NAJ 2015 počas zásahovej činnosti v TN- kraji
Požiar s najvyššou škodou : požiar skladu firmy AQUATEC a Autoslužbyservis
s.r.o. v areáli ZTS v Dubnici nad Váhom, výška škody bola vyčíslená na 1 300 000 €,.
Požiar s najviac uchránenými hodnotami :
28.4.2015 požiar železničného
osobného vagóna IC vlaku pred obcou Považany, zasahovala technika MB Atego
1+4 z HS v Novom Meste nad Váhom, uchránené hodnoty 1 250 000 € .
Najviac evakuovaných a zachránených ľudí pri zásahu : 500 osôb dňa
27.12.2015 pri nahlásenom nástražnom výbušnom systéme v priestoroch disko
klubu na Námestí SNP v Partizánskom.
Najväčší počet nasadenej techniky pri zásahu: pri leteckej nehode dvoch lietadiel
L 410 Turbolet v katastri obce Červený Kameň a to: 2x MB Vario, 1x MB Atego, 1x
MB Sprinter, 2x Landrover Defender, 1x Kia Sportage, 1x T 815-7, 4x štvorkolka
Polaris, 1x Nissan Navara, 3x škoda Fabia a 1x Škoda Octavia a vrtuľník Bell, čo
v sumáre bolo 17 vozidiel a 1 vrtuľník.
Najväčší počet jednotiek zúčastnených na jednom zásahu: pri leteckej nehode
dvoch lietadiel L 410 Turbolet v katastri obce Červený Kameň, Zúčastnili sa jednotky
HS Trenčín, HS Dubnica nad Váhom, HS Púchov, HS Nové Mesto nad Váhom, HS
Prievidza, HS Petržalka, ZB HaZZ Žilina, DHZO Červený Kameň, DHZO Mikušovce,
DHZO Trnava - Farské Pole Dulov, čo v sumáre bolo 7 jednotiek HaZZ a tri jednotky
DHZO.
Najväčší počet zasahujúcich počas jednej udalosti: pri požiari lesa, na Dúpnom
vrchu, v katastri obce Malé Lednice, okres Považská Bystrica. Príčina vzniku požiaru
je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Považskej Bystrici a členovia dobrovoľného hasičského zboru
obce Malé Lednice, Domaniža, Prečín, Pružina, Považská Bystrica- časť Považská
Teplá a Papradno pomocou genfovakov a jednoduchých hasiacich prostriedkov. ,
kde sa na likvidačných prácach zúčastnilo 13 príslušníkov HaZZ a 58 členov DHZO
čo je v sumáre 71 zasahujúcich.
Najdlhšie trvajúci zásah: požiar hospodárskej budovy s uskladneným senom v obci
Myjava na ul. M.R. Štefánika, kde príslušníci jednotiek HaZZ vykonávali likvidačné
práce nepretržite 30,5 hodín.
Najviac použitej hasiacej látky na likvidáciu požiaru:
požiar hospodárskej
budovy s uskladneným senom v obci Myjava na ul. M.R. Štefánika a to 224 000 l
vody
Najviac hlásených udalostí na operačné stredisko: najviac ohlásených udalostí
bolo na operačné stredisko KR HaZZ Trenčín dňa 30.1.2015 ( od 6:00 hod 30.1 do
6:00 hod 31.1. ) a to 92 udalostí , z toho bolo 64 udalostí hlásených na TL 150 a 28

na TL 112 . Z celkového počtu 92 hlásení bolo 77 hlásení súvisiace so snehovou
kalamitou a 15 hlásení iného charakteru Pre jednotku
OR HaZZ Bánovce nad Bebravou
9 x ( 7 x kalamita, 2 x iné)
OR HaZZ Trenčín
17 x ( 15 x kalamita , 2 x iné )
OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom
4 x ( 3 x kalamita, 1 x iné )
OR HaZZ Považská Bystrica
9 x ( 8 x kalamita, 1 x iné )
OR HaZZ Prievidza
10 x (7 x kalamita, 3 x iné )
OR HaZZ Partizánske
11 x ( 11 x kalamita )
HS Dubnica nad Váhom
10 x (9 x kalamita, 1 x iné )
HS Myjava
9 x ( 8 x kalamita, 1 x iné )
HS Handlová
10 x ( 9 x kalamita, 1 x iné )
HS Púchov
3 x ( 3 x iné)
Jednalo sa odstraňovanie prekážok, pílenie spadnutých stromov, pomoc zapadnutým
vozidlám. Celkom zasahovali sedemdesiati príslušníci Hasičského a záchranného
zboru a bolo nasadené 32 ks hasičskej techniky. DHZO neboli nasadení v súvislosti
s odstraňovaní následkom snehovej situácie.
Najmenej hlásených udalostí: Najmenej hlásených udalostí v rámci TN – kraja
bolo na OS KR HaZZ Trenčín dňa 4.1. a 5.2.2015 ( 0 udalostí).
Požiar s najväčšou plochou: bol dňa 4.11.2015 nahlásený požiar lesa v obci Malé
Lednice, okres Považská Bystrica Išlo o najväčší požiar na ploche 5 000 m2 .
Najkurióznejšie zásahy v roku 2015 :
Dňa 7.7.2015 bol ohlásený leguán na strome vo výške 10 m na ulici Nad Terasami
v Prievidzi. Zasahujúci príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Prievidzi odchytili leguána a odovzdali ho majiteľovi.
Najviac kyvadlovej dopravy vody : Najviac kyvadlovej dopravy vody na likvidáciu
požiaru použili príslušníci jednotiek v dĺžke 33 km požiar hospodárskej budovy
s uskladneným senom v obci Myjava na ul. M.R. Štefánika.
Naj zásah :
Letecká nehoda dvoch dopravných lietadiel L – 410 Turbolet s následným požiarom
v katastri obce Červený Kameň, okres Ilava. Zasahovali príslušníci Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne (z hasičskej stanice
Dubnica nad Váhom a z Trenčína), z Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru Považská Bystrica (z hasičskej stanice Púchov), Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom,
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, z Hasičského a
záchranného útvaru v Bratislave (z hasičskej stanice v Petržalke) zo Záchrannej
brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline a členovia Dobrovoľného
hasičského zboru Červený Kameň, Mikušovce a Trnava - Farské pole jedným C
prúdom a prenosnými hasiacimi prístrojmi za súčasného dohľadávania postihnutých
osôb, vyslobodzovania mŕtvych osôb z vrakov lietadiel, odstraňovania prekážok
a výrezu stromov na sprístupnenie cesty pre ťažkú techniku. V dôsledku leteckej
nehody došlo k usmrteniu siedmych osôb a šesť osôb bolo zranených.

Najväčšia spotreba PHM a najazdených kilometrovom počas zásahu :
najviac kilometrov sa najazdilo počas likvidačných prác pri dopravnej nehode dvoch
motorových lietadiel v obci Červený Kameň a to celkovo 2702 km. Najviac benzínu (
68 l ) sa spotrebovalo taktiež pri dopravnej nehode dvoch motorových lietadiel v obci
Červený Kameň. Najviac nafty ( 519,7 l ) sa spotrebovalo 28.2.2015 pri požiari firiem
Aquatec a Autoslužbyservis s.r.o. v areály ZŤS v Dubnici nad Váhom.
Najväčší výkon prúdov pri zásahu :
bol 28.2.2015 pri likvidácii požiaru firiem Aquatec a Autoslužbyservis s.r.o. v areály
ZŤS v Dubnici nad Váhom, kde bolo nasadených 9 “C“ prúdov a 1 “B“ prúd, čo
v sumáre bol výkon 2 220 l/min.
Počet požiarov podľa dní v týždni : najčastejšie horelo v sobotu (172), najmenej v
pondelok (121).
Počet požiarov podľa časových úsekov : najčastejšie požiar vznikol medzi 14 –
15 hod. a 19-20 hod. (60) , najmenej horelo medzi 06 – 07 hod. (13).
Najnovšia technika: najnovšou technikou je KHA MB Arocs z roku 2015 ktorý bol
pridelený na hasičskú stanicu v Trenčíne a nosič kontajnerov na podvozku MB
Arocs, ktorý bol pridelený na hasičskú stanicu v Prievidzi
Najstaršia technika: je to Avia A 31 Valník ( z roku 1971), ktorá sídli na jednotke
OR HaZZ Trenčín.
Najstarší zasahujúci príslušník : je npor. Vladislav Kahan z OR HaZZ v Novom
Meste nad Váhom , ktorý má 62 rokov.
Najmladší zasahujúci príslušník: je z OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom -, rtm.
Michal Kukuča ktorý má 21 rokov.
Najviac usmrtených osôb pri zásahu : bolo dňa 20.8.2015 pri leteckej nehode
dvoch dopravných lietadiel L – 410 Turbolet s následným požiarom v katastri obce
Červený Kameň, okres Ilava. V dôsledku dopravnej nehody došlo k usmrteniu
siedmich osôb a šesť osôb bolo zranených.
Najviac zranených osôb pri jednom zásahu: jednalo sa o dopravnú nehodu dvoch
osobných automobilov na Diaľnici D1 na km 124,5 30.7.2015 pri ktorej sa zranilo
deväť osôb, z toho tri deti.

