
Poďakovanie za pomoc a úsilie v pátracej akcii pri hľadaní Františka Tkáča  

Už vyše dvoch týždňov pokračuje hľadanie po nezvestnom 73-ročnom 

Františkovi Tkáčovi z Gánoviec, ktorý bol 30.8. v dopoludňajších 

hodinách na Kláštorisku v srdci Slovenského raja na svätej omši. Podľa 

príbuzných a známych, ktorí ho videli naposledy krátko po 12.30 hod. 

na tej bohoslužbe, sa mal sám vybrať po červenej turistickej značke von 

zo Slovenského raja smerom na Podlesok k svojmu zaparkovanému 

vozidlu, kam ale nedošiel. Odvtedy ho všetci hľadajú. Doteraz ale bolo 

pátranie v Slovenskom raji neúspešné.   

Hneď po oznámení o stratenom dôchodcovi vyšli do terénu okrem jeho rodiny a známych, členovia 

Horskej záchrannej služby Slovenský raj pod vedením Bc. Ivana Krajčíra aj dobrovoľní členovia 

horskej záchrannej služby a väčší počet dobrovoľníkov medzi nimi aj pracovnici zo správy 

Národného parku Slovenský raj. 

Vo večerných hodinách boli do 

pátrania nasadení tiež psovodi so 

služobnými psami Horskej 

záchrannej služby a členovia 

Policajného zboru. Záchranárom, 

psom, policajtom, dobrovoľníkom 

aj rodine hľadanie komplikoval 

ťažký terén a počasie. Keď oblasť 

medzi Kláštoriskom a Podleskom 

v prvé dni dôkladne prehľadali, 

postupne rozšírili aj prehľadávané 

územie v národom parku.  

Rodina sa v tejto zúfalej situácii obrátila aj o pomoc na Okresný úrad v Poprade, ktorý v súčinnosti 

s Okresným úradom Spišská Nová Ves, sa pokúsili hľadať pomoc aj u iných záchranných zložiek. 

Do pátrania sa v ďalšej fáze postupne pripojili príslušníci Okresného riaditeľstva hasičského 

a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Novej 

Vsi, Obvodného oddelenia Policajného zboru Krompachy, Operatívneho oddelenia Odboru 

kriminálnej polície OR PZ Spišská Nová Ves, Oddelenia pátrania a kriminalisticko-technických 

činností Odboru kriminálnej polície OR PZ Spišská Nová Ves a psovodi so služobnými psami z 

Oddelenia služobnej kynológie Odboru poriadkovej polície OR PZ Spišská Nová Ves. Nasadené 

boli aj vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra, 30 vojakov Práporu radiačnej, chemickej a 

biologickej ochrany z Rožňavy spolu s vojenskou 

technikou a desiati členovia Oravského 

záchranného systému Námestovo s dronmi. 

Pátrania sa zúčastnili aj desiatky dobrovoľníkov 

z priľahlých obcí a miest z okresov Poprad 

a Spišská Nova Ves, ale aj dobrovoľní hasiči, 

ktorí sa každý deň pridali k profesionálnym 

záchranárom a hľadali aj v lokalitách mimo 

Slovenského raja.   

Napriek tomuto nesmiernemu úsiliu stoviek ľudí 

sa Františka nepodarilo zatiaľ nájsť. Preto stále 

pokračuje pátranie po Františkovi Tkáčovi ako 



nezvestnej osobe. František je vysoký cca 173cm, váži približne 70kg, má šedivé vlasy a modré 

oči. Naposledy mal oblečené pruhované sivé tričko s vodorovnými čiernymi a bielymi pásmi, 

tmavomodré krátke nohavice, čierne ponožky, modré topánky a niesol hnedý ruksak. Ak ste 

Františka videli, kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158.  

Touto cestou sa chceme v mene Slovenskej republiky verejne poďakovať všetkým členom 

záchranných zložiek, dobrovoľníkom a občanom, ktorí sa akoukoľvek formou zapojili do pátrania 

po nezvestnom Františkovi. Srdečná vďaka hlavne za veľké úsilie, stovky prejdených kilometrov 

v náročnom a nebezpečnom teréne, ochotu pomôcť blížnemu a prejavenie solidarity rodine 

nezvestného.   

Taktiež apelujeme na všetkých návštevníkov Slovenského raja, ale aj iných exponovaných lokalít 

slovenskej prírody, aby sa pri svojich výletoch v prírode pohybovali obozretne, ideálne v skupinách, 

neschádzali z turistických trás a dbali maximálne na svoju bezpečnosť.  
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