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Hasičské cvičenie pod Omšenskou babou preverilo pripravenosť záchranných 

zložiek 

 

V sobotu 24. septembra 2016 sa pod Omšenskou babou v Omšení uskutočnilo rozsiahle 

hasičské cvičenie, ktoré malo za úlohu preveriť pripravenosť záchranných služieb a ich 

techniky. 

 

Do cvičenia pod názvom Hasičské popoludnie pod Omšenskou babou sa zapojili hasičské 

jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranárskeho zboru v Trenčíne, 

Dobrovoľné hasičské zbory z okresu Trenčín, využité boli aj sily a prostriedky Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a nechýbala ani Slovenská pátracia služba.  

 

Podujatia sa osobne zúčastnil aj župan Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

Jaroslav Baška, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Vendelín Horváth, 

zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Rastislav Pelech, 

poslanec Zastupiteľstva TSK Milan Berec a starosta Omšenia Alojz Marček.  

 

Cieľom cvičenia bolo lokalizovať lesný požiar rozšírený na blízku chatu a detský tábor, 

spojené s vyhľadávaním zranených a stratených osôb. „Som úprimne rád, že sme sa zhostili 

toho imaginárneho požiaru, ktorý tu vznikol. Všetci sme spojili sily a dokázali sme, že vieme 

byť nápomocní našim spoluobčanom. O tom to všetko je,“ uviedol pri vyhodnotení veliteľ 

cvičenia a podpredseda Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Ján Sivák. 

 

Podujatie sa konalo s podporu TSK a záštitu nad nim prevzal predseda TSK Jaroslav 

Baška. „Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto cvičenia. Treba byť vždy 

pripravený. Pevné verím, že toto súčinnostné cvičenie preverilo nielen techniku, ale aj 

ľudské schopnosti. Verím, že výsledky tohto cvičenia budeme môcť prípadne použiť aj 

v reálnych situáciách, ktoré môžu v okrese Trenčín vzniknúť,“ povedal župan TSK 

v príhovore. Cvičenie je len ďalším dôkazom výbornej spolupráce medzi TSK a Krajským 

výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trenčíne na základe Memoranda o partnerstve 

a spolupráci medzi týmito dvoma stranami.  
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