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Rozbor zásahovej činnosti
jednotiek Hasičského a záchranného zboru Trnavského kraja
za rok 2005
Zásahová činnosť jednotiek HaZZ
V roku 2005 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 2061 zásahov. Z toho bolo 1060
výjazdov k poţiarom (51 %), 424 výjazdov k technickým zásahom (21%), 463 výjazdov
k dopravným nehodám (22%), 62 ekologických zásahov (3 %) a 52 planých poplachov (3 %).
V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol počet výjazdov o 125, pričom počet výjazdov
k poţiarom klesol o 78 a počet výjazdov k technickým zásahom sa zvýšil o 5; počet výjazdov
k dopravným nehodám sa zvýšil o 43 a počet výjazdov k ekologickým zásahom sa zníţil o 78.
Výjazdy k planým poplachom poklesli o 17 prípadov.
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Rozdelenie výjazdov vykonaných jednotkami HaZZ v roku 2005 percentuálne
podľa druhu udalostí
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Z hľadiska dlhodobého vývoja zásahovej činnosti bol v rokoch 2004 a 2005 zaznamenaný
pokles celkového počtu výjazdov, čo je ovplyvnené najmä niţším počtom poţiarov z dôvodu
priaznivejších poveternostných podmienok v jarných a letných mesiacoch. Počet výjazdov
k technickým zásahom, dopravným nehodám a ekologickým zásahom zostáva po náraste v roku
2001 v rámci štatistickej odchýlky na stabilnej úrovni.

Vývoj zásahovej činnosti podľa druhu udalostí
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Z podrobnejšej analýzy zásahovej činnosti podľa dátumu a času výjazdu moţno konštatovať, ţe
maximum zásahovej činnosti v roku 2005 bolo zaznamenané v jarných a letných mesiacoch, čo
súvisí najmä so zvýšeným počtom poţiarov v prírodnom prostredí. Z hľadiska počtu výjazdov
podľa dňa v týţdni moţno tak ako v predchádzajúcich rokoch konštatovať mierne zvýšenie počtu
výjazdov v piatok a v sobotu. Pri analýze časov výjazdov k udalostiam podľa dennej doby
pozorujeme výrazné maximum v poobedňajších a večerných hodinách v čase od 13. do 21. hodiny
a výrazné minimum v nočných hodinách v čase od 24. do 6. hodiny, čo je tieţ v zhode s údajmi
s predchádzajúcich rokov.
Prehľad výjazdov k udalostiam jednotiek HaZZ podľa jednotlivých mesiacov
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Výjazdy jednotiek HaZZ v roku 2005 k udalostiam
podľa dennej doby
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Zásahová činnosť v roku 2005 podľa jednotlivých okresov
Porovnanie výjazdov jednotiek HaZZ ku všetkým druhom udalostí
v rokoch 2004 a 2005
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Dunajská Streda
Spolu bolo vykonaných 434 výjazdov, z toho 236 k poţiarom (54,3%), 185 k technickým
zásahom (42,6 %) a 13 planých poplachov. Oproti predchádzajúcemu roku stúpol počet
výjazdov o 44, pričom počet výjazdov k poţiarom sa zvýšil o 14 a výjazdy k technickým
zásahom stúpli o 28, počet planých poplachov 13 - nárast o 2. K dopravným nehodám bolo
vykonaných 82 výjazdov, čo je 44,3 % z počtu technických zásahov a 18,9 % všetkých
výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu výjazdov k dopravným nehodám o 23.
K ekologickým zásahom bolo 18 výjazdov čo je 9,7 % z technických zásahov, pokles o 20
výjazdov.
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Galanta
Spolu bolo vykonaných 400 výjazdov, z toho 187 k poţiarom (46,75 %), 201 k technickým
zásahom (50,25 %) a 12 planých poplachov. Oproti predchádzajúcemu roku stúpol počet
výjazdov o 1, pričom počet výjazdov k poţiarom sa zvýšil o 2, výjazdy k technickým zásahom
poklesli o 2 a planých poplachov bolo 12, čo je nárast o 1. S uvedených údajov vyplýva
vyrovnaná tendencia s rokom 2004. K dopravným nehodám bolo vykonaných 125 výjazdov, čo
je 62,18 % z celkového počtu technických zásahov a 31,25 % zo všetkých výjazdov. Oproti
predchádzajúcemu roku sa počet výjazdov k dopravným nehodám zníţil o 3. Ekologických
zásahov bolo 8 čo je 3,9 % z technických zásahov - pokles o 9.
Hlohovec
Spolu bolo vykonaných 236 výjazdov, z toho 122 k poţiarom (51,6 %), 112 k technickým
zásahom (47,45 %) a 2 plané poplachy. Oproti predchádzajúcemu roku klesol počet výjazdov
o 26, pričom počet výjazdov k poţiarom poklesol o 34 a výjazdy k technickým zásahom stúpli o
10. Výjazdy k planým poplachom poklesli o 2. K dopravným nehodám bolo vykonaných 76
výjazdov, čo je 67,8 % z počtu technických zásahov a 32,2 % všetkých výjazdov. Oproti
predchádzajúcemu roku došlo k nárastu výjazdov k dopravným nehodám o 17. Ekologické
zásahy 4 - pokles o 3 výjazdy.
Piešťany
Spolu bolo vykonaných 196 výjazdov, z toho 106 k poţiarom (54,08 %), 80 k technickým
zásahom (40,8 %) a 10 planých poplachov. Oproti predchádzajúcemu roku klesol počet
výjazdov o 9, pričom počet výjazdov k poţiarom bol rovnaký ako v roku 2004 a výjazdy
k technickým zásahom poklesli o 10. Výjazdy k planým poplachom sa zvýšili o 1.
K dopravným nehodám bolo vykonaných 31 výjazdov, čo je 38,75 % z počtu technických
zásahov a 15,8 % zo všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zníţeniu
výjazdov k dopravným nehodám o 12. Ekologické zásahy boli 3, čo je pokles o 10 výjazdov.
Senica
Spolu bolo vykonaných 227 výjazdov, z toho 100 k poţiarom (44,05 %), 123 k technickým
zásahom (54,18 %) a 4 plané poplachy. Oproti predchádzajúcemu roku klesol počet výjazdov
o 42, pričom počet výjazdov k poţiarom sa zníţil o 23 a výjazdy k technickým zásahom klesli o
17. Počet výjazdov k planým poplachom sa zníţil o 2. K dopravným nehodám bolo vykonaných
60 výjazdov, čo je 48,7 % z počtu technických zásahov a 26,4 % všetkých výjazdov. Oproti
predchádzajúcemu roku stúpol počet výjazdov k dopravným nehodám o 9. Ekologických
zásahov bolo 7, čo je pokles o 7 výjazdov.
Skalica
Spolu bolo vykonaných 141 výjazdov, z toho 59 k poţiarom (41,8 %), 78 k technickým
zásahom (55,3 %) a 4 plané poplachy. Oproti predchádzajúcemu roku klesol počet výjazdov o
16, pričom počet výjazdov k poţiarom sa zvýšil o 1 a výjazdy k technickým zásahom klesli o
15. Počet planých poplachov sa zníţil o 2. K dopravným nehodám bolo vykonaných 24
výjazdov, čo je 30,8 % z počtu technických zásahov a 17,02 % zo všetkých výjazdov. Oproti
predchádzajúcemu roku došlo k nárastu výjazdov k dopravným nehodám o 1.
Trnava
Spolu bolo vykonaných 427 výjazdov, z toho 250 k poţiarom (58,5 %), 170 k technickým
zásahom (39,8 %) a 7 (-15) planých poplachov. Oproti predchádzajúcemu roku klesol počet
výjazdov o 77, pričom počet výjazdov k poţiarom sa zníţil o 38 a výjazdy k technickým
zásahom klesli o 24. Počet planých poplachov sa zníţil o 15. K dopravným nehodám bolo
vykonaných 65 výjazdov, čo je 38,23 % z počtu technických zásahov a 15,2 % všetkých
výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zvýšeniu výjazdov k dopravným nehodám o
10. Ekologických zásahov bolo 12, čo je pokles o 27.
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Percentuálne vyjadrenie výjazdov jednotiek HaZZ ku všetkým
druhom udalostí za rok 2005 podľa okresov
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Rozbor zásahovej činnosti podľa jednotlivých druhov udalostí
Výjazdy k požiarom
Porovnanie počtu výjazdov jednotiek HaZZ k požiarom v roku 2004 a
2005 podľa okresov
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Prehľad výjazdov jednotiek HaZZ k poţiarom špecifikovaný podľa jednotlivých typov objektov
je uvedený v tabuľke príloha č.3.
Najväčší počet výjazdov bol zaznamenaný pri poţiaroch spojených s vypaľovaním trávy
a strnísk (258) pokles o 78, ostatné prírodné prostredie (98) nárast o 17, prostriedky cestnej dopravy
(93) pokles o 8, skládky odpadov a odpadových produktov (95) nárast o 1, kontajnerov (93) pokles
o 14, budovy bytového fondu (46) pokles o 19, rodinné domy (43) pokles o 10, lesy a lesné porasty
(17) na úrovni roka 2004.
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Prehľad najčas tejš ích výjazdov k požiarom v rám ci kraja v roku 2005
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Odpisy zo správ o udalostiach - vybraných výjazdov jednotiek HaZZ k požiarom:
Požiar
EV.CIS.UDAL.: 0203/20/050027
Budovy a haly pre výrobu a sluţby
Dátum a čas vzniku: 11.3.2005 o 7.32
Miesto vzniku: Hlohovec, Zentiva a.s. Nitrianska cesta, Výrobná hala
Škoda: 3000000
Uchránené hodnoty: 10000000
Zasahovali jednotky:
1 ZHÚ ZENTIVA a.s. Hlohovec
2 HaZZ HS HLOHOVEC
Popis udalosti:
Cestou ohlasovne poţiarov HS Hlohovec bola vyţiadaná pomoc zo ZHÚ Zentiva a.s. Hlohovec
pri hasení poţiaru dietyletéru vo výrobnej hale v a.s. Zentiva. Na miesto udalosti bola vyslaná
technika CAS 32 T 815+2 príslušníci a S Felícia +1. Počas jazdy k zásahu bolo nariadene zvolanie
príslušníkov na HS HC, kde sa dostavili 4 príslušníci. Po príchode na miesto udalosti sa veliteľ HS
Hlohovec nahlásil VZ zo ZHÚ Zentiva a boli mu vydané rozkazy ako a kde sa majú príslušníci HS
Hlohovec zaradiť. Jednalo sa o poţiar dietyléteru vo výrobnej hale na technologickom zariadení
a zásobníkoch, ktorých kapacita je 1000l a 2000l dyetyléteru. Poţiar sa rozšíril, v celom priestore
bola vysoká teplota, ktorá spôsobila krútenie konštrukcie a technologického zariadenia. Počas
zásahu sa na miesto zásahu dostavili ďalší dvaja príslušníci z HS Hlohovec. Zásah bol vedený
dvomi penovými prúdmi a jedným práškovým prúdom. Príslušníci sa rozdelili na dve skupiny,
ktoré sa pri prúdoch menili kvôli výmene ADP a značnému sálavému teplu. Pri zásahu bolo zistené,
ţe vo výťahovej kabíne nákladného výťahu sa nachádzal 200l sud horčíku, ktorý bol reálnym
nebezpečenstvom, preto bol z miesta zásahu odvezený. Na likvidáciu zásahu sa spotrebovalo 1000l
penidla a 1000kg has. prášku. Po likvidácii poţiaru muselo prísť k rýchlemu ochladzovaniu
konštrukcii a technologického zariadenia, ktoré sa robilo dvomi C prúdmi a teplota sa neustále
kontrolovala termo-kamerou. Pri zásahu boli dvaja príslušníci ľahko popálení. Vavruš Koloman na
ľavej ruke a npor. Valkovič Vojtech na pravom pleci. Zranení hasiči boli ošetrení na HS ZHÚ.
Zamestnankyňa Zentiva a.s. p. Šebestová mala spálené vlasy, utrpela šok a bola odvezená RLS na
ošetrenie. Počas zásahu došlo k poškodeniu dvoch štítov na prilbách Dräger od sálavého tepla a
ochranných rukavíc všetkých zasahujúcich príslušníkov. Po zníţení teploty v mieste zásahu boli
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príslušníci vystriedaní príslušníkmi ZHÚ Zentiva a príslušníci HS Hlohovec sa po dohode VZ
vrátili na základňu.
Požiar
EV.CIS.UDAL.: 0202/20/050175
Dopravné prostriedky cestnej dopravy
Dátum a čas vzniku: 31.05.2005 o 1.30
Miesto vzniku: VEĽKA MAČA,
Škoda: 2000000
Uchránené hodnoty: 5000000
Zasahovali jednotky:
1 HaZZ HS SERED
2 HaZZ HS GALANTA
Popis udalosti:
Poţiar nákladných vozidiel na dvore firmy Alinex Veľká Mača. OD vyslal na miesto udalosti
jednotku z HS Sereď s technikou CAS-32 T-815 s osádkou 1+2. Po príchode na miesto udalosti
bolo zistené, ţe horí 5 ks nákladných automobilov. Nakoľko bol poţiar veľmi rozšírený, VZ cestou
OD povolal posilovú jednotku z HS Galanta. Nakoľko poţiarom boli zachvátené vozidlá uloţené v
strede parkovacej plochy, VZ nariadil zamestnancom, aby vozidlá ohrozené poţiarom /2 ks/ boli
odtiahnuté mimo ohrozený priestor.
Na lokalizáciu a likvidáciu poţiaru boli nasadené prúdy "B" a "C". Rozšírenie poţiaru bolo
rýchle z dôvodu prehorenia nádrţe na vozidle Iveco a vytečeniu 180 litrov motorovej nafty. K
rýchlemu šíreniu poţiaru prispieval aj silný nárazový vietor. Po príchode jednotky z HS Galanta s
vozidlami CAS 25 L.101 a CAS 32 T 815 bol z vozidla CAS 25 nasadený 1 vysokotlakový prúd na
likvidáciu poţiaru a z vozidla CAS 32 1 B prúd na dopĺňanie vozidla z HS Sereď.
V prípade podobných poţiarov je potrebné zistiť moţnosť poškodenia palivových nádrţí
nakoľko sa do novších automobilov montujú palivové nádrţe z plastov. Pri poţiari dochádza k ich
roztaveniu a rozliatiu PHM na zem, t.z. väčší rozvoj poţiaru.
Požiar
EV.CIS.UDAL.: 0207/20/050250
Budovy a haly pre výrobu a sluţby
Dátum a čas vzniku: 1.8.2005 o 20.15
Miesto vzniku: Boleráz, okr. Trnava, Amylum Slovakia s.r.o., Sušiareň – výbuch s poţiarom
Škoda: 5000000
Uchránené hodnoty: 5000000
Zasahovali jednotky:
1 HaZZ HS TRNAVA
Popis udalosti:
Na operačné stredisko OR HaZZ Trnava bol p. Juríkom nahlásený poţiar a dymenie z výškovej
budovy Amylum Slovakia s.r.o. Na miesto udalosti bola vyslaná hasičská technika CAS 25 L 101,
AHZS MB, PP 40 Bronto a 7 príslušníkov. Počas jazdy k poţiaru bola povolaná pomocou RDST
ZHÚ Chemolak a.s. Smolenice + 2 zamestnanci. Na miesto udalosti sa dostavila PZ Trstín. Po
príchode na miesto udalosti bol vykonaný prieskum, pri ktorom bolo zistené, ţe sa jedná o výbuch s
následným poţiarom vo filtračnej jednotke a z filtračnej jednotky vyústil cez výbušnú klapku. Boli
nasadené 2 C prúdy z vnútorných hydrantov na ochladzovanie. Zároveň bol vypnutý elektrický
prúd a odstavený prívod plynu. Z vonkajšej strany budovy bola nasadená výšková technika PP 40
Bronto, na lokalizáciu a likvidáciu poţiaru bolo dopĺňané od CAS 25 L 101 a CAS 32 T 815.
Poţiarisko bolo odvetravané a opätovne kontrolované. Príčina vzniku poţiaru v šetrení, výška
škody cca 5 000 000.- Sk. Táto bude spresnená dodatočne a vyčíslená po statickej a dynamickej
obhliadke poţiariska dňa 2.8.2005 v ranných hodinách. Poţiarisko bolo odovzdané na dozorovanie
p. Dobšovičovi, vedúcemu technológie, ktorý bol poučený, aby sa v priestore budovy poţiariska
nikto nezdrţiaval. Po lokalizácii a likvidácii poţiaru boli spísané potrebné údaje a jednotka sa
vrátila na základňu. Udalosť prebehla bez zranenia príslušníkov a poškodenia hasičskej techniky.
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Podľa písomného vyčíslenia škody obdrţaného dňa 5.8.2005 v čase o 12:03 hod. priama škoda
spôsobená poţiarom je 5 mil. Sk.
Príčina vzniku poţiaru: výbuch s následným poţiarom (iniciátor výbuchu v šetrení).
Požiar
EV.CIS.UDAL.: 0203/20/050162
Objekty okrem budov – nadzemná nádrţ na 95% lieh
Dátum a čas vzniku: 18.8.2005 o 11.28
Miesto vzniku: Leopoldov, okr. Hlohovec, fy. Slovenské liehovary a likérky a.s.
Škoda: 831 000
Uchránené hodnoty: 30000000
Zasahovali jednotky: 1 „HaZZ HS HLOHOVEC“
2 „HaZZ HS PIEŠŤANY“
3 „HaZZ HS TRNAVA“
4 „ZHÚ Group 4 Falck, Slovnaft Bratislava"
Popis udalosti:
Na ohlasovňu poţiarov HS Hlohovec bola ohlásená z OS OR HaZZ PN explózia v Slov.
liehovare a likérke a.s., v Leopoldove. Na miesto udalosti bola ihneď vyslaná technika MB 314
RTP+2 a L101 CAS 25+1. Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, ţe sa jedná o
poţiar zásobníkovej nádrţe na odkvap z technického liehu. Vrch nádrţe bol po explózii vytrhnutý
po celom obvode a visel na vonkajšom okraji nádrţe. Odkvap v nádrţi horel po celom obvode
nádrţe a plamene šľahali z hladiny cca 10 m. Ihneď boli nasadené dva C prúdy na ochladzovanie
nádrţe a veliteľ zásahu si vyţiadal ďalšie SaP- 2x T815 CAS 32. Medzičasom boli zistené moţnosti
napojenia sa na hydrantovú sieť závodu a VZ bol zamestnancami a bezpečnostným technikom
závodu oboznámený o ďalších skutočnostiach a moţných ohrozeniach najbliţšie sa nachádzajúcich
nádrţí s liehom. Zamestnancom bola poskytnutá 1x B hadica, pomocou ktorej z podzemného
hydrantu začali zaplavovať záchytnú nádrţ najbliţšie susediacej nádrţe s liehom. Táto sa
nachádzala cca 15 m od horiacej nádrţe a nachádzalo sa v nej cca 800 000 l liehu. Po príjazde 2x
T815, VZ nariadil vytvorenie tretieho ochladzovacieho prúdu z podzemného hydrantu vzdialeného
cca 100 m a následne vytvorenie troch penových prúdov P6. Ďalej bola vyţiadaná ďalšia technika
T148. Počas jazdy T148 na miesto určenia boli pripravené 3x prúdy P6 a po príchode T148 a jej
napojení na dopĺňanie jednej CAS 32 T815 bol na rozkaz VZ zahájený prvý pokus o zlikvidovanie
poţiaru nádrţe pomocou troch prúdov ťaţkej peny za ochladzovania dvomi rozprášenými C
prúdmi. Po cca 8 minútach VZ nariadil ukončiť nasadenie troch prúdov s ťaţkou penou, nakoľko aj
z dôvodu veľkého sálavého tepla a zásahu zo zeme nasadená ťaţká pena bola neúčinná na
zlikvidovanie poţiaru. Následne boli nasadené 4x C prúdy na ochladzovanie plášťa nádrţe.
Hydrantová sieť v závode nepostačovala na dopĺňanie dvoch CAS 32 T815, bola vykonávaná
kyvadlová doprava vody pomocou T148 z obce Šulekovo vzdialenej 3 km. VZ si vyţiadal ďalšie
SaP 1x T148 z PN a 1x poţiarnu plošinu Bronto z HS Trnava. O 12.05 sa na miesto dostavil veliteľ
HS Hlohovec, ktorý zabezpečil vyrozumenie ZPP, riadiaceho dôstojníka z KR HaZZ v Trnave,
riaditeľa OR HaZZ PN a políciu. Po príjazde plošiny Bronto a následne T148 PN, boli VZ zriadené
dva zásahové úseky, jeden na ochladzovanie pomocou 4x C prúdov a druhý na vykonanie druhého
pokusu likvidácie poţiaru pomocou plošiny Bronto + dva prúdy P6 zo zeme. Na miesto udalosti sa
dostavil riadiaci dôstojník KR HaZZ TT pplk. Šturdík spolu s krajským ZPP Mgr. Peťkom.
Následne nato sa na miesto dostavili riaditeľ OR HaZZ v Piešťanoch mjr. Ing. Galbo spolu s kpt.
Vadíkom a kpt. Macekom. VZ o 14.00 hod nariadil zriadenie štábu, ktorého členmi boli náčelník
štábu mjr. Ing. Galbo, pomocník pre tylo kpt. Vadík, pomocník pre dokumentáciu kpt. Macek,
pomocník pre strojnú sluţbu kpt. Lukačovič. VZ prostredníctvom ohlasovne poţiarov HS Hlohovec
si vyţiadal vyslanie ďalšej techniky zo ZHÚ Zentiva a.s. Hlohovec, ktorá nebola poskytnutá. Po
doplnení dostupných zásob penidla z bandasiek zasahujúcej techniky na mieste, bol vykonaný
druhý pokus na zlikvidovanie poţiaru pomocou dvoch P6 prúdov zo zeme a 1x P6 prúdu z plošiny
Bronto priamo do vnútra nádrţe za pomoci ochladzovanie 4x C prúdmi. VZ nariadil ukončenie

11

druhého pokusu o zlikvidovanie poţiaru ťaţkou penou, nakoľko táto nemala aj za výdatnej pomoci
plošiny Bronto, ktorá ukladala priamo do vnútra nádrţe penu, ţiaden účinok. Nasadené zostali 4x C
prúdy na ochladzovanie plášťa nádrţe, nakoľko hrozila deformácia alebo roztrhnutie horiacej
nádrţe. VZ si cez štáb riadenia vyţiadal zabezpečenie vriec s pieskom, ktoré by v prípade vytečenia
horiaceho odkvapu odrazili prvotnú vlnu na susednú nádrţ s liehom. Ďalej si vyţiadal zabezpečiť
prenosné stacionárne monitory a väčšiu zásobu penidla. Na ochranu susediacej nádrţe z liehom
bolo prevedené zapenenie záchytnej nádrţe a okolia nádrţe strednou penou. 3x C prúdy, ktoré
ochladzovali nádrţ, boli postupne vymieňané za prenosné stacionárne monitory, aby sa predišlo
moţnému úrazu na príslušníkov, nasadených na týchto ochladzujúcich prúdoch. Štvrtý ochladzujúci
prúd bol nahradený prúdom z plošiny Bronto. Na miesto sa dostavil jeden zamestnanec zo ZHÚ
EBO Jaslovské Bohunice, ktorý priviezol 2 ks stacionárnych monitorov. Medzičasom štáb riadenia
zásahu spolu s riadiacim dôstojníkom KR HaZZ zistili, ţe naše dostupné penidla sú neúčinné na
hasenie liehu a operatívne pracovali na získaní informácii o moţnosti zabezpečenia respektíve
poskytnutia špeciálneho penidla na hasenie liehu. Po konzultácii operačného dôstojníka OS KR
HaZZ TT s veliteľom zmeny ZHÚ Slovnaft bolo zistené, ţe potrebné penidlo majú, ale vzhľadom
na finančnú náročnosť bolo potrebné povolenie zástupcu Ing. Mištinu. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti a zistenia sa pristúpilo k poslednej moţnosti zlikvidovania poţiaru pomocou Pyrocoolu.
Avšak ani táto látka nepomohla poţiar zlikvidovať a následne nato sa pristúpilo k zabezpečeniu
vyslania techniky ZHÚ Slovnaft so špeciálnym penidlom. VZ si vyţiadal vyslanie ďalšej poţiarnej
plošiny PP27/2 z Piešťan. VZ po informácii od riadiaceho dôstojníka KR HaZZ, ţe špeciálna
technika bola zabezpečená a o 16.15 vykonala výjazd zo Slovnaftu Bratislava, nariadil pripraviť
vecné prostriedky na vykonanie zásahu pomocou dvoch plošín s P6 penovými prúdmi a špeciálneho
vozidla Mix Matic T815 zo ZHÚ Group 4 Falck Slovnaft Bratislava, pomocou penidla MOUSSOL
APS 3/3. Počas jazdy T815 Mix Matic na miesto zásahu došlo cca 1 km pred miestom určenia k
poškodeniu pravej prednej pneumatiky. Na pomoc im bola vyslaná T148 s náhradnou pneumatikou
+ 2 príslušníci. Títo na mieste zistili, ţe rozsah poškodenej pneumatiky umoţní ešte dojazd k miestu
poţiaru. Po príjazde T815 Mix Matic k miestu poţiaru bola napájaná 4 B prúdmi z 2x CAS32 T815
vodou a následne po primiešaní špeciálneho penidla, dodávala hasebnú látku do dvoch
vysokozdviţných plošín, ktoré za pomoci dvoch P6 prúdov zahájili likvidáciu poţiaru. Po cca 2
minútach od nasadenia tejto hasebnej látky boli zlikvidované plamene na hladine nádrţe a následne
ukladaná pena na hladinu do výšky cca 1m. Nádrţ bola zároveň ochladzovaná 4 C prúdmi.
Príslušníci zo ZHÚ Slovnaft následne vykonali pomocou práškového prístroja kontrolu, či nádrţ
ďalej nehorí neviditeľným plameňom. VZ po preverení situácie nariadil ďalej intenzívne
ochladzovať nádrţ a pomocou termokamery zo ZHÚ Zentiva monitoroval teplotu plášťa nádrţe a
povrchu uloţenej peny. Následne boli všetky ochladzovacie prúdy napojené na hydrantovú sieť
závodu a zúčastnené SaP dostávali postupne po zbalení pouţitých prostriedkov pokyn na návrat na
svoju základňu. Na poţiarisku zostali 4 príslušníci HS Hlohovec, ktorí naďalej ochladzovali a
monitorovali nádrţ.
Poţiar bol definitívne zlikvidovaný o 21:55 a poţiarisko odovzdané veliteľovi objektu. 4 C
prúdy napájané z hydrantovej siete zostali nasadené po celú noc na chladenie nádrţe.
Požiar
EV.CIS.UDAL.: 0201/20/050383
Dopravné prostriedky lodnej dopravy – výletná loď Oltenita
Dátum a čas vzniku: 2.10.2005 o 14.00
Miesto vzniku: Obec Sap – vodný tok Dunaj medzi 9 a 10 riečnym kilometrom
Priestor: Výletná loď Oltenita, Vlastník: Giurgiu NAV Románia
Škoda: 15000000
Uchránene hodnoty: 5000000,- Sk
Postihnutí: 5 Usmrtení: 1 Zachránení: 4 z toho zranení: 2
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Zasahovali jednotky:

1 „HaZZ HS D. STREDA“
2 „HaZZ HS ŠAMORÍN“
3 „HaZZ HS V. MEDER“
4 „HaZZ HS GALANTA“
5 „HaZZ HS TRNAVA“
6 „HaZZ HS KOMÁRNO“
7 „OHZ ŠAMORÍN“
8 „OHZ GABČÍKOVO“

Popis udalosti:
Na oper. stredisko OR HaZZ D. Streda bol cez tiesňovú linku 112 IZS p. Šebom Ladislavom
hlásený poţiar Rumunskej výletnej lode núdzovo zakotvenej pri ľavom brehu rieky Dunaj v k.
území obce Sap, v smere na Bratislavu. Hlásenie ďalej obsahovalo skutočnosť, ţe na palube sa
nachádza nezistený počet ľudí. Udalosť bola následne hlásená aj riadiacou veţou zo SVD
Gabčíkovo. K udalosti bola vyslaná jed. HS D. Streda technikou L-101 CAS-25, T-815 CAS -32 v
počte 7 príslušníkov, HS V. Meder s tech.2 x S-706 CAS-25 v počte 3 prísl. HS Šamorín tech. L101 CAS -25 a T-815 CAS -32 v počte 4 prisl. OHZ Gabčíkovo tech. S-706 CAS-25 v počte 6 prísl.
OHZ Šamorín tech. MB LAF 1113B a gum. Čln v počte 6 prísl. KCZS tech. loď BAYLANER 26
Sv. Florian, gumený čln JAM 310, Ford Tranzit, Nissan Terano, Nissan Patrol. Po príchode na
miesto zásahu bolo zistené, ţe na udanom mieste je núdzovo ukotvená rumunská výletná loď
OLTENITA o dĺţke 83.27 m a šírke 14.70 m. Loď je 4. podlaţná, z ktorých jedno podlaţie sa
nachádza pod vodnou hladinou. Na miesto udalosti ako prvé súčasne dorazili jednotky HS Veľký
Meder a OHZ Gabčíkovo. Po príchode na miesto hláseného prípadu zahájili evakuáciu osôb z
poţiarom zasiahnutej lode cez drevenú lávku a nastavovacie rebríky. Po príchode jednotky OR
HaZZ D. Streda, veliteľ zásahu nariadil pokračovať v evakuácii osôb a vykonať prieskum zameraný
na vyhľadávanie ďalších osôb a preveriť rozsah poţiaru. Súčasne s evakuáciou osôb cez rebríky
a lávku, bola vykonávaná aj záchrana osôb z vodnej hladiny na breh. Po vykonaní prieskumu sa
zistilo, ţe pribliţne 85 percent lode je zasiahnutej poţiarom. Na lodi neboli objavené ďalšie osoby.
V spolupráci s príslušníkmi PZ a HO PZ SR v Medveďove bola vykonaná sumarizácia osôb
sústredených v priestore pred hrádzou. Podľa vyjadrenia členov posádky sa na lodi nachádzalo 77
turistov a 45 členov posádky. Podľa rozporuplných údajov bolo v tej chvíli nezvestných 8 aţ 9 ľudí.
Bolo nariadené vykonať vyhľadávanie osôb na brehu v smere prúdu rieky a v rieke po prúde. Pri
evakuácii došlo k zraneniu dvoch osôb, ktoré bolo nutné ošetriť osádkou RLS. Po dôkladnom
sčítaní bolo zistene, ţe na breh sa dopravilo 77 turistov a 44 členov posádky. Nezvestná bola jedna
členka posádky vo veku asi 57 rokov. Operačným dôstojníkom OR HaZZ D. Strede boli
vyrozumené všetky príslušné orgány a organizácie. Veliteľ zásahu po vykonaní prieskumu v
dostupných častiach lode, rozhodol zahájiť zásah vytvorením 10 útočných prúdov typu C 52. V
čase zahájenia hasebných prác, na troch horných podlaţiach bolo poţiarom zachvátených aţ 1200
m2. Veliteľ zásahu vytvoril zásahové úseky, ktoré členil na vytvorenie určených prúdov, z toho 4
prúdy v dostupných priestoroch lode, v prednej a strednej časti lode, za pouţitia ADP a 6 útočných
prúdov priamo z ľavého brehu vodného toku, za pomoci 3 motorových člnov. Ďalší zásahový úsek
bol vytvorený na zabezpečenie dodávky vody formou kyvadlovej dopravy z obci Narad a Sap,
nakoľko z toku rieky z dôvodov sťaţených podmienok (veľký výškový rozdiel, veľká vzdialenosť
hladiny od nástupnej plochy ) nebolo moţné vykonať čerpanie vody. Podľa informácii strojníka a
palubného technika sa na lodi celkove nachádzalo cca. 34 000 litrov motorovej nafty vo viacerých
nádrţiach. V čele lode je hlavná nádrţ, v ktorej je cca. 26 000 litrov motorovej nafty a v 3
prevádzkových nádrţiach v strojovni cca. 8 000 litrov motorovej nafty. Tieto prevádzkové nádrţe
sa nachádzajú v strednej časti lode v podpalubí blízko strojovne. Na základe prvotnej informácie o
uloţení PHM, bol zásah vedený na prednú časť lode, za účelom zabránenia vzniku poţiaru v tejto
časti a s cieľom ochladzovania predpokladaného priestoru s PHM. Veliteľ zásahu po zváţení
závaţnosti situácie nariadil operačnému dôstojníkovi prostredníctvom operačného dôstojníka KR
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HaZZ v Trnave zvolanie ďalších síl a prostriedkov. Operačný dôstojník KR HaZZ v Trnave
zabezpečil jednotky OR HaZZ v Galante, OR HaZZ v Trnave a OR HaZZ v Komárne. Po príchode
riaditeľa OR HaZZ D. Streda na miesto poţiaru o 15:40 hod. VZ nariadil zriadenie stáleho
riadiaceho štábu OR HaZZ D. Streda. O 17:30 hod. bol zriadený riadiaci štáb veliteľa zásahu. Na
príkaz VZ riadiaci štáb zabezpečoval nasledovné úlohy: - zabezpečiť miesto pre presun
zachránených osôb, zabezpečiť nasadenie ďalšej techniky (osvetľovacích agregátov, pretlakových
ventilátorov, ADP a pod.) - privolanie kynologickej sluţby na vyhľadávanie nezvestnej osoby,
zabezpečiť pitný reţim a stravovanie V tom čase horeli 4 podlaţia strednej časti lode o dĺţke cca 35
- 40 m so silným ohniskom v podpalubí. O 18:00 hod. bolo nariadené prostredníctvom riadiacej
veţe VD odstaviť premávku lodí na Dunaji. VZ nariadil o 18.0 hod. vykonanie prieskumu na
dostupných častiach lode systematicky, od prízemia aţ po vrchné podlaţie, za pomoci hákových
rebríkov. Po 18.00 hodine vznikali ďalšie menšie ohniská, ktoré boli likvidovane priamo na lodi a
o pomoc bola poţiadaná loď Slovenskej plavebnej správy, z ktorej bol vedený jeden útočný prúd C
52. O 21.20 hod. bol poţiar okrem podpalubia vo všetkých častiach lode lokalizovaný Po postupnej
obhliadke dostupných častí lode o 21.00 hod. v jednej z kajút na druhom podlaţí, bola nájdená
mŕtvola hľadanej ţeny. Vzhľadom k tomu, ţe poţiar bol v hornej časti lode lokalizovaný a do
podpalubia bol znemoţnený zásah olo rozhodnuté jednotky z OR HaZZ Komárno, Galanta a
Trnava vrátiť na základňu. O 22:44 hod. bolo rozhodnuté, na naliehanie riadiacej veţe, povoliť
premávku lodí. VZ riešil moţnosti prečerpani pohonných látok z lode do náhradnej cisterny.
Vzhľadom k tomu, ţe nafta neunikala, po porade bolo rozhodnuté o prečerpaní PH aţ v ranných
hodinách. O 22.46 hod. došlo k náhlemu rozhoreniu prednej časti lode s veľkou intenzitou, preto
VZ rozhodol o pouţití ťaţkej peny. Bolo rozhodnuté o zavolaní techniky a sústredení penotvorných
prostriedkov. O 23.00 hod. bola pouţitá ťaţká pena a prichádzali vozidlá z OR HaZZ Galanta a
Pezinok, ktoré boli okamţite zapojené do hasebných prác. O 00.30 hodine došlo k silnému
rozhoreniu strednej časti lode a v priebehu 15- tich minút bola stredná časť lode v komínovej časti a
v časti vzduchotechniky silno rozhoretá. O 01.00 hod. zadná časť lode sadla na dno, v dôsledku
čoho sa pravdepodobne nahromadila nafta v strednej časti a začala silne horieť v spodnej časti. V
čase o 01.05 hod. sa loď v priebehu troch minút potopila po úroveň druhého podlaţia. K úniku
motorovej nafty mimo obvod lode nedošlo, čo bolo priebeţne monitorované loďou BAYLANDER
26. O 03.30 hod pomocou ťaţkej peny sa podarilo poţiar lokalizovať likvidovali sa lokálne
ohniská. V čase o 06.30 hod. bol poţiar zlikvidovaný. Dňa 04.10.2005 o 9:10 hod. bolo vykonané
opätovné ukotvenie lode a vykonal sa záverečný prieskum lode. O 11:10 bola loď odovzdaná
majiteľovi na ďalší dohľad.
Požiar
EV.CIS.UDAL.: 0202/20/050386
Rodinne domy
Dátum a čas vzniku: 18.11.2005 o 4.00
Miesto vzniku: VELKÉ ÚĽANY, Leninova č. d. 19
Priestor: dvor rodinného domu
Škoda: 2300000,- Sk
Uchránene hodnoty: 1500000,- Sk
Postihnutí: 1 Usmrtení: 0 Zachránení: 1 z toho zranení: 1
Zasahovali jednotky:
1 "HaZZ HS GALANTA"
2 "HaZZ HS SERED"
3 HaZZ SENEC
4 HaZZ TRNAVA
5 Záchranná brigáda HaZZ MALACKY
6 OHZ VEĽKÉ ÚĽANY
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Popis udalosti:
Poţiar na dvore rodinného domu v obci Veľké Úľany s tým, ţe uţ horí celý dvor. Vykonaný
výjazd s technikou CAS25 L101 1+3 a CAS32 T815 1+1. Pri príchode na miesto bolo prieskumom
zistené, ţe poţiarom je zachvátený celý dvor 20x50m, plamene dosahovali výšku do 10m. Plamene
ohrozovali susedný dom s prístavbami na jednej strane a garáţ s prístavbami na druhej strane. Na
mieste boli prítomní členovia OHZ Veľké Úľany a majiteľka susedného domu, ktorí sa pokúšali
lokalizovať poţiar záhradnými hadicami. VZ ihneď povolal CAS32 T815 1+0 z HS GA a CAS32
T815 1+2 z HS Sereď. Na HS GA boli povolaní do pohotovosti 7 príslušníci (predpokladal sa dlhší
zásah so striedaním). Bol uzavretý HUP, elektrické vedenie nebolo moţné odpojiť - prípojka bola
vedená zo susedného domu. Na lokalizáciu bol nasadený vysokotlakový prúd a 1C prúd z L101 do
dvora a 2C prúdy z T815 cez susedný dvor.
Pri poţiari bola zranená susedka - popálená na tvári - ošetrená RZP a odvezená do NsP Galanta.
Na dvore sa nachádzal rôzny materiál (drevo, slama, akumulátory, pneumatiky, vraky aut, biela
technika, záhradná technika atď.) vo veľkom mnoţstve a horľavé kvapaliny 20ks 200L sudov poţiar mal veľkú intenzitu, prístup do zadnej časti bol nemoţný kvôli veľkému sálavému teplu a
silnému zadymeniu.
Pred príchodom jednotky explodovali tri 200 l sudy s neznámou horľavou kvapalinou, počas
lokalizácie explodovali ďalšie tri sudy, čím sa intenzita poţiaru sa ešte zvýšila, plamene dosahovali
výšku 30m. L101 bola dopĺňaná z T815, ktorá bola napojená na miestnu hydrantovú sieť. Na miesto
sa dostavila CAS25 S706 z OHZ Veľké Úľany, z ktorej boli nasadené 2C prúdy do zadnej časti
a ochranu susedovej garáţe. VZ povolal cez OS KR ďalšie posilové jednotky. Vyslané CAS32
T815 1+2 z HS Trnava a CAS32 T815 1+2 z HS Senec. Poţiar sa rozšíril na strechu rodinného
domu, strechu garáţe, dielne a boli rozbité okná z dvornej časti následkom tlakovej vlny. U druhého
suseda došlo k poškodeniu vonkajšej omietky, 4ks okien, čiastočne strešnej konštrukcie a časti
prístrešku. VZ rozhodol o povolaní ďalšej CAS25 L-101 1+1 z HS Galanta a cestou OS KR TT
bola povolaná Záchranná brigáda Malacky z technikou CAS32 T-815 a A-30 1+6. Miestny
elektrikár odpojil celú ulicu. Po príchode povolaných jednotiek boli nasadené 2C prúdy do zadnej
časti dvora, kde bolo kvôli prístupu nutné prestrihnúť plot z pletiva. 2 x CAS32 T815 sa pouţívali
na dovoz vody na poţiarisko z hydrantovej siete obce, ktorá nemala dostatočný tlak. VZ zriadil
štáb, ktorého náčelník bol vedúci OPT OR HaZZ a členmi boli príslušníci KR HaZZ a OR HaZZ a
starosta obce. Na poţiarisku bolo nutné pouţívať ADP, dovoz ADP a náhradných fliaš bol
zabezpečený osobnými vozidlami z HS GA a HS DS. Na miesto sa dostavila CAS25 L101 1+1 z
HS GA, z ktorej bol nasadený vysokotlakový a 1C prúd na likvidáciu poţiaru vo dvore a
v rodinnom dome, kde poţiar zachvátil dve miestnosti zo štyroch. Polícia uzavrela cestu Veľké
Úľany – Čierna Voda. Na miesto sa dostavili vyšetrovatelia PZ, Krajský riaditeľ PZ TT a
elektrikári. Poţiar bol čiastočne lokalizovaný, susedný rodinný dom uţ nebol ohrozený, garáţ bola
naďalej chránená 1C prúdom. Po príchode jednotky Záchrannej brigády Malacky sa pristúpilo k
postupnému rozoberaniu konštrukcií a materiálu na dvore, aby sa dali likvidovať skryté ohniská pod
hromadou dreva, slamy, plechu a ţeleza. Boli nájdené a vynesené na bezpečné miesto 3ks tlakové
nádoby na prepravu acetylénu, 3ks kanister 20 l, 4ks propán - butánové fľaše 25kg a 1ks propánbutánová fľaša 5kg. Všetky boli pred vynesením ochladzované.
Pri zásahu bola veľká spotreba ADP, odporúčame pre veliteľov zásahu pri veľkých zásahoch
počítať s päťnásobnou zásobou náhradných tlakových nádob pre nasadené ADP a zabezpečenie ich
obmeny dopĺňania.
Priemerne na jeden poţiar bolo v kraji nasadených 3,5 príslušníka, pričom priemerný čas
likvidácie jedného poţiaru bol 93,8 minút.
V rámci výjazdov k poţiarom bolo vykonaných 41 výjazdov za účelom poskytnutia
medziokresnej a medzikrajskej pomoci čo je o 29 menej ako v roku 2004.
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Percentuálne vyjadrenie výjazdov k požiarom podľa jednotlivých okresov
v roku 2005

D. Streda
22%

Trnava
23%

Skalica
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18%
Piešťany
10%

Hlohovec
12%

Výjazdy k záchranným a technickým zásahom
Prehľad výjazdov k záchranným a technickým zásahom podľa jednotlivých druhov je uvedený
v tabuľke príloha č.4.

k

Porovnanie počtu výjazdov jednotiek HaZZ
záchranným a technickým zás ahom podľa okres ov v roku 2004 a
2005
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V roku 2005 bol zaznamenaný pokles výjazdov ku všetkým technickým zásahom (-30), počet
výjazdov k dopravným nehodám stúpol (+43), k ekologickým zásahom poklesol (-78) a poklesol
počet otváraní bytu (-12). Najväčší podiel na technických zásahoch majú naďalej dopravné nehody
(463), technická pomoc (167) a iné technické zásahy (164).
Priemerne na jeden technický zásah bolo nasadených 3,3 príslušníka, priemerný čas likvidácie
jedného technického zásahu bol 69,9 minút.
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Percentuálne vyjadrenie výjazdov jednotiek HaZZ za rok 2005 k technickým
zásahom celkom podľa okresov
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Odpisy zo správ o udalostiach - vybraných výjazdov jednotiek HaZZ k technickým zásahom:
EVID.CIS.UDAL.: 0202/20/050098
Dátum a čas vzniku : 09.04.2005 16.34
Technický zásah práce pod vodnou hladinou
Miesto vzniku JELKA, cesta Jelka - Eliášovce
Postihnutí : 2 Usmrtení: 0 Zachránení: 2 z toho zranení : 2
Zasahovali jednotky
1 HaZZ GALANTA
2 HaZZ Hlohovec /potápači/
3 Záchranná brigáda HaZZ Malacky /T815 AV 15/
Popis udalosti:
Technický zásah – následkom dopravnej nehody - spadnuté motorové vozidlo do rieky Malý
Dunaj pri obci Jelka. Výjazd vykonaný s technikou Mercedes 1+2. Po príchode na miesto udalosti
zistene, ţe osobné motorové vozidlo Škoda Octavia sa nachádza potopené v rieke cca 7 m od brehu.
Okoloidúcimi osobami boli vyslobodené dve ţeny z auta tesne pred potopením. Obidve boli
zranené. Na mieste sa nachádzala polícia Galanta a RZP, ktorá ošetrila zranené osoby a odviezla ich
do nemocnice. Podľa dostupných informácii sa v potopenom osobnom aute nenachádzali ďalšie
osoby. Po dohode s políciou cez OS KR TT bola povolaná potápačská skupina na vyhľadanie auta.
Neskôr tieţ cez OS KR TT bol povolaný ţeriav z brigády HaZZ Malacky na vytiahnutie auta z
rieky. Po príchode potápačskej skupiny a ich príprave na ponorenie sa začalo s hľadaním osobného
auta. Vo vode bolo nájdené auto a priviazané lano o zadnú nápravu auta. Zásah sťaţoval silný prúd,
nulová viditeľnosť a zlý prístup k rieke.
O 20:00 po príchode ţeriavu sa začali práce na vytiahnutí auta z vody v spolupráci s
potápačskou skupinou a jednotkou brigády HaZZ z Malaciek. Cesta III. triedy Jelka - Nový ţivot
bola obojstranne uzatvorená aţ do ukončenia prác. Po vytiahnutí auta bolo zistené, ţe vo vozidle sa
nenachádza ţiadna osoba. Jednotka pomáhala naloţiť vozidlo na vozidlo odťahovej sluţby a
vozidlo bolo odovzdané majiteľke. Po ukončení prác bola očistená vozovka od nečistôt.
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Pri riešení obdobných udalostí je potrebné v spolupráci s políciou začať ihneď po príchode
jednotky na miesto udalosti zabezpečovať vyslobodzovaciu techniku resp. iné sluţby nakoľko pri
povolaní jednotky zo Záchrannej brigády HaZZ Malacky čas presunu môţe trvať 1,5 aţ dve hodiny
od ohlásenia udalosti, čím sa predlţuje čas zásahu jednotky OR HaZZ.
EV.CIS.UDAL.: 0205/20/050081
Objekt: Osobný automobil
TZ Práce pod vodnou hladinou
Dátum a čas vzniku: 4.5.2005 o 15.38
Miesto vzniku: Prietrţ – vodná nádrţ, okr. Senica
Priestor: Vodná nádrţ - priehrada
Popis udalosti:
Na OS OR HaZZ bola ohlásená udalosť, pád vozidla do vodnej nádrţe Prietrţ. Na miesto
udalosti bola vyslaná jednotka OR HaZZ Senica s technikou CAS 25 T 815 a Mercedes AHZS v
počte 1+3. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, ţe sa jedná o vozidlo Mazda 626 EC PN
721 AN majiteľka- vodička Ing. Ducháčková Nataša nar. 27.4.1956 bytom Piešťany, Komenského
24. V čase príchodu jednotky HaZZ vozidlo uţ bolo pod vodnou hladinou, z vozidla vodičke
pomohli miestni obyvatelia a Polícia Jablonica, ktorej príslušníci boli tieţ na mieste udalosti.
Vodička nebola zranená, bola len v miernom šoku. K udalosti prostredníctvom OS bola vyţiadaná
pomoc potápačskej sluţby a vyprosťovacieho vozidla AV 15 z OR HaZZ Malacky. Pretoţe k
činnosti na vodnej hladine bude potrebný čln, osádka s CAS 25 sa vrátila na HS Senica pre čln
Blesk. Z miesta udalosti bol odvolaný Mercedes AHZS. Po príchode jednotky s člnom, tento bol
spustený na vodu a bolo započaté s vyhľadávaním vozidla pod hladinou. Po lokalizácii miesta
výskytu vozidla, bolo miesto označené bójkou s kotvou. Vozidlo sa nachádzalo v hĺbke 3m pod
hladinou. V čase 17,51 sa na miesto udalosti dostavila jednotka HaZZ Malacky s technikou AV 15
T815 a Felícia s 3 potápačmi. Pomocou člna bolo k vozidlu natiahnuté lano, ktoré potápači upevnili
na vozidlo pod hladinou a pomocou navijaku ţeriavu AV 15, bolo vozidlo z vody vytiahnuté.
Prehliadku vozidla vykonala Polícia Jablonica spolu s majiteľkou. K úniku ropných látok do
vodného zdroja nedošlo, k úniku došlo iba pri nakladaní na vozidlo odťahovej sluţby TOMO A 31.
Po odvezení vozidla odťahovou sluţbou bol drobný únik ropných látok cca 2 litre zlikvidovaný
pomocou Vapexu.
Technické zásahy snehová kalamita v dňoch 31.12.2005:
V dňoch 30.12. – 31.12.2005 riešili hasičské jednotky HaZZ trnavského kraja výjazdy
k technickým zásahom, ktoré vznikli následkom poveternostných podmienok, husté výdatné
sneţenie, silný vietor. Na všetkých cestných komunikáciách sa tvorili snehové záveje, v ktorých
boli zapadnuté a následne zaviate motorové vozidlá. Hasičské jednotky vykonávali technickú
pomoc postihnutým osobám, zabezpečovali vytiahnutie vozidiel, odvoz postihnutých osôb,
postihnutým osobám poskytovali prikrývky a teplý čaj. Cestou operačných stredísk KR a OR HaZZ
trnavského kraja boli priebeţne operatívne zabezpečované v spolupráci s Políciou a správcami
komunikácií uzatváranie neprejazdných úsekov komunikácií a nasadenie potrebnej techniky na ich
postupné sprejazdnenie.
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Chronologický prehľad zásahovej činnosti dňa 30.12.2005

KR HaZZ Trnava - výjazdy pri snehovej víchrici 30.12.2005
Ohlás.
09:12

Okres
Trnava

09:24

Trnava

10:41
11:20
12:01
12:15
13:42
13:57
15:08
15:58
16:40

Piešťany
Hlohovec
Trnava
Hlohovec
D. Streda
Skalica
D. Streda
Senica
Galanta

16:43
17:00
18:13
18:03
19:10

Senica
D. Streda
Hlohovec
Trnava
Galanta

19:21

Trnava

20:26

Galanta

21:12
21:20

Piešťany
Trnava

21:54
21:54

D. Streda
D. Streda

21:55

Trnava

22:30

Trnava

23:13

D. Streda

Udalosť
TZ/TP Bučany, 1 vyťahovanie auta, CAS K25, AHZS + 5 príslušníkov, postihnutý
1, zachránený 1
TZ/TP Špačince, 4 vozidlá vytiahnuté, AHZS + 2 príslušníkov, postihnutí 6,
zachránení 6
TZ/TP Drahovce, vytiahnutie Avie, L101+2
TZ/TP Za poštou 7, zohnutý strom, AHZS MB + 2 príslušníkov
TZ/DN hromadná Triblavina diaľnica – výpomoc mimo kraj CAS K27 + 3
TZ/iný Kľačany, vyťahovanie áut, T 148+2
TZ/TP Lúč n. Ostrove L 101+2
TZ/TP Adamov, vytiahnutie os. auta, Nissan + 2
TZ/DN Alištál L101+2
TZ/DN Jablonica, os. auto CAS K 25 T 815 + 2
TZ/TP rýchlostná komunikácia R1, Malá Mača MB Atego +2, Š 706 +2, vyťahovanie
10 áut, 20 postih., 20 zachránených
TZ DN Hlboké, os. auto, CAS K 25 T 815 + 2
TZ/TP Holice CAS 25 L 101+2
Poţiar os. auta MB AHZS + 3
TZ/DN Špačince, 5 vozidiel v závejoch, MB Atego + 3, postihnutí 9, zachránení 9
TZ/TP Malá Mača, vyťahovanie 5 áut, 8 postih., 8 zachránených, MB Atego+2. Š
706+2
TZ/DN Bučany , vyťahovanie 20 vozidiel, MB Atego + 3, 42 postihnutých, 42
zachránených
TZ/TP Sládkovičovo – Senec, vťahovanie 10 áut, 14 postih., 14 zachránených MB
Atego +2, Š 706+2
TZ/TP Vrbové – Chtelnica CAS 32 T 815 + 3, vrátili sa, zohnali traktor
TZ/TP Budmerice – Ruţindol, 6 vozidiel, MB Atego +3 , 13 postihnutých, 13
zachránených
TZ/TP D.S. – Šamorín, vyťahovanie áut, L101+3, Šam.L101+3
TZ/TP D.S. – Jahodná, vyťahovanie 1 vozidla, 1 soba, zachránená, 1 osoba postihnutá
L 101+2,
TZ/TP pri Danone, vyťahovanie 1 malého nákladného vozidla, CAS K 27+2, 1
postihnutý, 1 zachránený
TZ/TP Suchá – H. Orešany, vyťahovanie 1 vyprosťovacieho vozidla, CAS 32 T
815+2, 1 postihnutý, 1 zachránený
TZ/TP Topolníky, 2 vozidlá , 2 osoby postihnuté, 2 osoby zachránené, L101+2

GA vyťahovala 25 áut, postihnutých 42, zachránených 42
TT vyťahovala 38 áut, postihnutých 73, zachránených 73
DS vyťahovala 21 áut, postihnutých 18, zachránených 18
Celkovo zasahovalo 69 príslušníkov HaZZ trnavského kraja, ktorí sa vo väčšine prípadov podľa
potreby operatívne presúvali k nahlasovaným udalostiam podľa ich závaţnosti.
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Štatistika zásahovej činnosti jednotiek HaZZ Trnavského kraja v dňoch 30.12. - 31.12.2005
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Celkom v priebehu snehovej kalamity jednotky HaZZ trnavského kraja vykonali 30 výjazdov.
Na výjazdoch zasahovalo 79 príslušníkov. Pri vykonaných technických zásahoch hasičské jednotky
vyslobodzovali 121 vozidiel a poskytli pomoc 205 postihnutým osobám.
Výjazdy k dopravným nehodám a zásahom v cestnej doprave
V roku 2005 bolo vykonaných na území kraja 463 výjazdov k dopravným nehodám, čo
predstavuje 48,7 % všetkých technických zásahov spolu a takmer 23 % všetkých výjazdov. Oproti
predchádzajúcemu roku došlo k nárastu počtu výjazdov k dopravným nehodám o 43. Pri
dopravných nehodách bolo usmrtených 20 osôb, zranených 488 osôb a zachránených 620 osôb.
Pri výjazdoch k dopravným nehodám bolo na jeden takýto zásah nasadených priemerne 3,2
príslušníka a priemerný čas trvania jednej takejto udalosti bol 66,9 minút.
Podieľ výjazdov k dopravným nehodám na výjazdoch k technickým zásahom v roku
2005 podľa okresov
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Porovnanie počtu výjazdov jednotiek HaZZ k dopravným nehodám v roku
2004 a 2005 podľa okres ov
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Percentuálne vyjadrenie výjazdov jednotiek HaZZ
v roku 2005 k dopravným nehodám podľa okresov
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Odpisy zo správ o udalostiach - vybraných výjazdov jednotiek HaZZ k dopravným nehodám:
EV.CIS.UDAL.: 0202/20/050070
Dopravná nehoda
Dátum a čas vzniku: 31.03.2005 o 16.00
Miesto vzniku: SLADKOVICOVO, št. cesta E571
Postihnutí: 4 Usmrtení: 2 Zachránení: 2 z toho zranení: 2
Zasahovali jednotky: 1 "HaZZ HS GALANTA"
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Popis udalosti:
DN dvoch motorových vozidiel na štátnej ceste Sereď - Senec pri obci Sládkovičovo. Vykonaný
výjazd s technikou Mercedes 314 s osádkou 1+2. Pri príchode na miesto bolo zistené, ţe sa jedná o
čelnú zráţku osobného a nákladného automobilu. VZ na miesto povolal CAS25L101 1+0. Riadiaci
dôstojník povolal do pohotovosti na pracovisku dvoch príslušníkov. Štátna cesta I.tr.E571 bola
uzatvorená.
Posádka RZP ošetrovala ťaţko zraneného vodiča os. auta, ktorého vyslobodil z vraku
okoloidúci vodič. Vodič nákladného auta bol zranený ľahko a bol mimo vozidla. V os. aute sa ešte
nachádzali dve osoby, u ktorých lekárka skonštatovala smrť. Nákladné auto malo odtrhnutú nadrţ
na PHM, z ktorej unikala nafta. Jednotka utesnila dva otvory pomocou tesniacej hmoty. Vytečené
PHM bolo ohraničené vapexom k zabráneniu jeho roztekaniu mimo vozovku. Po ukončení
zadokumentovania DN políciou boli pomocou hydraulického zariadenia Weber vyslobodené obidve
usmrtené osoby.
EV.CIS.UDAL.: 0202/20/050070
Dopravná nehoda Lokomotíva - Autobus
Dátum a čas vzniku: 24.12.2005 o 16.53
Miesto vzniku: Galanta, cesta III/5081, ţelezničné priecestie smer Košúty
Postihnutí: 5 Usmrtení: 1 Zachránení: 4 z toho zranení: 0
Zasahovali jednotky: 1 "HaZZ HS GALANTA"
Popis udalosti:
Na OS bola z dispečingu RZP nahlásená zráţka autobusu a vlaku na ţel. priecestí GalantaKošúty na ceste č. III/5081. Jednotka vykonala výjazd s technikou Mercedes AHZS 1+2 a CAS-25
L101 1+2. Pri vozidle L101 nebolo moţné z dôvodu nefunkčného dofukovania dodrţať časový
limit výjazdu. Jednotka sa dostavila na miesto udalosti súčasne s vozidlom RZP. Prieskumom bolo
zistené, ţe sa jedná o zráţku lokomotívy a autobusu. Autobus sa nachádzal na vozovke pred
ţelezničným priecestím, kde ho náraz odhodil. Posledný vozeň vlakovej súpravy stál cca.500m od
priecestia. V autobuse sa uţ nenachádzali ţiadne osoby. Traja cestujúci z autobusu sa nachádzali
mimo autobusu a nejavili ţiadne známky zranenia. Podľa ich informácií sa v čase zráţky v autobuse
nachádzali štyria cestujúci a vodič. Štvrtý cestujúci vystúpil bez zranení z autobusu a odišiel z
miesta nehody nevedno kam. Vodič autobusu bol nájdený cca.20m od autobusu, v priekope pod ţel.
násypom a nejavil známky ţivota. Lekár RZP u neho skonštatoval smrť. Jednotka vykonala
obhliadku okolia miesta nehody s cieľom vyhľadať štvrtého cestujúceho. Osoba nebola nájdená.
Autobus mal poškodenú prednú časť, z ktorej vytekala chladiaca zmes. Jednotka posypala miesto
vytekania Vapexom. Príslušníci vykonali obhliadku vlakovej súpravy. Poškodená bola predná časť
lokomotívy. Pod súpravou sa nenachádzala ţiadna osoba ani fragmenty autobusu. Vo vlaku sa
nezranili ţiadne osoby. Na miesto sa dostavila polícia Galanta, mestská polícia Galanta a ţelezničná
polícia. Vlaková doprava bola presmerovaná na jednu koľaj. Ţelezničné priecestie bolo pre
automobilovú dopravu uzavreté. Po ukončení prvotných zásahových prác sa vozidlo CAS-25 1+2
vrátilo na základňu. Na mieste zostalo vozidlo Mercedes 1+2, ktoré zabezpečovalo asistenciu pri
dokumentácii miesta nehody políciou a jednotka tieţ pomáhala polícii pri hľadaní štvrtého
cestujúceho. Na poškodenom autobuse bolo nutné za pomoci hydraulického zariadenia odstrihnúť
prednú časť kabíny a brzdové kľúče, z dôvodu vytiahnutia autobusu na vozovku. Na odstránenie
autobusu bola povolaná riaditeľom SAD JEFTA SOS TRUCK Slovakia. Miesto bolo odovzdané
polícii a jednotka sa vrátila na základňu.
Na ţiadosť polície sa jednotka o 20:52 opätovne vrátila na miesto udalosti z dôvodu odrezania
riadiacej tyče a prednej časti autobusu.
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Medzikrajská výpomoc - Mimoriadna udalosť - hromadná dopravná nehoda diaľnica D1
Dátum a čas vzniku udalosti: 30.12.2005 o 10.20 hod.
Miesto vzniku udalosti: Diaľnica D1 smer Bratislava – Senec parkovisko Triblavina
Počet postihnutých osôb: 30 Zachránení: 26 osôb Zranení: 11 Usmrtení: 4
Počet havarovaných vozidiel: 42
Popis udalosti:
Operačný dôstojník KR HaZZ v Trnave na základe výzvy z OS KR HaZZ v Bratislave bol
o 11.46 hod. poţiadaný o výpomoc -vyslanie troch sanitných vozidiel k hromadnej dopravnej
nehode na D1. Operačný dôstojník zabezpečil cestou KS IZS vyslanie troch vozidiel RLS
v sprievode polície na miesto udalosti. O 12.08 hod. na základe poţiadavky OS KR Bratislava bola
vyslaná OD OS KR HaZZ v Trnave, hasičská jednotka z OR HaZZ v Trnave s vozidlom CAS K 27
T 815 s posádkou 3 príslušníci na miesto hromadnej dopravnej nehody. Po príchode na miesto
udalosti sa príslušníci nahlásili VZ Bratislava, ktorí riadil zásah pri hromadnej DN na diaľnici.
Príslušníci vyprostovali z havarovaných vozidiel postihnuté osoby a asistovali pri prečerpávaní
paliva / benzín/ z havarovanej cisterny / 34 000 l /, ktorá ho preváţala. Bol vytvorený 1 x penový
prúd s penotvornou prúdnicou SP 3. OS KR HaZZ v Bratislave o 12.34 ţiada cestou OS KR HaZZ
v Trnave zabezpečiť z Trnavy autobus kategórie M3 - hromadnej prepravy na miesto udalosti
z dôvodu potreby odvozu osôb, ktoré sa nachádzali na D1. Cestou KS IZS KÚ v Trnave bola
zabezpečená poţiadavka a autobus bol vyslaný na miesto udalosti.
Po prečerpaní paliva do náhradnej cisterny VZ z HaZU Bratislava p./Timko / poslal
príslušníkov OR HaZZ Trnava na svoju základňu. Pri zásahu nedošlo k zraneniu zasahujúcich a ani
k poškodeniu nasadenej techniky z OR HaZZ v Trnave.
Výjazdy k ekologickým zásahom
Prehľad výjazdov k ekologickým zásahom je uvedený v tabuľke príloha 4. Ekologické zásahy
(62) predstavujú 6,5 % technických zásahov a 3,0 % z celkového počtu zásahov jednotiek HaZZ v
kraji. Oproti predchádzajúcemu roku sa zníţil počet výjazdov k ekologickým zásahom o 78.
Z celkového počtu ekologických zásahov bolo vykonaných 46 výjazdov k úniku ropných
produktov, 3 výjazdy na likvidáciu bodavého hmyzu a 9 výjazdov tvorili iné technické zásahy.
Priemerný čas trvania jednej udalosti 118 minút a priemerný počet na jeden zásah 3,1 príslušníka.
Porovnanie výjazdov jednotiek HaZZ k ekologickým zásahom v roku
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Percentuálne vyjadrenie výjazdov jednotiek HaZZ v roku 2005
k ekologickým zásahom podľa okresov

Trnava
19%

D. Streda
30%

Skalica
16%
Senica
11%

Piešťany
5%

Hlohovec
6%

Galanta
13%

Odpisy zo správ o udalostiach - vybraných výjazdov jednotiek HaZZ k dopravným nehodám:
EV.CIS.UDAL.: 0201/20/050363

Udalosť: Ekologický zásah - únik ropy a ropných produktov
Dátum a čas vzniku: 9.9.2005 o 11.53
Miesto vzniku: Dunajská Streda, Gabčíkovská cesta II/507
Zasahovali jednotky: 1 "HaZZ HS D. STREDA“
2 „HaZZ HS TRNAVA“
3 „HaZZ HS ŠAMORÍN“
Popis udalosti:
Na operačné stredisko OR HaZZ Dunajská Streda bola podaná správa, ţe v Dunajskej Strede na
Gabčíkovskej ceste, pred nadjazdom na Gabčíkovo sa prevrátil kamión, ktorý preváţal naftu. Ďalej
bolo oznámené, ţe došlo k vznieteniu unikajúcej nafty. K udalosti bol vykonaný výjazd s technikou
CAS K-25 a Mercedes VHZS. Operačným dôstojníkom k udalosti bola privolaná technika CAS 32
T.815 z HS Šamorín a cez operačné stredisko KR HaZZ Trnava bolo vyţiadané ekologické vozidlo
OR HaZZ Trnava. O udalosti v čase o 12.14 hod. bola vyrozumená na tel. čísle 0903/770-102
Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, kde správu prevzal p. Konderla a Slovenska správa ciest
Dunajská Streda v čase o 12.18 hod. Po príjazde na miesto udalosti VZ vykonal prieskum, na
základe ktorého zistil nasl. skutočnosti : jedná sa o dopravnú nehodu ťahača typu MAN evč.:DS297AV ťahajúci cisternový naves na 20 000 litrov, HK evc.:DS-016YB. Cisterna je rozdelená na 6
sekcií. Ťahač bol riadený vodičom Vass Ervinom bytom Dunajská Streda, Veľkoblahovská č.69/27,
došlo k vznieteniu nafty, ktorá vytiekla na výfuk ťahača. Poţiar bol likvidovaný vodičom ťahača s
pouţitím práškového RHP. Na návese bola poškodená 1 sekcia a z cisterny cez trhlinu unika nafta
na vozovku. VZ vydal rozkaz : vytvoriť ochranné prúdy od CAS K-25, 1x prúd ťaţkej peny,1x
vysokotlakový, vytvoriť ochranné prúdy od CAS 32 - 1x C52, 1x prúd ťaţkej peny, utesniť trhlinu
na cisterne vzduchovým vankúšom, ohraničiť dostupnými prostriedkami unikajúcu naftu, odpojiť
akumulátor havarovaného ťahača, zabrániť vznieteniu uniknutej nafty. Z OR HaZZ Dunajská
Streda technickým automobilom A31 bolo vyvezených 36 vriec sorbčnej latky Spilkleen na miesto
udalosti, ktorým bola posypaná uniknutá nafta, z ekologického vozidla OR HaZZ Trnava, ktoré sa
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na miesto udalosti dostavilo v čase o 13.07 hod. Boli pouţité 2 balenia sorbčnej látky Vapex, a 1
vrece Perlitu. Slovenská sprava ciest na miesto nehody dopravila 16 ton štrku 0.4, ktorý bol tieţ
rozsypaný na uniknutú naftu a pozametaný vozidlom SSC. Konateľ poškodenej fy. Dron Agro spol.
s r.o. zabezpečil dovoz 36 vriec sorbčnej latky typu Ecosorb na miesto nehody, ktoré boli tieţ
pouţité pri odstránení uniknutej nafty z vozovky. Komplexnou centrálnou záchrannou sluţbou bolo
dovezených 150 m sorbčných hadov a 350 m2 sorbčného koberca. V čase o 12.20 sa na miesto
nehody dostavila ďalšia cisterna, do ktorej bola prečerpaná nafta z havarovanej cisterny za
asistencie príslušníkov HaZZ. Po odčerpaní nafty z cisterny, havarovaná cisterna bola naloţená
ţeriavom na kamión, ktorý zabezpečila fy. Dron AGRO spol. s r.o., a cisterna bola z miesta nehody
odvezená. Na základe rozhodnutia dotknutých orgánov, komunikácia - št. cesta c.II/507 na úseku,
kde došlo k nehode, bude uzatvorená minimálne do 10.09.2005, kvôli hrozbe vzniku ďalších nehôd
na klzkej vozovke.
EV.CIS.UDAL.: 0201/20/050363

Udalosť: Ekologický zásah - únik ropy a ropných produktov
Dátum a čas vzniku: 5.12.2005 o 07.10
Miesto vzniku: Diaľnica D1, Smer Trnava – Piešťany, 77 km
Zasahovali jednotky: 1 "HaZZ HS HLOHOVEC“
2 „HaZZ HS TRNAVA“
3 „HaZZ HS PIEŠŤANY“
Popis udalosti:
Na spojovacie pracovisko HS Hlohovec bola ohlásená prostredníctvom základňovej rádiostanice
z OS KR HaZZ Trnava nehoda kamiónu na D-61 na 77 km v smere na Piešťany. Informácia bola
overená na OS OR HaZZ PN. Ihneď na to bola na miesto udalosti vyslaná technika MB 314 RTP +
3 príslušníci. Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, ţe sa jedná o kamión
s návesom, ktorý zišiel z diaľnice a zostal stáť v toku hlavného prívodného kanála k Dudváhu. Na
mieste bola prítomná Diaľničná polícia. Vodič a spolujazdec neboli zranení. Kamión bol prednou
časťou ponorený v toku o hĺbke cca 0,5 m. Nakoľko bol kamión poškodený a vytekali z neho ropné
produkty do potoka, VZ si prostredníctvom OS OR HaZZ Piešťany, vyţiadal ekologické vozidlo
GWG. Jednotka vykonala protipoţiarne opatrenia na havarovanom vozidle. Po príchode techniky
A-21 GWG ekolog.+ 2 príslušníci z HS Trnava, zasahujúce jednotky natiahli nornú stenu, zaistili ju
a tým zabránili unikaniu ropných produktov. Zachytené rop. produkty boli posypané sorbčným
materiálom, ktorý sa zberal do záchytnej nádoby. Na miesto udalosti sa dostavili SIZP Nitra (pán
Turek, pani Kyselicová). Následne na to bolo zistené miesto na vozidle, odkiaľ unikajú ropné látky,
a toto miesto bolo utesnené tmeliacou látkou. Pracovníci SIŢP Nitra oboznámili Povodie Váhu o
udalosti. OS OR HaZZ PN po dohode s VZ odvolal techniku MB 314 RTP s dvomi príslušníkmi na
základňu. Na miesto udalosti sa dostavila pracovníčka Povodia Váhu, ktorá privolala pracovníkov
Povodia Váhu s ďalšími nornými stenami. Na miesto udalosti sa ďalej dostavila Dopravná polícia,
Správa ciest a pracovník odťahovej sluţby. Polícia a Správa ciest zabezpečila miesto udalosti.
Príslušníci HaZZ pokračovali v zachytávaní uniknutej ropnej látky a sypaním absorbčného
materiálu na hladinu toku.
Na miesto udalosti sa dostavila Š - Felícia s 3 príslušníkmi z HS Piešťany, ktorý priviezli
záchytné nádoby pre prípad potreby prečerpania pohonných látok z poškodeného kamiónu.
Privolaní pracovníci Povodia Váhu natiahli ďalšie dve norné steny asi 200 m od prvej nornej steny.
Š - Felícia + 1 príslušník OR HaZZ PN sa vrátil na základňu. Na miesto sa dostavila technika na
vytiahnutie kamiónu z toku prívodného kanálu. Po vytiahnutí kamiónu a dohode VZ so SIŢP,
príslušníci vytiahli jednu nornú stenu a zbalili pouţité prostriedky. Na toku hlavného prívodného
kanála zostali pracovníci Povodia Váhu s dvomi nornými stenami, aby zachytili zostatkové
uniknuté ropné produkty. Jednotka HaZZ Hlohovec a HaZZ Trnava naloţila pouţitý sorbčný
materiál a odviezla príslušníkov HS Piešťany na hasičskú stanicu Piešťany.
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Výjazdy k planým poplachom
Prehľad výjazdov k jednotlivým druhom planých výjazdov (52) je uvedený v tabuľke príloha 4.
Oproti predchádzajúcemu roku sa zníţil počet výjazdov k planým poplachom o 17, pričom klesol
najmä počet výjazdov k príznakom horenia 25 (-9). Výjazdy jednotiek HaZZ Trnavského kraja
k planým poplachom predstavujú 2,5 % z celkového počtu výjazdov.
Výjazdy k cvičeniam
Jednotky HaZZ Trnavského kraja vykonali v roku 2005 spolu 149 (-1) cvičení rôznych druhov.
Z uvedeného počtu predstavujú previerkové cvičenia 79,8 %, taktické cvičenia 15,4 % a zostatok
tvoria cvičenia iného druhu. Počet vykonaných cvičení podľa druhu je uvedený v tabuľke príloha 4.
Doplňujúce údaje











V rámci zásahovej činnosti príslušníkov jednotiek HaZZ Trnavského kraja bolo potrebné 637
krát zvolať príslušníkov do pohotovosti. ( + 462 )
Z hľadiska pouţitia ochranných prostriedkov bolo vykonaných 173 ( -9 ) zásahov s pouţitím
autonómnych dýchacích prístrojov, ADP pouţilo 402 (+5) príslušníkov, 3 ( -13) zásahy boli
vykonané s pouţitím ochranných protichemických oblekov a 0 zásahov s pouţitím ochranných
odevov proti tepelnému ţiareniu.
Mobilná výšková technika bola nasadená spolu pri 22 ( -28 ) zásahoch.
Pouţitím lezeckej techniky bolo vykonaných 16 ( -24 ) zásahov.
Pri 22 (+5 ) zásahoch bol pouţitý pretlakový ventilátor, v 1 (-5) prípade odsávač dymu
Záchranné člny boli nasadené v 11 (+2) prípadoch; na zásahy pod vodnou hladinou bolo pri 10
(+2) zásahoch nasadených spolu 18 (+4) potápačov s celkovým časom potápania 1 264 minút.
(potápačská skupina jednotky Hlohovec 4 zásahy, 8 potápačov 360 minút, potápačská skupina
jednotky OR HaZZ Trnava 2 zásahy, 2 potápači 475 minút). OR HaZZ Malacky 2 zásahy, 4
príslušníci s dobou potápania 117 minút v okrese Senica, OR HaZZ Galanta 2 zásahy, 4
potápači s dobou potápania 312 minút.
Pri výjazdoch k poţiarom bola pouţitá technika nasledovne: 1 vozidlo v 733 prípadoch, 2
vozidlá v 210 prípadoch, 3 vozidlá a viac vozidiel v 117 prípadoch.
Hasičské jednotky ZHÚ sa podieľali na všetkých zásahoch 13 x, OHZ - 55 x a ZHZ - 3 x

Návrh opatrení







V rámci kontrolnej činnosti, ako aj cestou porád a odborno-metodických zamestnaní pre
nadriadených v zmenovej sluţbe, klásť zvýšený dôraz na úplnosť a kvalitu spracovaných správ
o udalosti, najmä popisu udalosti podľa Zbierky pokynov prezídia Hasičského a záchranného
zboru č. 40/2005.
Väčšiu pozornosť venovať rozboru udalostí v priebehu výkonu sluţby a pravidelnému
vyhodnocovaniu zásahovej činnosti, najmä na úrovni jednotky. Vo zvýšenej miere vyuţívať
databázovú štruktúru programu „Správa“ na rozborovú činnosť zásahov a získané poznatky
vyuţiť pri vykonávaní odbornej prípravy.
Minimálne 1x ročne organizovať spoločné stretnutie zástupcov základných záchranných zloţiek
IZS za účelom vyhodnotenia spolupráce pri spoločných zásahoch a prezentácii dostupných
poznatkov z tejto činnosti.
Naďalej venovať osobitnú pozornosť personálnemu obsadeniu operačných stredísk OR HaZZ
a zabezpečeniu plnohodnotnej zastupiteľnosti. Zo strany operačných dôstojníkov OR HaZZ
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venovať zvýšenú pozornosť obsahovej kontrole spracovaných správ o udalostiach pred ich
zasielaním na operačné stredisko krajského riaditeľstva a samoštúdiu v rámci odbornej prípravy.
Pri plánovaní rozvrhu sluţobného času a sluţobnej pohotovosti príslušníkov s nerovnomerne
rozvrhnutým časom prihliadať na štatistické výsledky počtu výjazdov v jednotlivých časových
úsekoch (denná doba, deň v týţdni...).
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Príloha 3 k č.p:KRHZ-1399/OOT-2005
Rozdelenie výjazdov k poţiarom a poţiarov bez zásahu
Príloha 4 k č.p:KRHZ-1399/OOT-2005
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