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Udalosť v Devínskej Novej Vsi



PRVÉ ÚDAJE o udalosti
• Dňa 30.08.2010 o 09:43:49 hod SELČ 

príjem 1. tiesňového volania na Krajské 
operačné stredisko  ZZS v Bratislave.

• Miesto udalosti: mestská časť Devínska 
Nová Ves, ulica Pavla Horova 1.

• Údaj z ulice o streľbe na 3.poschodí v 
byte, kde má byť aj dieťa.

• KOS BA vysiela RLP zo sídla stanice 
Dúbravka. 
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DEVÍNSKA NOVÁ VES
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O 09:48:16 – KOS  ZZS spätne kontaktuje prvú 
volajúcu – chce vedieť stav pacienta, ale dozvedá sa 
informáciu, že po ulici behá muž s puškou a strieľa 
okolo seba.
O 09:48:56 – tretie aktívne volanie o pomoc – už traja 
postrelení na ulici. 
Operátor tiesňovej linky 155 na miesto udalosti vysiela 
2 zásahové skupiny  rýchlej zdravotnej pomoci zo 
sídla  Dúbravka a Stupava. 

Naliehavo upozorňuje všetky vyslané 
zásahové skupiny na dodržanie bezpečnej 

vzdialenosti od miesta streľby.

PRVÉ MINÚTY udalosti...
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KOS ZZS BRATISLAVA

Čelo miestnosti
Pult 1  ZO

G.K.
RDS

realizátor

Pult 2  ZO
Mgr. A.H.

usmerňovač

Pult 3  ZO
R.A.

realizátor

Pult 4  ZO
Bc. A.R.

realizátor

Pult 6  ZO
I.T.

realizátor

Pult lekár
Dr. M.D.

dokončovateľ,
pozorovateľ,

Pult 112
Bc. L.M.

koordinátor,
pozorovateľ,

vyhodnocovateľ

Pult 5  ZO
R.N.

+Bc.M.D. 
v zácviku

zberač údajov,
zapisovateľ
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KOS ZZS BRATISLAVA

Lekár - konzultant, dokončovateľ
– konzultovala pacientov,zásahové skupiny a KOS, prihliadala 
na dodržiavanie postupu, komunikovala služobné hovory. 
Spracovala dokumentáciu a záverečnú správu, podrobnosti 
dotiahla dokonca.

Vedúca zmeny - pozorovateľ, koordinátor, vyhodnocovač

- obozretné zvažovanie efektivity a stratégie, využila farebné 
triedenie zranených.Riadila situáciu, usudzovala a rozhodovala 
sa rýchlo a odborne.

Role a úlohy:
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Operátori:
- zapisovač, interný kooperátor - pohotovo pripravil tabuľu na 

zapisovanie. Graficky znázorňoval a udržiaval 
prehľad,sústreďoval informácie. 

- usmerňovač – okrem iného usmerňoval diskusiu a snažil sa 
regulovať hlučnosť na sále. 

- realizátori – pracovali systematicky, zodpovedne; realizovali 
dielčie kroky k riešeniam (upozorňovanie  a sledovanie 
riešenia 7 udalostí  nesúvisiacich s  DNV;  zhŕňanie informácií 
o udalosti, ich overovanie a validizácia, aktivácia nemocníc s 
odovzdaním kompletného zoznamu s kontaktnými osobami, 
realizácia ďalších úloh podľa pokynov).

Role a úlohy:
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- verbálna – príjem tiesňových volaní, spätná väzba, 
verifikácia, spätné potvrdenie správy, upozorňovanie,
konzultácia stavu, inštruktáž...
- neverbálna – gestá, paralingvistika, zvuky z okolia...

- interná:
• operátori medzi sebou na KOS
• operátori a manažment OS ZZS SR
- externá:
• tiesňové volania o udalosti v DNV(H1,H2,H3)
• tiesňové volania mimo udalosť v DNV  
• so zásahovými skupinami ZZS
• s vedúcim lekárom KOS ZZS na mieste
• so zariadeniami ústavnej zdravotnej starostlivosti
• iné záchranné zložky (väčšinou polícia)

Komunikácia počas udalosti
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- o 09:55:43 - prvá zásahová skupina RLP na mieste
udalosti - nemohla sa dostať k pacientom.

- o 10:00 - polícia uzatvára prístupové cesty do DNV. MHD
mimo sídliska. Ešte neurčená bezpečná zóna.

Obecný úrad v DNV - varovanie obyvateľov.
- o 10:09 - príchod VL KOS ZZS na miesto udalosti,

vytypovanie bezpečného miesta pre zásahové
skupiny ZS.

- o 10:15 - príchod HL a HZ ZDZS Bratislava. S VL KOS ZZS
BA vytvorenie miesta triedenia ranených
a stanovisko pre koordinovaný transpot zranených.

„Strelec je stále na ulici a strieľa okolo seba“

MIESTO UDALOSTI
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Na KOS ZZS prijaté tiesňové volania z rôznych adries ul. 
J.Smreka 8, ul. J. Smreka 4, nám. J. Kostru, ul. M. 

Marečka,  P. Horova 12, P. Horova 10, P. Horova 20, P. 
Horova 10 zo zadu vonku, v bytoch i na vyšších 

poschodiach. 
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O 10:12:01 transport prvého zraneného so strelným 
zranením do nemocnice.

Od 10:19 hod (36 minút od nahlásenia udalosti) zásahové 
skupiny ZZS postupne vchádzajú do zóny po zranených 
(podľa následného vyjadrenia prezídia PZ bol v tom čase 

strelec zneškodnený). 

O 10:32:26 sa do logistiky transportu a umiestnenia 
zranených do zdravotníckych zariadení zapojila primárka 
Urgentného príjmu nemocnice Ružinov UNB - výrazné 
zjednodušenie a efektivita transportu zranených do 
nemocníc.

TRANSPORT zranených
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o 10:01 hod.  - aktivácia nemocníc v regióne
Univerzitná nemocnica Bratislava pracoviská: 
- Kramáre, 
- Antolská, 
- Ružinov, 
- Staré Mesto, 
- Milosrdní bratia, 

a nemocnica Ministerstva vnútra a obrany,
okrem detskej fakultnej nemocnice. 
Nemocnice následne hlásili aktiváciu  
traumatologického plánu, počty voľných kapacít  
a čakali na postihnutých.

NEMOCNICE a traumatologický plán

Ukončenie zdravotníckej časti zásahu o 11:59:36   
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Nasadenie síl a prostriedkov

spolu 9 vozidiel ambulancia, z toho: 
• 7 vozidiel ambulancia zo siete poskytovateľov 

ZZS (3 x RLP a 4 x RZP)
• 2 ambulancie RLP mimo siete poskytovateľov  
ZZS – 1 zás.skupina  HL a HZ ZDZS BA 
(triediaci lekár) a 1ambulancia RLP cestou na 
záchranársku súťaž do Poľska,

+ 1 vozidlo HaZÚ  so zásahovou skupinou  RZP.
• aktivovaná vrtuľníková záchranná zdravotná 

služba so sídlom stanice v Bratislave.

BILANCIA UDALOSTI
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Poškodenie zdravia obyvateľstva

Výsledkom streľby páchateľa je 23 zranení: 
8 mŕtvych
- 5 v byte na ulici Pavla Horova 1,
- 1 pred vchodom na chodníku  na ul. Pavla Horova 1,
- 1 páchateľ pred susediacim domom na chodníku, 
- 1 žena nájdená v byte na ulici Jána Smreka po príchode partnera 

z práce domov o 16:32 hod,

13 transportovaných zranených do nemocníc  so strelnými 
poraneniami  hrudníka, brucha, hlavy, sedacieho svalu, predlaktia 
a ramena a poraneniami črepinami napr. z rozstrieľaných okien 
- 4 po ošetrení prepustení do domáceho liečenia a
- 9 hospitalizovaných,

2 ľahko zranení ošetrení na mieste udalosti s poraneniami 
črepinami zo skla.

BILANCIA UDALOSTI
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Umiestnenie zranených do ZZ *

Univerzitná nemocnica Bratislava:

nemocnica Kramáre 3 zranení,
nemocnica  Antolská 2 zranení,
nemocnica  Ružinov 1 zranený,
nemocnica  Staré Mesto 3 zranení,
Fakultná nemocnica Milosrdní bratia 1 zranený,
Nemocnica Ministerstva vnútra 2 zranení,
Detská fakultná nemocnica Kramáre 1 zranené dieťa.

BILANCIA UDALOSTI

* ZZ – zdravotnícke zariadenie
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Volania na tiesňovú linku
Celkový počet hovorov 204 z toho:

28 aktívnych volaní o pomoc H1 a H2, prípadne urgencia 
dostupnosti,
7 služobných hovorov - vyslanie ambulancií na miesto udalosti,
6 služobných hovorov - informovanie a aktivácia TP nemocníc,
163 iných hovorov - overovanie bezpečnosti MU, overovanie 
stavu zranených  počas nedostupnosti MU, upozorňovanie na 
nebezpečenstvo, upresňovanie miesta zranených (utekali pred 
streľbou a schovávali sa na inom mieste než nahlásili na 155), 
smerovacie – smerovanie zranených; a informatívne – hľadanie 
umiestnenia zranených príbuznými a iné.

Posledné volanie na tiesňovú linku 155 bolo prijaté časom 
16:36; operačné stredisko polície 158 nahlasuje nájdenie 

poslednej obete streľby v byte.

BILANCIA UDALOSTI

+ približne 50 hovorov na dispozičný mobilný telefón
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POHĽAD OBYVATEĽA Devínskej Novej Vsi
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Reálny 
čas Čas Stručný popis hovoru Komentár

od vzniku

9:43:49 
cc

čas 
tr.h.1:
23 Príjem - 1.TV P.Horova 1 na ulici

leží muž drží sa za kríže, kričí že na 3 
poschodí sa striela 

9:45:38 
cc 2  min.

OS - vysiela na MU  RLP U 214 zo 
stanoviskav  DU

upozorňuje posádku na strelbu, vyslanie 
polície čas vydanie 9:46

9:47:05 4 min OS - informuje políciu - 158
polícia potvrdzuje že už informáciu majú 

a vysielaju hlliadky

9:47:26 4 min

Príjem - 2.TV P.Horova 1 - volajúci 
potvrdzuje postrelenie jedného 
muža

volajúci potvrdzuje postrelenie jedného 
muža 

9:48:16 5 min OS - spätne kontaktuje volajúcu
muž s puškou striela na ulici je v 

blízkosti, 

9:48:48 5 min
OS - vysliela na MU RZP U 209 zo 

stanoviska DU  

podozrenie na viac ranených, 
nevstupovať do nebezpečnej 
zóny, polícia poslaná 

9:48:53 5 min

OS - kontaktuje vyslanú posádku RLP -
potvrdzuje strelbu, vyslanie RZP, 
polície

upozorňuje posádku aby nevstupovali 
do nebezpečnej zóny

9:48:56 5 min

Príjem - 3 TV  muž postrelený do 
ramena žiada pomocpre seba a  
postrelenú ženu do stehna

skryl sa so ženou do lekárne na P. 
Horova

Spracovanie informácií po udalosti



Dňa 23. 10. 2010 na galavečere MODRÁ HVIEZDA
v nitrianskom divadle Andreja Bagara získali všetky
kolektívy záchranných zložiek (KOS ZZS BA,
zásahové skupiny ZZS v Bratislave, HaZÚ
v Bratislave) participujúcich na riešení udalosti
v Devínskej Novej Vsi prestížne ocenenie „ Zlatá
záchranárska hviezda“ v kategórii Záchranársky čin
roka profesionálneho tímu, ktorí kvalitnou, efektívnou
prácou a vynikajúcou organizáciou zásahu prispeli
k záchrane ľudského života.
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