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Texty
1. OSZZS: Záchranári trénovali zásah pri zrážke autobusu s vlakom spolu s
Rakúšanmi
(18.10.2014; www.lekari.sk; s. -; TASR)

Bratislava - Záchranári zo Slovenska aj Rakúska dnes zasahovali pri hromadnej nehode na
diaľnici D2 neďaleko štátnej hranice, nešlo však o reálnu udalosť, ale o spoločné cvičenie na
železničnom priecestí Zadné lúky v bratislavskej Petržalke. Záchranári si trénovali zásah pri
zrážke vlaku s autobusom so 70 zranenými."Počas simulovanej nehody autobus z nezistených

príčin prerazil cestné zátarasy a spadol na železničné priecestie. Narazil doň osobný vlak
premávajúci medzi Bratislavou a Viedňou. Na mieste zasahovalo deväť posádok zo
Slovenska a 6 posádok z Rakúska, ako aj zložky Hasičského a záchranného zboru, Červeného
kríža a Modrého anjela," priblížil hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
SR Boris Chmel.Cvičenie malo poukázať na dôležitosť užšej spolupráce záchranných zložiek
v pohraničí Rakúska a Slovenska. "Musíme byť pripravení vysporiadať sa s rizikom nehôd pri
trvalo narastajúcej hustote dopravy, či so stále väčšou hrozbou prírodných katastrof," povedal
riaditeľ OSZZS SR Igor Brizlák. Prezident Rakúskeho Červeného kríža Burgenland Bruno
Wögerer upozornil, že riziko spoločných zásahov je vysoké. "Mali by sme byť preto dobre
pripravení a toto je cesta, ako na to."Záchranári z oboch strán Dunaja rozbehli projekt
KATKOM na vytvorenie Kompetenčného centra záchranných zdravotných služieb pre
školenia a ochranu pred katastrofami v pohraničnej oblasti Rakúsko - Slovensko. Financuje sa
z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013. V rámci
projektu si budú záchranári vymieňať poznatky, skúsenosti, školiť a trénovať sa navzájom,
simulovať a testovať rôzne situácie v pohraničí. Do budúcna by mali Rakúšania vybudovať aj
tréningové a logistické centrum pre tieto účely.

2. Slovenskí a rakúski záchranári simulovali zásah pri hromadnej nehode
(18.10.2014; www.teraz.sk; , 17:20, s. -; TASR)

Cvičenie malo poukázať na dôležitosť užšej spolupráce záchranných zložiek v pohraničí
Rakúska a Slovenska.
Priebeh simulovaných záchranárskych prác Foto: TASR/Štefan Puškáš
Bratislava 18. októbra (TASR) - Záchranári zo Slovenska aj Rakúska dnes zasahovali pri
hromadnej nehode na diaľnici D2 neďaleko štátnej hranice, nešlo však o reálnu udalosť, ale o
spoločné cvičenie na železničnom priecestí Zadné lúky v bratislavskej Petržalke. Záchranári
si trénovali zásah pri zrážke vlaku s autobusom so 70 zranenými.
"Počas simulovanej nehody autobus z nezistených príčin prerazil cestné zátarasy a spadol na
železničné priecestie. Narazil doň osobný vlak premávajúci medzi Bratislavou a Viedňou. Na
mieste zasahovalo deväť posádok zo Slovenska a 6 posádok z Rakúska, ako aj zložky
Hasičského a záchranného zboru, Červeného kríža a Modrého anjela," priblížil hovorca
Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Boris Chmel.
Cvičenie malo poukázať na dôležitosť užšej spolupráce záchranných zložiek v pohraničí
Rakúska a Slovenska. "Musíme byť pripravení vysporiadať sa s rizikom nehôd pri trvalo
narastajúcej hustote dopravy, či so stále väčšou hrozbou prírodných katastrof," povedal
riaditeľ OSZZS SR Igor Brizlák. Prezident Rakúskeho Červeného kríža Burgenland Bruno
Wögerer upozornil, že riziko spoločných zásahov je vysoké. "Mali by sme byť preto dobre
pripravení a toto je cesta, ako na to."
Záchranári z oboch strán Dunaja rozbehli projekt KATKOM na vytvorenie Kompetenčného
centra záchranných zdravotných služieb pre školenia a ochranu pred katastrofami v
pohraničnej oblasti Rakúsko - Slovensko. Financuje sa z Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013. V rámci projektu si budú záchranári vymieňať

poznatky, skúsenosti, školiť a trénovať sa navzájom, simulovať a testovať rôzne situácie v
pohraničí. Do budúcna by mali Rakúšania vybudovať aj tréningové a logistické centrum pre
tieto účely.
Fotogaléria: Simulácia dopravnej nehody osobného vlaku a autobusu
http://www.teraz.sk/eurovolby-2014/zachranari-rakusko-slovensko-simulacia/102449clanok.html

3. Slovenskí a rakúski záchranári cvičili
(18.10.2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 14/24; Milan Janásik / Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor:
"Slovenskí a rakúski záchranári nacvičovali spoločný zásah. Simulovaná dopravná nehoda sa
stala neďaleko štátnej hranice na diaľnici D2. Autobus prerazil zvodidlá a po tom, ako
dopadol na železničné priecestie, ho zachytil vlak. Záchranári si vyskúšali pomoc pre
sedemdesiat zranených."
Milan Janásik, redaktor:
"Namiesto fingovanej nehody vyrazili pri cvičení záchranári zo Slovenska, aj z Rakúska v
tom istom okamihu. Volania na tiesňovú linku totiž dostali operátori oboch krajín. Takto to
vyzeralo na mieste nehody presne desať minút od jej ohlásenia. Opodstatnenosť spoločného
cvičenia vyplýva z čoraz hustejšieho osídlenia prihraničných oblastí. Súvisí s ním aj zhustená
doprava a teda väčšia pravdepodobnosť nehôd."
Igor Brizlák, riaditeľ operačného strediska záchranárov:
"Tie riziká tu sú a naozaj my musíme byť pripravení poskytnúť pomoc bez ohľadu na štátnu
príslušnosť alebo miesto nehody."
Bruno Wögerer, rakúsky Červený kríž Burgenland:
"Nehody sa nezastavujú na hraniciach. Niekedy potrebujeme na záchranu ľudí väčšie
množstvo záchranných síl."
Milan Janásik:
"Na to, aby mohli záchranári z oboch krajín komunikovať pri zásahu rýchlejšie, vytvorili
špeciálny záchranársky slovník. Sú v ňom slová zo slovenčiny, aj z nemčiny."
Bruno Wögerer:
"Nielenže máme vytvorený spoločný slovník, ktorým sa vieme dorozumievať, vytvorili sme si
aj spoločné pokyny vzájomnej práce. Znamená to, že kolegovia si iba gestom ukážu, o čo ide
a vedia spoločne riešiť situáciu."

Milan Janásik:
"Podobný spoločný zásah záchranárov z oboch krajín zatiaľ v reálnom živote nenastal.
Záchranári však upozorňujú na potrebu zmeny legislatívy tak, aby si mohli v prihraničných
oblastiach pomáhať častejšie. Dnes môžu zasiahnuť na území susednej krajiny, len ak ide o
katastrofu, či obzvlášť veľkú nehodu."
Igor Brizlák:
"Naozaj potrebujeme upraviť aj tie bežné zásahy. Stále viac našich obyvateľov je na území
Rakúska."
Milan Janásik:
"Viacerí figuranti precvičili záchranárov aj v reakciách na šok. Zranení ľudia sa v ňom ocitnú
často."
Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža:
"Môžu byť agresívni, môžu len v panike pobehovať, snažia sa vyhľadávať svojich kamarátov,
pomáhať im, ale pritom vlastne zavadzajú. Čiže polícia a hasiči sú dôležití aj v tom, aby
zvládli týchto psychicky dočasne narušených jedincov."
Milan Janásik:
"Cvičenie bolo financované z peňazí Európskej únie. Z nich tiež záchranári kúpili lietajúce
drony, ktoré budú aj v budúcnosti používať pri monitorovaní nehody zo vzduchu. Dokážu tak
lepšie koordinovať záchranárske práce."

4. Katastrofy nepoznajú hranice
(18.10.2014; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 10/29; Danica Kleinová / Jaroslav
Zápala, Mária Chreneková Pietrová)

Jaroslav Zápala, moderátor:
"Katastrofy a hromadné nešťastia veru štátne hranice nepoznajú, ani legislatívne a ani
jazykové."
Mária Chreneková Pietrová, moderátorka:
"Tu pomôže spolupráca a dobré jazykové znalosti našich záchranárov. Dnes si to mohli
vyskúšať naši a rakúski záchranári pri simulácii vlakového nešťastia."
Danica Kleinová, redaktorka:
"Katastrofy sa na hraniciach nezastavujú. Zjednotená Európa predpokladá aj spoločný postup,
ak by sa niečo stalo, no problémom môže byť jazyk. V tomto prípade sú to rakúski záchranári,

ktorí spolu s našimi zachraňujú životy pri nehode. Vedieť sa dorozumieť je dôležité.
Dorozumieť sa musia nielen policajti, hasiči a záchranári, ale aj rakúske a slovenské operačné
stredisko. Dokonca je na svete aj špeciálny nemecko-slovenský slovník."
Brunov Wögerer, prezident Rakúskeho Červeného kríža Burgenland:
"Vytvorili sme si aj spoločné pokyny. Úplne stačí, keď kolega ukáže rukami, o čo sa jedná a
my už to vieme určiť."
Danica Kleinová:
"Dnes si mohli vyskúšať možno až tak nie vzdialenú hudbu budúcnosti - nové technológie.
Priame kamerové prenosy zo záchrany na operačné strediská."
Igor Brizlák, riaditeľ Operačného strediska ZZS:
"V súčasnosti je doba taká, že predovšetkým technológie nás posúvajú na všetkých úsekoch."
Danica Kleinová:
"Podľa hasičov a záchranárov sú takéto cvičenia vždy na niečo dobré. Dôležité sú najmä
chyby, ktoré tu urobia."
Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža:
"Si zapamätajú a v reálnej situácii už potom nikdy v živote nespravia. To znamená, že takéto
cvičenia zachraňujú životy možno už zajtrajších obetí nešťastia."
Ján Liberčan, veliteľ zásahu, HaZZ Bratislava:
"Bol veľký počet figurantov ako zranených, bolo zhruba sedemdesiat osôb, fyzicky náročné."

5. Rakúski a slovenskí záchranári cvičili
(18.10.2014; Televízna stanica JOJ; Krimi; 19:00; por. 10/14; Denisa Pírniková / Monika Bruteničová, Michal
Farkašovský)

Monika Bruteničová, moderátorka:
"V bratislavskej Petržalke spadol na železničnú trať autobus, do ktorého následne narazil
idúci vlak. Pri nehode sa zranilo až sedemdesiat ľudí."
Michal Farkašovský, moderátor:
"Takéto tragédie sa síce nestávajú často, no naše aj rakúske záchranné zložky musia byť
pripravené. Obe krajiny si spoluprácu v oblasti záchrany životov dnes preverili na cvičení."
Denisa Pírniková, redaktorka:

"Na miesto prišli ako prví policajti, hneď za nimi hasiči, ktorí začali vyprosťovať zranených a
následne ich odovzdali do rúk záchranárom. Slečna, vy kde ste sedeli pri tom náraze?"
Komparzistka:
"Ja som sedela v autobuse vzadu a strašne ma bolí noha, som si ju udrela."
Denisa Pírniková:
"Celá kooperácia záchranných zložiek sa niesla v znamení novej spolupráce s Rakúskom. K
nešťastiu môže dôjsť kedykoľvek aj v pohraničí a preto musia mať obe strany zvládnutú
spoluprácu. V budúcnosti je ešte nutné upraviť aj našu legislatívu."
Igor Brizlák, riaditeľ OS ZZS SR:
"Je to projekt KATKOM, ktorý má vlastne zabezpečiť pripravenosť obidvoch krajín na
zvládnutie katastrof."
Hans Niessl, predseda krajin. vlády Burgenlandu:
"Musíme ako susedia držať spolu, či je to Burgenland alebo Slovensko. A keď budeme držať
spolu a rozvíjať oba jazyky, ako aj rôzne štruktúry, tak je to omnoho efektívnejšie."
Bruno Wögerer, prezident Červeného kríža Burgenland:
"Je mi len ľúto, že to prišlo až tak neskoro. Mohli sme to urobiť už pred desiatimi-pätnástimi
rokmi."
Denisa Pírniková:
"Toto cvičenie preverilo, že slovenské ako aj rakúske záchranné zložky dokážu aj napriek
jazykovej bariére spolu výborne spolupracovať a dúfajme, že táto spolupráca sa bude rozvíjať
aj naďalej."

6. Pri hromadnej nehode sa zranilo 70 Slovákov a Rakúšanov (našťastie iba
cvične)
(18.10.2014; www.cas.sk; Čas.sk, 18:38, s. -; Redakcia)

Záchranári si preverili svoje schopnosti pri záchrane 70 ľudí.
| Na diaľnici D2 sa stala hromadná nehoda, pri ktorej sa zranilo 70 ľudí zo Slovenska a
Rakúska. Našťastie len v rámci spoločného cvičenia záchranárov.
Neďaleko štátnej hranice do autobusu narazil vlak. Na miesto vyrazili záchranári z Rakúska aj
Slovenska. Operátori z oboch krajín prijali volanie na tiesňovú linku od zranených
cestujúcich. Takéto dramatické cvičenie v sobotu absolvovali záchranári.

Záchranári a operátori zo Slovenska a Rakúska testovali spoluprácu pri zvládaní hromadných
nehôd v rámci cvičenia na železničnom priecestí Zadné lúky v bratislavskej Petržalke.
Situácia bola dramatická. Počas simulovanej nehody autobus z nezistených príčin prerazil
cestné zátarasy a spadol na železničné priecestie. Narazil doň osobný vlak premávajúci medzi
Bratislavou a Viedňou. Na mieste zasahovalo 9 posádok zo Slovenska a 6 posádok z Rakúska,
ako aj zložky Hasičského a záchranného zboru, Červeného kríža a Modrého anjela.
"Cvičenie má poukázať na dôležitosť užšej spolupráce záchranných zložiek v pohraničí
Rakúska a Slovenska, ktoré je čoraz hustejšie osídlené. Musíme byť pripravení vysporiadať sa
s rizikom nehôd pri trvalo narastajúcej hustote dopravy, či so stále väčšou hrozbou prírodných
katastrof. Pri veľkých hromadných nešťastiach je nevyhnutné zapojiť všetky dostupné sily a
prostriedky záchranných zložiek v regióne a urobiť všetko pre záchranu života bez ohľadu na
príslušnosť ku krajine či miesto nehody," vysvetlil riaditeľ Operačného strediska záchrannej
zdravotnej služby SR Igor Brizlák. "Spoločné cvičenie je praktickým vyústením doterajších
teoretických výstupov projektu, kedy sme spoločne spracovali analýzu zameranú na otvorené
problémy prihraničnej rakúsko-slovenskej oblasti, ako aj školiace manuály na spoločné
vzdelávanie záchranárskych zložiek. "Riziko" spoločných zásahov je vysoké, mali by sme byť
preto dobre pripravení a toto je cesta ako na to," doplnil Bruno Wögerer, prezident Rakúskeho
Červeného kríža Burgenland.
Záchranári si budú aj naďalej vymieňať poznatky, skúsenosti, školiť a trénovať sa navzájom,
simulovať a testovať rôzne situácie v pohraničí. Okrem toho vytvoria aj rakúsko-slovenský
slovník špecifických záchranárskych odborných výrazov. Do budúcna by mali Rakúšania
vybudovať aj tréningové a logistické centrum pre tieto účely. "Dôležitou súčasťou projektu je
súčasne snaha otvoriť diskusiu o otázkach legislatívy určujúcej pravidlá pre cezhraničnú
spoluprácu záchranných zložiek, a to nielen pre prípad katastrof," doplnil Igor Brizlák.
http://www.cas.sk/clanok/296817/pri-hromadnej-nehode-sa-zranilo-70-slovakov-a-rakusanovnastastie-iba-cvicne.html

7. Slovenskí a rakúski záchranári simulovali zásah pri nehode
(18.10.2014; www.webnoviny.sk; Slovensko, 20:55, s. -; SITA)

Foto: SITA/Ján Slovák
BRATISLAVA 18. októbra (WEBNOVINY) - Slováci a Rakúšania budú spoločne
zachraňovať. Užšiu spoluprácu záchranárskym zložkám oboch štátov umožní nový projekt
KATKOM. Na dôležitosť užšej spolupráce záchranných zložiek v pohraničí Rakúska a
Slovenska, ktoré je čoraz hustejšie osídlené, poukázalo podľa riaditeľa Operačného strediska
záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR Igora Brizláka aj dnešné cvičenie v Bratislave,
agentúru SITA o tom informoval hovorca záchranárov Boris Chmel.
Dnešné cvičenie simulovalo vážnu hromadnú nehodu neďaleko štátnej hranice na diaľnici
D2. Autobus z neznámych príčin prerazil cestné zátarasy a vyletel na železničné priecestie,
kde doň narazil osobný vlak premávajúci medzi Bratislavou a Viedňou. Zranilo sa 70 ľudí zo
Slovenska a Rakúska.

Obrazom: Simulovaná nehoda osobného vlaku s autobusom
Riziko spoločných zásahov je vysoké
"Na miesto vyrazili záchranári z Rakúska aj Slovenska. Operátori z oboch krajín totiž prijali
volanie na tiesňovú linku od zranených cestujúcich," priblížil cvičenie Chmel. Doplnil, že
zasahovalo 9 posádok zo Slovenska a 6 z Rakúska, tiež zložky Hasičského a záchranného
zboru, Červeného kríža a Modrého anjela.
Podľa prezidenta Rakúskeho Červeného kríža Burgenland Bruna Wögerera je riziko
spoločných zásahov vysoké a preto musia byť záchranári dobre pripravení. Umožní im to
spoločný projekt KATKOM na vytvorenie Kompetenčného centra záchranných zdravotných
služieb pre školenia a ochranu pred katastrofami v pohraničnej oblasti Rakúsko - Slovensko,
ktorý sa financuje z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 2013.
Foto: SITA/Ján Slovák
Vytvoria aj slovník záchranárskych výrazov
Na projekte sa ako partner podieľa Operačné stredisko ZZS SR a krajinský zväz Rakúskeho
Červeného kríža zo spolkovej krajiny Burgenland. Spolupracujú aj ďalšie odborné a
záchranárske subjekty. Podľa šéfa našich záchranárov Igora Brizláka je dôležitou súčasťou
projektu napríklad aj "snaha otvoriť diskusiu o otázkach legislatívy určujúcej pravidlá pre
cezhraničnú spoluprácu záchranných zložiek, a to nielen pre prípad katastrof".
"V rámci projektu si budú záchranári vymieňať skúsenosti, školiť a trénovať sa navzájom,
simulovať a testovať rôzne situácie v pohraničí. Okrem toho vytvoria aj rakúsko-slovenský
slovník špecifických záchranárskych odborných výrazov. Do budúcna by mali Rakúšania
vybudovať aj tréningové a logistické centrum pre tieto účely," dodal Boris Chmel v tlačovej
správe.
Atmosféra pred simulovaným záchranárskym zásahom na najvyššej úrovni pri hromadnej
nehode osobného vlaku s autobusom. Foto: SITA/Ján Slovák
Záchranári zo Slovenska a Rakúska po simulovanom záchranárskom zásahu, pri ktorom
zasahovali pri nehode osobného vlaku s autobusom. Foto: SITA/Ján Slovák
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/879621-slovenski-a-rakuski-zachranarisimulovali-zasah-pri-nehode/

8. FOTO: Takto dala hromadná zrážka na diaľnici zabrať záchranárom
(18.10.2014; www.pluska.sk; Správy, 17:54, s. -; TASR)

V bratislavskej Petržalke sa trénovali slovenskí, ale aj rakúski záchranári. Cvičili sa pre prípad
hromadnej dopravnej nehody na diaľnici.

Záchranári zo Slovenska aj Rakúska dnes zasahovali pri hromadnej nehode na diaľnici D2
neďaleko štátnej hranice, nešlo však o reálnu udalosť, ale o spoločné cvičenie na železničnom
priecestí Zadné lúky v bratislavskej Petržalke.
Záchranári si trénovali zásah pri zrážke vlaku s autobusom so 70 zranenými.
"Počas simulovanej nehody autobus z nezistených príčin prerazil cestné zátarasy a spadol na
železničné priecestie. Narazil doň osobný vlak premávajúci medzi Bratislavou a Viedňou. Na
mieste zasahovalo deväť posádok zo Slovenska a 6 posádok z Rakúska, ako aj zložky
Hasičského a záchranného zboru, Červeného kríža a Modrého anjela," priblížil hovorca
Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Boris Chmel.
Vymenia si skúsenosti
Cvičenie malo poukázať na dôležitosť užšej spolupráce záchranných zložiek v pohraničí
Rakúska a Slovenska. "Musíme byť pripravení vysporiadať sa s rizikom nehôd pri trvalo
narastajúcej hustote dopravy, či so stále väčšou hrozbou prírodných katastrof," povedal
riaditeľ OSZZS SR Igor Brizlák.
Prezident Rakúskeho Červeného kríža Burgenland Bruno Wögerer upozornil, že riziko
spoločných zásahov je vysoké.
"Mali by sme byť preto dobre pripravení a toto je cesta, ako na to." Záchranári z oboch strán
Dunaja rozbehli projekt KATKOM na vytvorenie Kompetenčného centra záchranných
zdravotných služieb pre školenia a ochranu pred katastrofami v pohraničnej oblasti Rakúsko Slovensko.
Financuje sa z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 2013. V rámci projektu si budú záchranári vymieňať poznatky, skúsenosti, školiť a trénovať
sa navzájom, simulovať a testovať rôzne situácie v pohraničí. Do budúcna by mali Rakúšania
vybudovať aj tréningové a logistické centrum pre tieto účely.
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/foto-takto-dala-hromadna-zrazka-dialnici-zabratzachranarom.html

9. Ratovali 70 zranených
(20.10.2014; Plus jeden deň; SLOVENSKO , s. 11; ak)

Spoločné cvičenie našich a rakúskych záchranárov
BRATISLAVA - Nikto to nechce zažívať, ale všetci sa na takúto hrôzu musia pripraviť. Naši
a rakúski záchranári, policajti i hasiči majú za sebou dramatické cvičenie. Zasahovali,
našťastie, len pri simulovanej nehode, ktorá sa stala neďaleko našej štátnej hranice s
Rakúskom.
Na železničnom priecestí v bratislavskej Petržalke si záchranári a operátori zo Slovenska a z
Rakúska vyskúšali vzájomnú spoluprácu. Pri simulovanej nehode narazil vlak idúci do

Viedne do autobusu. Ten prerazil cestné zátarasy a spadol na železničné priecestie. Zranilo sa
70 ľudí. Pomoc okamžite vyrazila na miesto. "V operačnom stredisku sme prijali výzvu o 14.
hodine a operátor tam vyslal najbližšie posádky. Ako prví dorazili policajti, do šiestich minút
prišli hasiči a do ôsmich minút záchranári," povedal hovorca záchranárov Boris Chmel. "Mali
sme tu 9 slovenských a 6 rakúskych posádok," dodal. Zasahovali aj hasiči, Červený kríž a
Modrý anjel. "Našou úlohou je poskytnúť psychosociálnu podporu. Prvoradé je zdravotnícke
ošetrenie, ale u nezranených či ľahšie poranených pretrváva takzvaná duševná tieseň a treba
ich stabilizovať," vysvetlil riaditeľ Modrého anjela Branislav Chrenka. Cvičenie vyšlo
výborne. Ocenili to aj figuranti vyškolení na takéto akcie, ktorí s gustom zahrali zranených.
(ak)
ANKETA : Ako ste spokojní s prvou pomocou?
Monika (16) "Ošetrili ma veľmi dobre. Mala som vykĺbené koleno, tržnú ranu na hlave a
odreninu na ruke. Museli ma vytiahnuť z autobusu a dali ma na nosidlá."
Peter (50) "Mám pomliaždený hrudník, niekoľko zlomenín a vonkajšie krvácanie. Som veľmi
spokojný, ako sa o mňa postarali. Sedel som vo vlaku smerom do Viedne, odkiaľ ma museli
vyniesť."
Gabriel (7) "Pri náraze sa rozbili sklá a z toho dôvodu mám zranenie na hlave. Ja som v žltej
zóne a mamina v zelenej, no môžeme byť spolu."
Ľubor (21) " Som spokojný so zásahom. Mám niečo s hlavou, ale neviem, čo presne. Sedel
som vo vlaku, keď došlo k nehode."
Foto:
mali čo robiť: Hasiči a záchranári museli pomôcť krvácajúcim cestujúcim.

