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Prehľad zásahovej činnosti Trnavského kraja za rok 2012
Zásahová činnosť HaZZ
V roku 2012 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3272 zásahov. Z toho bolo 1549
výjazdov k požiarom (47,3%), 47 výjazdov k požiarom bez zásahu (1,4%), 714 výjazdov
k technickým zásahom (21,8 %), 840 výjazdov k dopravným nehodám (25,7%), 41 k ekologickým
zásahom (1,3%) a 81 k planým poplachom (2,5%). V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol
počet výjazdov o 364, pričom počet výjazdov k požiarom vrátane požiarov bez zásahu sa zvýšil o
250, počet výjazdov k technickým zásahom sa zvýšil o 63, počet výjazdov k dopravným nehodám
sa zvýšil o 59 a počet výjazdov k ekologickým zásahom sa znížil o 17. Výjazdy k planým
poplachom vzrástli v porovnaní s rokom 2011 o 9.
Rok
2011
2012
Rozdiel

Výjazdy
celkom
2908
3272
+364

Požiare bez
zásahu
37
47
+10

Požiare
1309
1549
+240

Technické
zásahy
651
714
+63

Dopravné
nehody
781
840
+59

Ekologické
zásahy
58
41
-17

Plané
poplachy
72
81
+9

3 408 320 €
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zásahu
2 875 €
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0
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0

3 411 195 €
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Rok 2012

Požiare

Škody
Uchránené
hodnoty
Usmrtení
dospelí
Usmrtené deti
Zranení dospelí
Zranené deti
Zachránení
dospelí
Zachránené deti

Spolu
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Z hľadiska vývoja zásahovej činnosti bol v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 zaznamenaný
nárast celkového počtu výjazdov, čo je ovplyvnené najmä nárastom požiarov. U technických
zásahoch bol zaznamenaný taktiež nárast o 8,8%, ako aj pri dopravných nehodách o 7%.

Z podrobnejšej analýzy zásahovej činnosti podľa mesiaca, dátumu a času výjazdu možno
konštatovať, že maximum zásahovej činnosti v roku 2012 bolo zaznamenané v mesiacoch marec,
máj júl a august. Štatisticky najmenej výjazdov bolo zaznamenaných v mesiacoch január a
november. Z hľadiska počtu výjazdov podľa dňa v týždni možno konštatovať zvýšenie počtu
výjazdov v stredu a vo štvrtok a mierny pokles počtu výjazdov v sobotu. Pri analýze časov
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výjazdov k udalostiam podľa dennej doby pozorujeme výrazné maximum v poobedňajších
a večerných hodinách v čase od 12. až do 20. hodiny a výrazné minimum v nočných a ranných
hodinách v čase od 1. do 6. hodiny.
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Zásahová činnosť v roku 2012 podľa jednotlivých okresov
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Okres


Dunajská Streda
Spolu bolo vykonaných 615 výjazdov, z toho 271 k požiarom vrátane požiarov bez zásahu
(44,1%), 317 k technickým zásahom vrátane dopravných nehôd (51,5%), 9 výjazdov
k ekologickým zásahom (1,5%) a 18 k planým poplachom (2,9%) z celkového počtu výjazdov.
Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet výjazdov o 64, pričom počet výjazdov k požiarom
vrátane požiarov bez zásahu poklesol o 4 a výjazdy k technickým zásahom vrátane dopravných
nehôd vzrástli o 58, počet planých poplachov bol 18, čo je o 8 viacej ako v predchádzajúcom
roku. K dopravným nehodám bolo vykonaných 169 výjazdov, čo je 53,3% z počtu technických
zásahov a 27,5% všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu výjazdov
k dopravným nehodám o 10. Ekologické zásahy zaznamenali nárast o 2 výjazdy.



Galanta
Spolu bolo vykonaných 532 výjazdov, z toho 279 k požiarom vrátane požiarov bez zásahu
(52,4%), 235 k technickým zásahom vrátane dopravných nehôd (44,2%), 5 výjazdov
k ekologickým zásahom (0,9%) a 13 planých poplachov (2,4%) z celkového počtu výjazdov.
Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet výjazdov o 75, pričom počet výjazdov k požiarom
vrátane požiarov bez zásahu vzrástol o 52, výjazdy k technickým zásahom vrátane dopravných
nehôd vzrástli o 31 a planých poplachov bolo 13, čo je nárast o 3. K dopravným nehodám bolo
vykonaných 133 výjazdov, čo je 56,6% z celkového počtu technických zásahov a 25% zo
všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku sa počet výjazdov k dopravným nehodám
zvýšil o 24. Ekologické zásahy zaznamenali pokles o 11.



Hlohovec
Spolu bolo vykonaných 368 výjazdov, z toho 224 k požiarom vrátane požiarov bez zásahu
(60,9%), 135 k technickým zásahom vrátane dopravných nehôd (36,7%), 1 výjazd
k ekologickým zásahom (0,3%) a 8 planých poplachov (2,2%). Oproti predchádzajúcemu roku
vzrástol počet výjazdov o 78, pričom počet výjazdov k požiarom vrátane požiarov bez zásahu
vzrástol o 86 a výjazdy k technickým zásahom vrátane dopravných nehôd boli rovnakého počtu
ako v roku 2011. Výjazdy k planým poplachom poklesli o 5. K dopravným nehodám bolo
vykonaných 77 výjazdov, čo je 57% z počtu technických zásahov a 20,9% všetkých výjazdov.
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Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu výjazdov k dopravným nehodám o 1. Ekologické
zásahy v počte 1 čo je pokles o 3.


Piešťany
Spolu bolo vykonaných 294 výjazdov, z toho 133 k požiarom vrátane požiarov bez zásahu
(45,2%), 151 k technickým zásahom vrátane dopravných nehôd (51,4%), 5 výjazdov
k ekologickým zásahom (1,7%) a 5 planých poplachov (1,7%) z celkového počtu výjazdov.
Oproti predchádzajúcemu roku poklesol počet výjazdov o 35, pričom počet výjazdov
k požiarom vrátane požiarov bez zásahu vzrástol o 4, výjazdy k technickým zásahom vrátane
dopravných nehôd vzrástli o 34. Výjazdov k planým poplachom bolo 5 čo je pokles o 2.
K dopravným nehodám bolo vykonaných 65 výjazdov, čo je 43% z počtu technických zásahov
a 22,1% zo všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zníženiu výjazdov
k dopravným nehodám o 18. Ekologických zásahov bolo 5, čo je o 3 menej ako minulý rok.



Senica
Spolu bolo vykonaných 381 výjazdov, z toho 179 k požiarom vrátane požiarov bez zásahu
(47%), 188 k technickým zásahom vrátane dopravných nehôd (49,3%), 4 výjazdy
k ekologickým zásahom (1%) a 10 planých poplachov (2,6%) z celkového počtu výjazdov.
Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet výjazdov o 30, pričom počet výjazdov k požiarom
vrátane požiarov bez zásahu vzrástol o 33, výjazdy k technickým zásahom vrátane dopravných
nehôd poklesli o 4. Výjazdy k planým poplachom poklesli o 2. K dopravným nehodám bolo
vykonaných 110 výjazdov, čo je 58,5% z počtu technických zásahov a 28,9% zo všetkých
výjazdov. Počet výjazdov k dopravným nehodám oproti predchádzajúcemu roku bol rovnaký.
Ekologické zásahy zaznamenali nárast o 3 výjazdy.



Skalica
Spolu bolo vykonaných 210 výjazdov, z toho 93 k požiarom vrátane požiarov bez zásahu
(44,3%), 110 k technickým zásahom vrátane dopravných nehôd (52,4%), 2 výjazdy
k ekologickým zásahom (1%) a 5 planých poplachov (2,4%) z celkového počtu výjazdov.
Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet výjazdov o 27, pričom počet výjazdov
k požiarom vrátane požiarov bez zásahu vzrástol o 11, výjazdy k technickým zásahom vrátane
dopravných nehôd vzrástli o 22. Výjazdov k planým poplachom bolo 5, čo je o 1 menej ako
v minulom roku. K dopravným nehodám bolo vykonaných 56 výjazdov, čo je 50,9% z počtu
technických zásahov a 26,7% zo všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo
k nárastu výjazdov k dopravným nehodám o 9. Ekologické zásahy zaznamenali pokles o 5
výjazdov.



Trnava
Spolu bolo vykonaných 872 výjazdov, z toho 417 k požiarom vrátane požiarov bez zásahu
(47,8%), 418 k technickým zásahom vrátane dopravných nehôd (47,9%), 15 výjazdov
k ekologickým zásahom (1,7%) a 22 planých poplachov (2,5%) z celkového počtu výjazdov.
Oproti prechádzajúcemu roku vzrástol počet výjazdov o 125, pričom počet výjazdov k
požiarom vrátane požiarov bez zásahu vzrástol o 68 a výjazdy k technickým zásahom vrátane
dopravných nehôd vzrástli o 49. Počet planých poplachov vzrástol o 8. K dopravným nehodám
bolo vykonaných 230 výjazdov, čo je 55% z počtu technických zásahov a 26,4% všetkých
výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu výjazdov k dopravným nehodám o 33.
Počet ekologických zásahov bol rovnaký ako v roku 2011.
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Rozbor zásahovej činnosti podľa jednotlivých druhov udalostí
Výjazdy k požiarom
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Prehľad výjazdov jednotiek HaZZ k požiarom špecifikovaný podľa jednotlivých typov objektov
je uvedený v tabuľke príloha č.3.
Najväčší počet výjazdov k požiarom v roku 2012 bol zaznamenaný pri vypaľovaní s počtom
(465) v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 104 udalostí, pri požiaroch skládok
odpadov a smetísk (199) nárast o 52, pri dopravných prostriedkoch cestnej dopravy (143) pokles o
1, kontajneroch (137) pokles o 5, rodinných domov (72) pokles o 11, ostatnom prírodnom prostredí
(109) nárast o 29 a pri bytovom fonde (57) pokles o 3.
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Priemerne na jeden požiar boli nasadení 4 príslušníci, priemerný čas trvania zásahu na jednom
požiari bol 90 minút.
Výjazdy k záchranným a technickým zásahom
Prehľad výjazdov k záchranným a technickým zásahom podľa jednotlivých druhov je uvedený
v tabuľke príloha č.4.

V roku 2012 bolo zaznamenaných 714 výjazdov k technickým zásahom bez dopravných nehôd.
Počet výjazdov ku všetkým technickým zásahom vrátane dopravných nehôd je 1554 zásahov, čo
v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená nárast o 122 výjazdov. Súvisí to najmä s nárastom
počtu výjazdov k dopravným nehodám (+59), pričom počet technických zásahov okrem
dopravných nehôd vzrástol (+63). Najväčší podiel na technických zásahoch majú naďalej dopravné
nehody (840), technická pomoc (340) a iné technické zásahy (172). Na území trnavského kraja
bolo v priebehu roka 2012 zaznamenaných 22 výjazdov v súvislosti s povodňovými prácami.
Priemerne na jeden technický zásah boli nasadení 4 príslušníci, priemerný čas likvidácie
jedného technického zásahu bol 64 minút.
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Výjazdy k dopravným nehodám a zásahom v cestnej doprave
V roku 2012 bolo vykonaných na území kraja 840 výjazdov k dopravným nehodám, čo
predstavuje 54,1% všetkých technických zásahov spolu a 25,7% všetkých výjazdov. Oproti
predchádzajúcemu roku došlo k nárastu počtu výjazdov k dopravným nehodám o 59. Pri
dopravných nehodách bolo usmrtených 34 osôb (v porovnaní s rokom 2011 nárast o 5), zranených
814 osôb (nárast o 41) a zachránených 1396 osôb (nárast o 266).
Pri výjazdoch k dopravným nehodám boli na jeden takýto zásah nasadení priemerne 4
príslušníci a priemerný čas trvania jednej takejto udalosti bol 80 minút.
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Výjazdy k ekologickým zásahom
Prehľad výjazdov k ekologickým zásahom je uvedený v tabuľke príloha 4. Výjazdy jednotiek k
ekologickým zásahom (celkový počet v roku 2012 bol 41 výjazdov) predstavujú 1,3% z celkového
počtu zásahov jednotiek HaZZ v Trnavskom kraji. Oproti predchádzajúcemu roku 2011 poklesol
počet výjazdov k ekologickým zásahom o 17. Z celkového počtu ekologických zásahov bolo
vykonaných 16 výjazdov k úniku ropných produktov a k únikom chemických látok 8 výjazdov.
Priemerný čas trvania jednej udalosti 121 minút a priemerný počet nasadených na jeden zásah 4
príslušníci.
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Výjazdy k planým poplachom
Prehľad výjazdov k jednotlivým druhom planých poplachov (s počtom 81) je uvedený v tabuľke
príloha 4. Počet planých poplachov v roku 2012 vzrástol v porovnaní s rokom 2011 o 9, pričom
počet výjazdov (15) pri ktorých boli zneužité jednotky HaZZ, vzrástol o 1. Najviac planých
poplachov bolo zaznamenaných v súvislosti s príznakmi horenia (42). 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 2012 spolu 179 cvičení rôznych druhov.
Z uvedeného počtu vykonaných cvičení predstavujú previerkové cvičenia (s počtom 137) celkovo
76,5 %, taktické cvičenia (33) predstavujú 18,4 %, zostatok tvoria (5) súčinnostné, (3) na
zachytávanie ropných produktov a (1) cvičenie iného druhu. Počet vykonaných cvičení podľa druhu
je uvedený v tabuľke príloha 4.
Doplňujúce údaje
 Z hľadiska použitia ochranných prostriedkov bolo vykonaných 346 zásahov s použitím
autonómnych dýchacích prístrojov, z toho pri požiaroch 324 x, pri technických zásahoch 11 x,
pri ekologických zásahoch 11 x, priemerný počet zasahujúcich v ADP pri jednej udalosti je 3,2
príslušníka, 5 x boli použité ochranné odevy na ochranu pred chemickými látkami, odevy proti
tepelnému žiareniu použité neboli.
 Mobilná výšková technika bola nasadená spolu pri 58 udalostiach, počet zásahov vykonaných
lezeckou technikou bol 21.
 Pri 95 zásahoch bol použitý pretlakový ventilátor, odsávač dymu nebol použitý.
 Záchranné člny boli použité pri 22 udalostiach, na zásahy pod vodnou hladinou boli pri 2
zásahoch nasadení spolu 2 potápači s celkovým časom zásahu 47min.
 V rámci zásahovej činnosti príslušníkov jednotiek HaZZ Trnavského kraja bolo potrebné 239
krát zvolať príslušníkov do pohotovosti
Požiar – 164 x, celkový počet zvolaných – 459 prísl.
TZ – 70 x , celkový počet zvolaných – 149 prísl.
DN – 5 x , celkový počet zvolaných – 10 prísl.
 Zásahov, pri ktorých bol zriadený stály riadiaci štáb zdolávania udalosti bolo celkom 8, z toho
pri požiaroch 8x, pri ekologickom zásahu a pri TZ nebol zriadený riadiaci štáb.
 Došlo k zraneniu príslušníkov pri zásahovej činnosti:
HC - 1 prísl., pri DN, nebol PN, ľahké zranenie pri dopravnej nehode, kde došlo k vpichnutiu
použitej injekčnej striekačky do pravej hornej končatiny v oblasti zápästia,
SE – 1 prísl., pri požiari, nebol PN, ľahké zranenie pri požiari – prepichnutá zásahová obuv
s ľahkým poškriabaním ľavej dolnej končatiny
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Zoznam príloh:
Príloha 1 k č.p: KRHZ-TT-OPR-7-008/2013
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Príloha 2 k č.p: KRHZ-TT-OPR-7-008/2013
Priemerný čas trvania udalostí, priemerný počet nasadených príslušníkov na jednu udalosť
v Trnavskom kraji v roku 2012
Príloha 3 k č.p: KRHZ-TT-OPR-7-008/2013
Rozdelenie výjazdov k požiarom a požiarov bez zásahu
Príloha 4 k č.p: KRHZ-TT-OPR-7-008/2013
Rozdelenie výjazdov k záchranným a technickým zásahom
Príloha 5 k č.p: KRHZ-TT-OPR-7-008/2013
Druhy vykonávaných činností jednotkami HaZZ pri udalostiach
Príloha 6 k č.p: KRHZ-TT-OPR-7-008/2013
Prehľad zásahovej činnosti Trnavského kraja za rok 2012 podľa hasičských staníc
Príloha 7 k č.p: KRHZ-TT-OPR-7-008/2013
Prehľad o nasadenej technike jednotiek HaZZ Trnavského kraja

