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Trenčín, 23. september 2017 
Sobota patrila jednému z najväčších taktických cvičení v Trenčianskom kraji za 

posledných 10 rokov 

V sobotu 23. septembra 2017 preverilo medzinárodné taktické cvičenie zložiek 

Integrovaného záchranného systému okresu Trenčín ich pripravenosť v reálnych 

situáciách. 

Lokalizácia lesného požiaru spojená s pátraním po nezvestných osobách. Tak znel 

názov cvičenia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 250 cvičiacich. Nechýbali medzi nimi 

príslušníci hasičských jednotiek Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

Trenčín a členovia všetkých dobrovoľných hasičských zborov z okresu Trenčín. Do 

cvičenia boli zapojené aj sily a prostriedky Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Trenčíne a príslušníci Slovenskej pátracej služby. Tento rok bolo jedno z najväčších 

taktických cvičení v Trenčianskom kraji s prívlastkom medzinárodné. Zúčastnili sa ho aj 

jedno české a dve poľské družstvá.          

Cestu na cvičenie si v sobotné popoludnie našiel aj predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Jaroslav Baška, pod ktorého záštitou sa podujatie konalo. 

„Trenčiansky samosprávny kraj na základe Memoranda o spolupráci, ktoré podpísal 

s Krajským výborom DPO v Trenčíne, podporuje organizáciu súčinnostných cvičení. 

Tento rok je to v Soblahove. Zúčastnilo sa ho oveľa viac ľudí, síl a prostriedkov, ako 

tomu bolo minulý rok v Omšení pod Omšenskou babou. Preto chcem poďakovať 

všetkým, ktorí zorganizovali súčinnostné cvičenie za to, že si družstvá mohli precvičiť 

všetky podmienky a požiadavky, ktoré sú na nich pri reálnych zásahoch kladené,“ 

uviedol trenčiansky župan.      

Súčinnosť medzi jednotlivými zložkami Integrovaného záchranného systému je základom 

úspešného zásahu, čo potvrdil aj predseda Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR za okres 

Trenčín Ján Sivák. „Cvičenie, ktoré bolo jedným z najväčších v Trenčianskom kraji za 

posledných 10 rokov, bolo zrkadlom spolupráce všetkých zúčastnených, nielen jednotiek 

Integrovaného záchranného systému, ale aj Slovenskej pátracej služby a všetkých DHZ 

obcí okresu Trenčín,“ komentoval s tým, že cvičenie prebehlo za extrémnych podmienok, 

keď počas celého dňa intenzívne pršalo a okrem spojenia medzi zložkami preverilo aj 

schopnosti dodávky vody pri lesnom požiari.        



Svoju prácu skvele zvládli aj príslušníci Slovenskej pátracej služby (SPS), ktorí počas 

taktického cvičenia pátrali po nezvestných osobách. „Tri nezvestné osoby sa našli, boli 

v poriadku a nebol nutný ich zvoz ani nasadenie záchranného vrtuľníka,“ okomentoval 

úspešný zásah riaditeľ Slovenskej pátracej služby Lukáš Beták.    

Vyhodnotenia taktického cvičenia sa zúčastnili aj prednosta Okresného úradu v Trenčíne 

Jozef Stopka, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef 

Habánik, krajský predseda Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trenčíne Jozef Smolinský, 

riaditeľ okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Milan Dudák, 

starostky a starostovia okolitých obcí a mnohí ďalší.   

Sprievodný program ponúkol ukážky služobnej kynológie Policajného zboru či historickej 

hasičskej techniky.   
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