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Vyhodnotenie činnosti hasičov 

 
Dňa 20. januára 2010. sa v priestoroch zasadacej miestnosti 

Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 
Trenčíne uskutočnila tlačová beseda zameraná na 

vyhodnotenie zásahovej činnosti a rozboru požiarovosti 

príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji za rok 2009.  

Zástupcovia Krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Trenčíne plk. Ing. Michal Judík, mjr. 

Ing. Miloslav Tužinský, mjr. Ing. Ľubomír Januška, kpt. 

Juraj Polhorský a kpt. Ing. Marián Petrík zodpovedali 
zástupcom hromadných informačných prostriedkov na viacero 

otázok a predstavili aktuálne úlohy, ktoré budú pre Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 

prioritné z hľadiska ich realizácie v nastávajúcom roku 2009.  

Na území Trenčianskeho kraja vzniklo v roku 2009 o 117 
požiarov viac ako v roku 2008, pričom priame škody sú vyššie 

o 756.781 euro, a uchránené hodnoty sú vyššie o 12.261.398 
euro. Boli 4 usmrtené osoby, čo je o 2 osoby viac ako v roku 

2008 a zranených osôb bolo 27, čo je o 3 osoby viac ako v 

roku 2008. 
počet požiarov  - 1.106 

priame škody - 2.704.530 euro 
počet zranených osôb - 27 

počet usmrtených osôb - 4 

uchránené hodnoty - 20.050.285 euro 
následná škoda - 2.665 euro 

Z hľadiska zatriedenia do odvetvia ekonomických činností 
najviac požiarov vzniklo : 

- v odvetví nakladania s odpadom - 283 prípadov požiarov, 

čo je 25,6% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama 
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škoda bola vyčíslená na 32.405 euro. Pri týchto požiaroch 

došlo ku zraneniu 2 osôb; 

- v odvetví bytového hospodárstva vzniklo 206 prípadov 
požiarov, čo predstavuje 18,6% z počtu všetkých požiarov. 

Priama škoda pri týchto požiaroch bola vyčíslená na 
571.095 euro. Pri požiaroch v bytovom hospodárstve bolo 

zranených 18 osôb a usmrtené boli 2 osoby; 

- v cestnej doprave vzniklo 144 požiarov, čo predstavuje 
13,0% z počtu všetkých požiarov. Priama škoda pri týchto 

požiaroch bola vyčíslená na 704.340 euro. Pri týchto 
požiaroch nebola žiadna osoba zranená a 2 osoby boli 

usmrtené. 

- v poľnohospodárstve vzniklo 140 požiarov, čo predstavuje 
12,7 % z počtu všetkých požiarov. Priama škoda pri týchto 

požiaroch bola vyčíslená na 90.005 euro. Pri požiaroch v 
poľnohospodárstve nebola žiadna osoba zranená ani 

usmrtená. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru je úmyselné 

zapálenie neznámou osobou - 202 prípadov, t.j. 18,3% z 
celkového počtu požiarov, s priamou škodou 810.915 euro. 

Pri týchto požiaroch boli zranené tri osoby. 
- vypaľovaním trávy a suchých porastov vzniklo 161 

prípadov požiarov s priamou škodou 5.530 euro. Žiadna 

osoba nebola usmrtená ani zranená.  
- manipuláciou s otvoreným ohňom vzniklo 128 prípadov 

požiarov s priamou škodou 89.150 euro. Došlo k zraneniu 
troch osôb a k usmrteniu jednej osoby.  

- v dôsledku fajčenia vzniklo 75 prípadov požiarov s priamou 

škodou 22.585 euro. 
Najviac požiarov vzniklo v nedeľu 190 požiarov s priamou 

škodou 274.800 euro, v sobotu vzniklo 173 požiarov s 
priamou škodou 277.590 euro. Najmenej požiarov vzniklo v 

pondelok 135 požiarov, boli však s najväčšou škodou až 

1.040.935 euro. 
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Najviac požiarov vzniklo v časovom intervale 18-19 hod. 

(78 požiarov) a 19–20 hod. (77 požiarov). Najmenej požiarov 

(13) vzniklo v časovom intervale 6-7 hod. 
 

Príčina vzniku požiaru 

Úmyselné zapálenie 
Počet požiarov Priame škody v euro Usmrtení Zranení 

známou osobou 1 165 0 1 

neznámou osobou 202 810 915 0 3 

S p o l  u 203 811 080 0 4 

 
Prehľad požiarov, 

pri ktorých príčinou požiaru bolo úmyselné zapálenie v 
členení podľa foriem vlastníctva : 

 

Vlastnícka forma Počet požiarov Priame škody v euro Uchránené hodnoty              
v euro 

Usmrtené Zranené 

súkromné 87 573.650 1.285.915 0 1 

komunálne 50 3.825 91.395 0 0 

obchodné spoločnosti 42 214.950 360.050 0 2 

štátne 4 770 10.235 0 0 

družstevné 9 16.190 40.530 0 0 

združenie občanov 2 50 330 0 0 

nezistené 9 1.645 5.370 0 0 

 

 
Porovnanie základných údajov 

o požiaroch s predchádzajúcim kalendárnym rokom 2008 : 
 

rok Počet požiarov Priame škody Následné škody Uchránené hodnoty Usmrtené  Zrazené  

2008 989 1.946.189 euro 3.319 euro 7.788.886 euro 2 24 

2009 1.106 2.704.530 euro 2.665 euro 20.050.285 euro 4 27 

porovnanie + 117 + 758.341 euro - 654 euro + 12.261.399 + 2 + 3 
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Prehľad požiarov, ktoré výškou priamej škody alebo 

počtom usmrtených zásadne ovplyvnili požiarovosť v roku 

2009 

Dátum Objekt postihnutý požiarom Príčina požiaru Priama škoda Zranení Usmrtení  

06.01.2009 Požiar kuchyne v Oslanoch 
zvýšený elektrický 
prechodový odpor 82.985 euro 0 0 

12.01.2009 
Požiar dopravníkového pásuv Elektrárni 

Nováky, o.z. Zemianske Kostoľany 
nezistená 600.000 euro 0 0 

19.02.2009 Požiar rodinného domu v obci Ráztočno 
technická porucha 

vykurovacieho 
telesa 

70.000 euro 0 0 

08.03.2009 Požiar rodinného domu v Trenčíne - Kubrici nezistená 6.640 euro 0 1 

21.05.2009 Požiar bitúnku v Bolešove elektrický skrat 82.985 euro 0 0 

19.07.2009 Požiar rodinného domu v obci Valaská Belá 
manipulácia s otvo-

reným ohňom 3.000 euro 0 1 

29.08.2009 

Požiar dvoch osobných automobilov na štátnej 

ceste 1. triedy č.61, pri obci Trenčianske 
Bohuslavice 

dopravná nehoda 1.660 euro 0 2 

21.09.2009 Požiar pradiarne v Trenčianskych Bohuslavi-
ciach 

elektrický skrat 98.000 euro 0 0 

05.10.2009 Požiar reštaurácie Pivo Ber v Starej Turej 
úmyselné zapálenie 

neznámou osobou 
135.470 euro 0 0 

Rozbor zásahovej činnosti v Trenčianskom kraji za rok 

2009 

Údaje o zásahovej činnosti príslušníkov okresných 
riaditeľstiev Hasičského 

a záchranného zboru boli čerpané z regionálnych databáz 
operačných stredísk Okresných riaditeľstiev Hasičského a 

záchranného zboru Trenčianskeho kraja. 

Zásahy v Trenčianskom kraji za rok 2009 

udalosť BN DC  MY NM PE PB PD HA PU TN Kraj spolu 

Požiare 95 96 29 120 102 113 214 86 80 140 1075 

Technické zásahy 115 138 91 138 110 170 243 64 84 211 1364 

Ekologické zásahy 1 5 3 4 2 12 8 5 5 39 84 

Plané poplachy 10 18 3 11 8 16 24 0 11 27 128 

Cvičenia  9 18 16 15 9 5 13 3 5 24 117 
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Požiare bez zásahu 7 12 3 10 4 11 13 3 10 7 80 

Spolu 237 287 145 298 235 327 515 161 195 448 2848 

Zásahy v Trenčianskom kraji za roky 2002 až 2009  

Rok  Požiare  
Technické 

zásahy 

Dopravné 

nehody  

Ek ologické 

zásahy 

Plané 

poplachy  
Cvičenia  

Požiare bez 

zásahu 

Kraj 

spolu 

2002 851 858 900 66 77 74 0 2 826 

2003 1 539 600 636 43 89 69 77 3 053 

2004 820 698 556 83 78 84 89 2 408 

2005 867 536 503 58 85 86 92 2 227 

2006 926 619 544 56 84 116 83  2 428 

2007 1 014 676 661 82 106 105 91 2 735 

2008 939 671 589 86 111 108 63 2 567 

2009 1 075 839 525 84 128 117 80 2 848 

Spolu  8 031 5 497 4 914 558 758 759 575 21 092 

Výjazdy k dopravným nehodám v Trenčianskom kraji 

v roku 2009 

Dopravné nehody BN DC MY NM PE PB PD HA PU TN Kraj spolu 

Počet výjazdov 56 54 27 46 49 75 98 10 33 77 525 

Usmrtené osoby 0 4 1 1 2 4 5 0 1 2 20 

Zranené osoby 36 57 21 44 40 67 89 9 18 61 442 

Výjazdy k dopravným nehodám v Trenčianskom kraji 

v rokoch 2002 - 2009 

Rok  BN IL MY NM PE PB PD PU TN Kraj spolu 

2002 305 205 105 238 331 322 623 274 423 2 826 

2003 241 318 126 288 242 345 733 305 455 3 053 

2004 200 215 90 265 180 293 601 204 360 2 408 

2005 169 232 104 233 155 223 590 171 350 2 227 

2006 234 260 121 249 207 260 544 187 366 2 428 
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2007 235 277 139 291 237 326 551 168 511 2 735 

2008 241 257 141 292 223 279 478 168 488 2 567 

2009 237 287 145 298 235 327 676 195 448 2 848 

Spolu  1 862 2 051 971 2 154 1 810 2 375 4 796 1 672 3 401 21 092 

Za rok 2009 vykonali jednotky Okresných riaditeľstiev 

Hasičského záchranného zboru Trenčianskeho kraja celkovo 
2.848 výjazdov, čo je nárast oproti minulému roku, kedy bolo 

2.567 výjazdov o 10,95% viac. 

Za uvedené obdobie bolo vykonaných 1.364 výjazdov k 
technickým zásahom, čo predstavuje o 8,26% viac ako v 

minulom roku, kedy bolo 1.260 technických zásahov. Počet 
technických zásahov sa zvýšil oproti roku 2008 v Hasičských 

staniciach v Dubnici nad Váhom, v Myjave, Handlovej, 

Púchove Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného 
zboru v Novom Meste nad Váhom, Okresnom riaditeľstve 

Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Okresnom 
riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Považskej 

Bystrici, Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného 
zboru v Prievidzi. V ostatných okresoch a hasičských stani-

ciach sa znížil. Najväčší pokles technických zásahov bol v 

Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Tren-
čín - o 24 výjazdov oproti roku 2008. Najväčší nárast k 

technickým zásahom zaznamenalo v Okresnom riaditeľstve 
Hasičského a záchranného zboru Prievidza o 71 výjazdov 

oproti roku 2008. 

K dopravným nehodám bolo v roku 2009 vykonaných 525 
výjazdov, čo je v porovnaní s rokom 2008, kedy bolo 589 

výjazdov pokles o 10,87 % . Počet výjazdov k dopravným 
nehodám sa zvýšil v Okresnom riaditeľstve Hasičského 

a záchranného zboru Považská Bystrica, Okresnom riadi-

teľstve Hasičského a záchranného zboru Prievidza a v Hasič-
skej stanici Púchov. V ostatných Okresných riaditeľstvách 



 918 

Hasičského a záchranného zboru a Hasičských staniciach  

počet výjazdov k dopravným nehodám poklesol. Najväčší 

nárast bol v Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného 
zboru Prievidza o 30 výjazdov. Najväčší pokles bol v 

Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Nové 
Mesto nad Váhom a v Okresnom riaditeľstve Hasič-ského 

a záchranného zboru Trenčín o 26 výjazdov. 

K požiarom bolo jednotkami Hasičského a záchranného 
zboru vykonaných 1075 výjazdov, oproti roku 2008, kedy 

bolo 939 požiarov, čo je nárast o 14,48 %. Počet výjazdov k 
požiarom sa zvýšil v Okresnom riaditeľstve Hasičského 

a záchranného zboru Bánovce nad Bebravou, v Okresnom 

riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Považská 
Bystrica, v Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného 

zboru Nové Mesto nad Váhom, v Okresnom riaditeľstve 
Hasičského a záchranného zboru Partizánske, v Okresnom 

riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Prievidza, 

v Hasičskej stanici Dubnica nad Váhom a Hasičskej stanici 
Púchov. V ostatných Okresných riaditeľstvách Hasičského 

a záchranného zboru a Hasičských staniciach bol zazname-
naný pokles výjazdov k požiarom. Najväčší nárast bol zaz-

namenaný v Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného 

zboru Prievidza o 87 výjazdov, najväčší pokles zaznamenalo 
Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru 

Trenčín o 10 výjazdov.  
Celkovo bolo v Trenčianskom kraji za rok 2009 vyko-

naných 1.075 výjazdov k požiarom, t.j. 37,75% z celkového 

počtu výjazdov. Najviac 176 výjazdov sa vykonalo k vypa-
ľovaniu trávy a suchých porastov, 196 výjazdov k požiarom 

kontajnerov, 132 k požiarom dopravných prostriedkov cestnej 
dopravy, 62 k požiarom skládky odpadov a k smetiskám a 65 

k požiarom rodinných domov. Pri požiaroch vznikla priama 

škoda 3.152.000 euro a uchránené hodnoty dosiahli výšku 21 
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952 000 euro. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru 

zachránili 34 osôb, z ktorých bolo 25 zranených. Usmrtené 

boli 4 osoby, čo je o tri viac ako v roku 2008. 
V roku 2009 sa vykonalo 1364 výjazdov k technickým 

zásahom, t.j. 51,85% z celkového počtu výjazdov. Z toho 525 
výjazdov bolo k dopravným nehodám, čo je 18,43% z 

celkového počtu výjazdov a 38,49% z celkového počtu 

výjazdov k technickým zásahom. Pri dopravných nehodách 
bolo zachraňovaných 600 ľudí, z ktorých bolo 442 zranených 

a 20 ľudí usmrtených, čo je o 4 menej ako v roku 2008. 
Celkovo pri technických zásahoch bolo zachraňovaných 883 

ľudí, z ktorých 570 bolo zranených a 87 usmrtených, čo je o 

15 viac usmrtených ľudí ako v roku 2008. 

 

Štatistika požiarov v okresoch Trenčianskeho kraja za 

roky 2004 až 2009 

 

Okres   Počet požiarov   

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Trenčín 121 145 152 192 162 153 

Bánovce nad Bebravou  89 77 102 69 96 102 

Ilava 87 97 98 107 79 88 

Myjava  28 38 36 44 38 30 

Nové Mesto nad Váhom 106 107 106 125 114 122 

Partizánka 71 64 76 106 86 95 

Považská Bystrica 99 87 124 108 104 114 

Prievidza 244 274 246 257 239 316 

Púchod 59 65 61 70 71 86 

S p o l u 904 945 1.001 1.079 989 1.106 
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Podiel okresov Trenčianskeho kraja na požiarovosti 

v roku 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podiel Trenčianskeho kraja na priamych škodách, 

uchránených hodnotách, počtoch mŕtvych a zranených pri 

požiaroch v roku 2009 

Okres Počet 

požiarov 

Priame 

škody 

Uchránené 

hodnoty 

Us mrtení  Zranení  

Bánovce nad Bebravou  102 69.335 € 433.745 € 0 0 

Ilava 88 275.520 € 1.683.725 € 0 2 

Myjava  30 108.280 € 310.300 € 0 4 

Nové Mesto nad Váhom 122 321.145 € 762.090 € 2 4 

Partizánske 95 112.755 € 1.319.460 € 0 5 

Považská Bystrica 114 100.550 € 254.620 € 0 2 

Prievidza 316 1.299.980 € 13.286.635 € 1 10 

Púchov 86 148.200 €  685.690 € 0 0 

Trenčín 153 268.765 € 1.314.020 € 1 0 

S p o l u 1.106 2.704.530 € 20.050.285 € 4 27 

Naj .... v roku 2009 v zásahovej činnosti  
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v Trenčianskom kraji 
 

- požiar s najvyššou škodou vznikol 12. januára 2009 pri 

požiari dopravníkových pásov na uhlie v areáli firmy ENO 

v Zemianskych Kostoľanoch. Výška škody bola vyčíslená 
na 1 milión euro. Príčina požiaru nebola zistená; 

- požiar s najviac uchránenými hodnotami bol požiar do-
pravníkových pásov na uhlie v areáli firmy ENO v Ze-

mianskych Kostoľanoch kde boli uchránené hodnoty 

vyčíslené na 10 miliónov euro; 

- najviac evakuovaných a zachránených ľudí pri zásahu 

bolo pri záchrane a vyslobodení osôb z veľkokapacitného 
stanu, ktorý spadol v dôsledku veternej smršte na letisku v 

Trenčíne na festivale Pohoda. Príslušníci jednotky Okres-

ného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Tren-
číne v spolupráci s Obecným hasičským zborom zo So-

blahova a pracovníkmi zdravotnej záchrannej služby 
zachránili 98 ľudí, z toho 47 osôb bolo zranených (5 ťažko) 

a jednu osobu vyprostili spod trosiek stanu mŕtvu; 

- najväčší počet nasadenej techniky pri zásahu bolo pri 
požiari skládky odpadu v katastrálnom území obce Chudá 

Lehota, časť Mechovička v okrese Bánovce nad Bebravou, 
keď boli nasadené tieto vozidlá – 7x CAS 32 T815, 1x MB 

Atego, 1x Aktis CAS 24, 1x CAS 25 L101, 1x CAS35 

RTHP, čo predstavuje 11 hasičských vozidiel; 

- najväčší počet jednotiek zúčastnených na jednom 

zásahu bolo pri likvidácií požiaru rúbaniska a haluzoviny v 
katastrálnom území obce Lednica, časť Zrnová v okrese 

Púchov. Na zásahu sa zúčastnili jednotky Hasičskej stanice 

Považská Bystrica, Hasičskej stanice Púchov, Hasičskej 
stanice Dubnica n/Váhom, Hasičskej stanice Trenčín 

a Obecné hasičské jednotky z obcí Lednica, Zubák a 
Lednické Rovne; 
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- najväčší počet zasahujúcich počas jednej udalosti bolo 

pri požiari recyklovaného odpadu v objekte ZŤS Dubnica 

nad Váhom v okrese Ilava, kde sa na likvidácii zúčastnilo 
43 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 5 za-

mestnancov Závodného hasičského zboru ZŤS Dubnica, čo 
spolu predstavovalo 48 zasahujúcich ľudí;  

- najdlhšie trvajúci zásah bol pri požiari recyklovaného 

odpadu v objekte ZŤS Dubnica nad Váhom, kde príslušníci 
jednotiek Hasičského a záchranného zboru a zamestnanci 

Závodného hasičského zboru ZŤS Dubnica vykonali 
likvidáciu požiaru za 20 hodín a 25 minút; 

- najviac použitého hasiva na likvidáciu požiaru sa použilo 

pri hasení recyklovaného odpadu v hale objektu ZŤS 
Dubnica nad Váhom. Použilo sa 317.000 l vody a 200 l 

penidla pyronilu; 
- najviac hlásených udalostí na operačné stredisko v 

Trenčianskom kraji bolo ohlásených na operačné stredisko 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
Trenčín. Z celkových 735 udalostí bolo 448 pre jednotku 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
Trenčín a 287 pre Hasičskú stanicu Dubnica nad Váhom; 

- najmenej hlásených udalostí v Trenčianskom kraji bolo 

hlásených na ohlasovňu požiarov Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru Partizánske ( 235 uda-

lostí);  
- požiar s najväčšou plochou vznikol dňa 16. apríla 2009 v 

katastri obce Moravské Lieskové, miestna časť Plevovec v 

okrese Nové Mesto nad Váhom, kde horel trávnatý porast 
na ploche 500.000 m

2
 a bol spôsobený vypaľovaním; 

- najväčšia spotreba pohonných hmôt a najazdených 
kilometrovom počas zásahu bolo najazdených pri požiari 

skládky odpadov v obci Chudá Lehota v okrese Bánovce 

nad Bebravou a to celkovo 1056 km. Najviac pohonných 
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hmôt sa spotrebovalo pri požiari recyklovaného odpadu v 

areáli ZŤS v Dubnici nad Váhom v okrese Ilava (13.44l 

nafty, 76l benzínu). Najviac oleja sa spotrebovalo pri 
požiari rúbaniska a haluzoviny v katastrálnom území obce 

Lednica v okrese Púchov (11 l oleja); 
- najväčší výkon prúdov pri zásahu sapoužil pri likvidácii 

požiaru recyklovaného odpadu v Dubnici nad Váhom v 

okrese Ilava, kde bolo nasadených 11 “C“ prúdov a dva 
lafetové prúdy, čo spolu predstavuje 2.000 l vody za 1 mi-

nútu; 
- najviac technických zásahov bolo zaznamenaných v 

mesiaci jún (173) a najmenej v mesiaci január (77). 

- najčastejšie vznikali požiari v mesiaci apríl (210) a 
najmenej v mesiaci február (51); 

- najčastejšie vznikali požiare v nedeľu (190), najmenej v 
pondelok (135).  

- najčastejšie požiar vznikol medzi 18. – 19. hod. (78), 

najmenej horelo medzi 6. – 7. hod. (13); 
- najčastejšou príčinou požiarov bolo úmyselné zapálenie 

neznámou osobou (202); 
- najnovšou technikou je CAS 30 IVECO Trakker z roku 

2009. Tieto vozidlá boli pridelené na hasičské stanice v 

Prievidzi, Považskej Bystrici, Trenčíne, Dubnici nad Vá-
hom, Púchove a Novom Meste nad Váhom;  

- najstaršou technikou je Praga V3S ARS 12 M z roku 
1971, ktorá sídli na Hasičskej stanici v Dubnici nad Váhom. 

Používa sa hlavne pri likvidácii lesných požiarov;  

- najstarším zasahujúcim príslušníkom je nprap. Ján 
Polievka (57r.) z Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-

chranného zboru v Považskej Bystrici, z Hasičskej stanice 
Púchov; 
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- najmladším zasahujúcim príslušníkom bol rtm. Lukáš 

Ďatelinka (20r.) z Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-

chranného zboru v Partizánskom. 
- najviac usmrtených osôb pri zásahu bolo pri dopravnej 

nehode - čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel, následkom 
čoho v jednom z nich začalo horieť a uhoreli dve osoby. 

Nešťastie sa stalo na štátnej ceste č.1/61 pri obci Tren-

čianske Bohuslavice v okrese Nové Mesto nad Váhom dňa 
29. augusta 2009; 

- najviac použitého hadicového vedenia v dĺžke 300 m sa 
použilo na likvidáciu lesného požiaru v katastrálnom území 

obce Omšenie, časť Žihlavník v okrese Trenčín a v katas-

trálnom území obce Horná Maríková, časť Stolečné 
v okrese Považská Bystrica;  

- cvične príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Trenčíne použili 900 m hadicového 

vedenia pri zdolávaní fiktívneho požiaru na Trenčianskom 

hrade; 

- najkurióznejšie zásahy v roku 2009 boli : 

- dňa 4. januára 2009 v Dubnici nad Váhom na Vážskom 
kanály, kde boli príslušníci pomocou výsuvného rebríka 

zachraňovať dve primrznuté labute; 

- dňa 11. mája 2009 v Dubnici, keď pri areáli ZŤS uviazla 
v plote srna, ktorá sa však do príchodu jednotky sama z 

neho vyslobodila; 
- dňa 10. júna 2009 zasahovali príslušníci Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Parti-

zánskom na detskom ihrisku na ulici Malá Okružná pri 
odchytení hada (užovku vodnú). Po konzultácii s 

odborníkom so ZOO Bojnice bol had úspešne odchytený 
a neskôr vypustený do voľnej prírody; 

- dňa 2. novembra 2009 príslušníci jednotky na požiadanie 

mestskej polície vykonali odchyt zraneného sokola v 
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Prievidzi na Východnej ulici a následne ho odovzdali do 

ZOO. 

Vlastné poznámky 


