov výboru.

2. Výbor sa schádza podľa potreby, spravidla 
raz za štvrťrok. Za svoju činnosť zodpovedá 
valnému zhromaždeniu a jeho činnosť kontro-
luje predsedníctvo SSS.

3. Do pôsobnosti výboru patrí: 
a) reprezentovať SSS ako celok, 
b) spolupracovať so Správou slovenských 

jaskýň a Slovenským múzeom ochrany prírody 
a jaskyniarstva, 

c) nadväzovať kontakty a rozširovať spo-
luprácu s Medzinárodnou speleologickou 
úniou, 

d) informovať členskú základňu, 
e) podľa potreby ustanoviť odborné komisie, 

pracovné skupiny a Dobrovoľnú záchrannú 
službu, 

f) zvolávať valné zhromaždenie a predsed-
níctvo, 

g) plniť uznesenia valného zhromaždenia 
a predsedníctva, riešiť požiadavky oblastných 
skupín a klubov, 

h) vyjadrovať sa k žiadostiam o sprístupne-
nie a prevádzkovanie jaskyne, 

i) zabezpečovať centrálne akcie SSS, 
j) zabezpečovať edičnú a propagačnú činnosť 

SSS, 
k) predkladať správy o činnosti a hospodárení,
l) riešiť aktuálne úlohy a problémy, 
m) určiť kľúč na počet delegátov valného 

zhromaždenia (1 delegát s hlasovacím právom 
na 5 členov). 

4. Aby rozhodnutie výboru bolo platné, 
musí ho schváliť nadpolovičná väčšina jeho 
členov. 

Článok 8
Predseda SSS
1. Predseda je štatutárnym zástupcom SSS. 

Je oprávnený konať menom SSS, prípadne de-
legovať túto právomoc na iných členov výboru 
SSS.

2. Do pôsobnosti predsedu patrí: 
a) zastupovať SSS navonok, 
b) zvolávať zasadnutia výboru, 
c) riadiť činnosť výboru a sekretariátu SSS, 
d) vybavovať bežné záležitosti SSS.
3. Predseda je povinný riadiť sa rozhodnutia-

mi výboru, ak nie je dohodnuté inak. 

Článok 9
Kontrolná komisia
1. Kontrolná komisia priebežne kontroluje 

činnosť a hospodárenie SSS na základe právnych 
predpisov a rieši spory vo vnútri SSS. Za svoju 
činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2. Kontrolnú komisiu v počte troch členov 
volí na dané obdobie valné zhromaždenie.

3. Kontrolná komisia si volí spomedzi svo-
jich členov predsedu. 

Článok 10
Oblastné skupiny a kluby
1. Oblastné skupiny a kluby (ďalej len OS a K)  

vznikajú ustanovujúcou členskou schôdzou 
najmenej 5 osôb, ktoré spĺňajú podmienky 
členstva alebo už sú členmi SSS, a po schválení 
prihlášky predsedníctvom SSS. Voľba názvu OS 
a K, výboru a revízora OS a K je v právomoci jej 
členov na ustanovujúcej členskej schôdzi.

2. OS a K sa skladajú najmenej z 5 členov 
SSS. Čakateľov na členstvo prijíma členská 
schôdza, ktorá rozhoduje aj o dĺžke čakateľskej 
lehoty každého uchádzača.

3. OS a K môžu byť právnickými subjektmi, 
riadiacimi sa platnými predpismi a zákonmi 
Slovenskej republiky.

4. OS a K môže vyvíjať speleologickú činnosť 
na území Slovenska v súlade so stanovami SSS 
a právnymi predpismi SR a v zahraničí, pričom 
musí rešpektovať pracovné záujmy ostatných 
OS a K a zachovávať právo priority.

5. Z práva priority vyplýva, že OS a K bude 
vyvíjať činnosť na lokalitách, ktoré sú už pred-
metom činnosti inej OS a K, len s jej súhlasom 
a v rámci vzájomnej súčinnosti.

6. Majetok OS a K musí byť voči SSS právne 
vysporiadaný.

7. K zrušeniu OS a K môže dôjsť vyjadrením 
súhlasu dvoch tretín jej členov. Zrušenie OS a K  
sa hlási písomne predsedníctvu SSS.

8. Vylúčenie OS a K z radov SSS pre závažné 
porušenie stanov SSS na návrh výboru SSS 
musí odhlasovať predsedníctvo dvojtretinovou 
väčšinou hlasov. 

 
Článok 11

Výročná členská schôdza
1. Výročná členská schôdza je vrcholným 

orgánom OS a K. Schádza sa po uplynutí ka-
lendárneho roka do 15. februára.
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2. Do pôsobnosti výročnej členskej schôdze patrí: 
a) prerokovať správy výboru OS a K a voľné 

návrhy jej členov, 
b) voliť a odvolávať predsedu, výbor a revízora 

OS a K, voliť delegátov na valné zhromaždenie, 
c) schvaľovať ročnú správu o činnosti OS a K, 
d) schvaľovať plán činnosti OS a K a rozpo-

čet na nasledujúci rok, 
e) prijímať nových členov a čakateľov na 

členstvo SSS, 
f) zrušiť členstvo, vylúčiť člena za závažné 

porušenie stanov. 

Článok 12
Členská schôdza
1. Členská schôdza OS a K je jej vrcholným 

orgánom v období medzi členskými výročnými 
schôdzami. Schádza sa podľa potreby.

2. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí: 
a) kontrolovať činnosť výboru OS a K a ukla-

dať mu úlohy, 
b) rozhodovať o cieľoch a postupoch OS a K, 
c) prijímať nových členov a čakateľov na 

členstvo SSS, 
d) vylúčiť člena za závažné porušenie stanov. 
 

Článok 13
Výbor OS a K
1. Výbor OS a K je výkonným orgánom, 

ktorý v období medzi členskými schôdzami 
riadi jej život. Výbor OS a K tvorí predseda, 
tajomník, hospodár, pokladník. V závislosti 
od veľkosti členskej základne môže byť výbor 
úmerne rozšírený alebo zúžený.

2. Výbor OS a K sa schádza podľa potreby. 
Za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi  
a výročnej členskej schôdzi.

3. Do pôsobnosti predsedu, ktorý zastupuje 
Os a K navonok, patrí:

a) riadiť činnosť OS a K, 
b) zodpovedať za uskutočnenie školenia čle-

nov OS a K k výkladu zásad bezpečnosti pri 
speleologickej činnosti, 

c) rešpektovať požiadavky jednotnej speleo-
logickej dokumentácie, 

d) vychovávať členov SSS, 
e) spolupracovať s ostatnými OS a K a upev-

ňovať spolunažívanie v rámci organizácie, 
f) zúčastňovať sa na zasadnutiach predsed-

níctva SSS, 
g) zvolávať členské a výročné členské schôdze.

4. Výbor OS a K zabezpečuje jej materiálno-
technické vybavenie, vedie finančnú a hospo-
dársku agendu a zodpovedá za majetok OS  
a K.

5. Funkčné obdobie výboru OS a K určuje 
výročná členská schôdza. 

Článok 14
Revízor OS a K
1. Kontroluje činnosť a hospodárenie OS a K 

podľa týchto stanov, smerníc pre hospodársku 
činnosť a ostatných záväzných predpisov.

2. Revízor má právo zúčastniť sa na schôdzi 
výboru OS a K. Je povinný výsledky kontroly 
oznámiť výročnej členskej schôdzi písomnou 
správou. 

Článok 15
Odborné komisie
1. Odborné komisie sú odbornými, porad-

nými a pomocnými orgánmi predsedníctva na 
riešenie problémov rôznych speleologických 
disciplín a činnosti SSS vôbec.

2. Jednotlivé odborné komisie ustanovuje 
výbor z odborníkov SSS, prípadne z externých 
odborníkov.

3. Pre činnosť odborných komisií platia usta-
novenia ako pre OS a K. 

Článok 16
Dobrovoľná záchranná služba SSS
1. Na ochranu zdravia a životov členov ale-

bo iných osôb a majetku SSS pri nehodách 
najmä v jaskyniach zriaďuje SSS Dobrovoľnú 
záchrannú službu (DZS).

2. Činnosť DZS riadi náčelník DZS a kontro-
luje výbor SSS. Náčelníka menuje a odvoláva 
predseda SSS na návrh výboru SSS. Členom 
DZS sa môže stať len člen SSS po uplynutí 
čaka teľskej lehoty a vykonaní osobitných skú-
šok.

3. Činnosť DZS sa riadi štatútom a vo vzťa-
hu k členom poplachovým plánom. Vykonáva 
preventívnu činnosť a kontrolu vystrojenia  
a zabezpečenia krasových javov na zvyšovanie 
bezpečnosti práce podľa zásad bezpečnosti pri 
speleologickej činnosti.

4. DZS spolupracuje s ďalšími záchrannými 
službami, zdravotníckou službou a políciou. 
Na požiadanie vykonáva záchranu aj mimo 
pôsobnosti SSS. 
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Článok 17
Sekretariát
1. Sekretariát je nevolený administratívno-

hospodársky orgán SSS s pracovníkmi v stá-
lom pracovnom pomere. Podľa povahy úloh 
sa práce zúčastňujú ďalší dobrovoľní spolu-
pracovníci. Pracovníkov sekretariátu prijíma 
do pracovného pomeru a rozväzuje ho s nimi 
výbor SSS.

2. Činnosť sekretariátu riadi predseda SSS.
3. Sídlom sekretariátu je sídlo spoločnosti.
4. Za svoju činnosť sekretariát zodpovedá vý-

boru, valnému zhromaždeniu a predsedníctvu.
5. Do pôsobnosti sekretariátu patrí: 
a) vedie agendu predsedníctva a výboru so všet-

kými organizačnými zložkami SSS a mimo SSS, 
b) zodpovedá za včasné šírenie informácií, 

ktoré sa týkajú činnosti SSS, medzi jednotlivý-
mi organizačnými zložkami, 

c) vedie účtovníctvo SSS, 
d) zabezpečuje edično-propagačnú činnosť, 
e) vykonáva nákup, zabezpečuje skladové 

hospodárstvo, distribuuje hospodárske pros-
triedky organizačným zložkám a uskutočňuje 
ich pravidelnú inventarizáciu, 

f) vedie ústrednú evidenciu členov a vydáva 
členské preukazy, 

g) vedie ústrednú dokumentáciu materiálov 
z činnosti SSS a umožňuje ich využívanie pre 
členov združenia, 

h) v spolupráci s príslušnými organizačnými 
zložkami zabezpečuje centrálne akcie SSS. 

IV. časť
Disciplinárny poriadok

Článok 18
Výchovné a disciplinárne opatrenia
1. Za poškodenie záujmov, dobrého mena 

SSS, za porušenie stanov SSS, nesplnenie člen-
ských povinností a za narúšanie spolunažíva-
nia v rámci združenia môže byť členovi alebo 
Os a K uložené jedno z týchto opatrení: a) 
napomenutie, b) vylúčenie.

2. Napomenutie ukladá: 
a) členovi SSS výbor príslušnej OS a K, 
b) OS a K výbor SSS, 
c) nezaradeným členom výbor SSS.

3. Vylúčenie ukladá: členovi SSS členská 
schôdza príslušnej OS a K alebo predsedníctvo 
SSS.

4. Uloženie opatrení musí byť schválené 
nadpolovičnou väčšinou členov príslušného 
orgánu a oznámené písomnou formou.

5. Proti uvedeným opatreniam možno do 
15 dní podať písomné odvolanie na orgán, 
ktorý opatrenie uložil, alebo na kontrolnú 
komisiu. 

Článok 19
Riešenie sporov
1. Ak vznikne medzi členmi SSS alebo medzi 

členmi a orgánom spor, zavedie sa na ich žia-
dosť zmierovacie konanie.

2. Spory rieši kontrolná komisia, výbor, 
predsedníctvo a valné zhromaždenie. 

V. časť
Hospodárenie SSS

Článok 20
Finančné zabezpečenie
1. Finančné zabezpečenie SSS tvoria: 
a) členské príspevky, 
b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej 

činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných 
publikácií a iných propagačných materiálov, 

c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,
d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, 

ktorých cieľom je informovať verejnosť a zlep-
šiť stav a ochranu životného prostredia.

2. Získavanie a použitie finančných príspev-
kov pre SSS sa riadi platnými právnymi pred-
pismi a zákonmi Slovenskej republiky. 

VI. časť
Záverečné ustanovenia

Článok 21
Zánik SSS
1. SSS zanikne, ak sa na tom uznesie dvojtre-

tinová väčšina delegátov valného zhromaždenia.
2. Majetok SSS musí byť pred ukončením jej 

činnosti právne vysporiadaný.
3. O ukončení činnosti SSS sa spíše zápisni-

ca so záverečnou revíznou správou.

Znenie stanov schválené 18. valným zhro-
maždením SSS 1. apríla 2016
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SummAry

The second issue of the Newsletter of the SSS in 2016 starts as usual with the current address book 
of the Slovak Speleological Society. The following article contains information from the Chairman 
of the SSS, Peter Holúbek about the 18th General Assembly of the SSS in April this year and Oľga 
Miháľová presents facts about the event Speleomeeting 2016 attended by 180 fans of caving and 
cavers from Slovakia, the Czech Republic and Poland. A part of the article is the programme of Spe-
leomeeting and an overview of awards given to Slovak cavers for successful results achieved last year 
in speleological survey in domestic and foreign karst areas, as well as their presentation at this event. 
The author of the article, who is at the same time the organizer of Speleomeetings of the SSS also 
recalls the 25-year history of this traditional event under the High Tatras.

P. Herich and P. Holúbek write in their article in the Newsletter about the progress and outcome 
of this year’s winter expedition in Demänovská Valley in the Low Tatras. It was attended by nearly 
40 cavers from four countries and among other things, during the expedition 1.6 kilometres of new 
underground spaces were discovered in the Cave Štefanová; the total length of this cave exceeded 16 
km. P. Varga from Speleoclub Muráň Plateau provides a brief overview of the activities of speleologists 
in the longest known cave on Muráň Plateau called Bobačka in the period 2005 – 2015, including the 
latest discoveries. About two caves in Horehronie region in word and picture inform M. Matejka and 
Ľ. Múka from the regional caving group in Brezno. Both articles also include current maps of the 
described caves. A. Lačný in the first of his two articles describes the attempts to find an alleged cave 
near the village of Píla in the Little Carpathians, in the second one he returns back into the history 
of the caving group Speleoclub Trnava, acting in the Little Carpathians. Spouses Hutka from Speleo-
club Tisovec deal with the history of the construction of the so-called Masaryk’s road and its recent 
reconstruction in the mountainous part between Bánovo – Zbojská in the Veporské Mountains, 
in particular in terms of the occurrence of karst formations. J. Šupinský and Z. Hochmuth, after  
a brief introduction about the history of 3D cave imaging then dedicated their article to creating 3D 
models of caves with the method of cross sections. Following, there are short texts on the operation 
of Irish-Polish speleological expedition in Slovakia by L. Vlček, R. Pest and A. Łach and on the visit 
to Israel by P. Hutka. Organizers from speleological clubs Speleo Bratislava and Trnava, respectively 
from the Strážovské Mts. inform about the 5th year of Speleoschool in Borinský Karst and about 
the event GREEN BLUE 2016. M. Danko takes stock of the past year in terms of the website of the 
Slovak Speleological Society, L. Vlček invites cave photographers to participate in the 18th annual 
competition Speleophotography, co-organized by the SSS, and G. Stibrányi elucidates the rise, flou-
rishing and attenuation of the activity of his company MEANDER, known not only in Slovakia for 
manufacturing devices for cavers. The magazine also brings brief information on upcoming events of 
Slovak speleologists and you can read about a book and a coin dedicated to the 20th anniversary of 
the entry of the caves of the Slovak Karst into the World Heritage List of the UNESCO. There is also 
a statement of the SSS on the Brestovská Cave and Social News. Finally, in the Newsletter the updated 
Articles of Association (Statutes) of the Slovak Speleological Society are published.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman 

Víťazný návrh mince Svetové prírodné dedičstvo – 
Jaskyne Slovenského krasu; vľavo averz, vpravo reverz






