NAJ 2018 počas zásahovej činnosti v TN- kraji
Požiar s najvyššou škodou :
požiar kaplnky na sídlisku Rozkvet v Považskej
bystrici, škoda pri požiari 150 000 €
Požiar s najviac uchránenými hodnotami : požiar technologického zariadenia
(odsávanie filtračnej nádoby) vo firme Stavokov v Trenčíne, uchránené hodnoty
10 000 000 €.
Najviac evakuovaných a zachránených ľudí pri zásahu : 60 osôb (z toho 20 detí)
dňa 23.07.2018 pri evakuácii osobného vlaku po dopravnej nehode s nákladným
motorovým vozidlom na železničnom priecestí v Zemianskych Kostoľanoch.
Najväčší počet nasadenej techniky pri zásahu: požiar budovy vo firme Molimat
v areáli bývalej školy v obci Považská Bystrica a to: 1x MB Vario, 3x CAS 30 Tatra-7,
3x Iveco Trakker, 1x UDS 217 Tatra,1x Iveco Magirus Multistar, 1x Nissan Navara,
1x Škoda Fabia, 1x KIA Ceed, čo v sumáre činilo 12 vozidiel HaZZ a 3x CAS 32 T
148, 1x CAS 32 T 815, 1x DA Avia A30, 1x Škoda 706 RTHP, čo v sumáre činilo 6
vozidiel DHZO.
Najväčší počet jednotiek zúčastnených na jednom zásahu: požiar budovy vo
firme Molimat v areáli bývalej školy v obci Považská Bystrica, kde sa zúčastnilo 9
jednotiek, z toho 4 jednotky HaZZ ( jednotky HS Považská Bystrica, HS Púchov, HS
Bytča a ZB Žilina) a 5 jednotiek DHZO (jednotky DHZO Beluša, DHZO Brvnište,
DHZO Papradno, DHZO Dolný Moštenec a DHZO Považská Teplá).
Najväčší počet zasahujúcich počas jednej udalosti: požiar budovy vo firme
Molimat v areáli bývalej školy v obci Považská Bystrica. Zasahovali príslušníci z HS
Považská Bystrica, HS Púchov, HS Bytča, ZB Žilina a členovia DHZO Beluša, DHZO
Brvnište, DHZO Papradno, DHZO Dolný Moštenec a DHZO Považská Teplá, kde sa
na likvidačných prácach zúčastnilo 23 príslušníkov HaZZ a 33 členov DHZO čo
v sumáre činilo 56 zasahujúcich.
Najdlhšie trvajúci zásah: dopravná nehoda nákladného motorového vozidla
s návesom prepravujúcim nebezpečnú látku (benzín a nafta) na diaľnici D1 141 km
smer Žilina, okres Ilava. Zásah trval 13 hodín 19 minút.
Najviac použitého hasiva na likvidáciu požiaru:
Požiar budovy vo firme Molimat v areáli bývalej školy v obci Považská Bystrica.
Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Považskej Bystrici, príslušníci ZB HaZZ Žilina, Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Bytči a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí
Beluša, Brvnište, Papradno, Dolný Moštenec a Považská Teplá, kde použili na
likvidáciu požiaru 491 000 l vody. 459 km najazdených kilometrov,

Najviac hlásených udalostí na operačné stredisko: najviac ohlásených udalostí
bolo na operačné stredisko KR HaZZ Trenčín dňa 5.8.2018 (od 6:00 hod 29.10 do
6:00 hod 30.10.) a to 25 udalostí, z toho bolo 19 udalostí hlásených na TL 150 a 6 na
TL 112. Z celkového počtu 25 hlásení bolo 16 hlásení súvisiace s poveternostnou
situáciou a 9 hlásení iného charakteru. V súvislosti s poveternostnou situáciou pre
jednotku:
OR HaZZ Bánovce nad Bebravou
1x
OR HaZZ Partizánske
OR HaZZ Trenčín:
HS Trenčín
5x
HS Dubnica nad Váhom
2x
OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom:
HS Nové Mesto nad Váhom
4x
HS Myjava
OR HaZZ Prievidza:
HS Prievidza
HS Handlová
OR HaZZ Považská Bystrica
HS Považská Bystrica
1x
HS Púchov
3x
Jednalo sa o odstránenie stromov z cestných komunikácii, odčerpávanie vody
z pivničných priestorov. Celkom zasahovalo 52 príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru a bolo nasadených 17 kusov hasičskej techniky. Príslušníci
spolupracovali pri odstraňovaní stromov aj s DHZO.
Najmenej hlásených udalostí: Najmenej hlásených udalostí v rámci TN – kraja
bolo na OS KR HaZZ Trenčín v dňoch 2.1., 26.1., 18.11. (od 6:00 hod do 6:00 hod
nasledujúceho dňa) (0 udalosti).
Požiar s najväčšou plochou: bol dňa 16.07.2018 nahlásený požiar balíkov slamy a
strniska v Čachticiach, okres Nové Mesto nad Váhom. Išlo o najväčší požiar na
ploche 1 000 000 m2 .
Najkurióznejšie zásahy v roku 2018 :
Dňa 25.1.2018 o 14:10 h bol ohlásený jeleň preborený v ľade na priehrade
Svinica v obci Svinná, okres Trenčín. Zasahujúci príslušníci Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne prelámali ľadom o hrúbke cca 5 cm
cestu k jeleňovi vzdialenému asi 30 m od brehu priehrady, ktorý následne prebrodil
vytvorenú cestu a dostal sa na breh.
Dňa 1.3.2018 o 12:25 h bol ohlásený pes uviaznutý na ľadovej kryhe v ústí
potoka Klanečnica do Váhu v Novom Meste nad Váhom. Zasahujúci príslušníci
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom
sa preplazili po ľade k uviaznutému psovi, ktorého odniesli na breh.
Dňa 5.3.2018 o 16:02 h bola ohlásená topiaca sa osoba (dieťa prepadnuté
ľadom) na rieke Váh v Trenčíne. Zasahujúci príslušníci Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pri príchode zistili, že dieťa vytiahol
okoloidúci občan, poskytli predlekársku prvú pomoc, rovnako aj druhému dieťaťu
ktoré sa snažilo zachrániť kamaráta.

EKOLOGICKÝ ZÁSAH
Dňa 7.3.2018 o 17:45 bol ohlásený únik plynu a nepríjemný chemický zápach
v obci Zemianske Kostoľany, okres Prievidza a jednotka hasičov bola vyslaná na
meranie koncentrácie nebezpečných látok v ovzduší. Zasahujúci príslušníci
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi súčasne
s pracovníkmi SPP merali zvýšené koncentrácie nebezpečných plynov v ovzduší
s negatívnym výsledkom. Počas ďalšieho dňa bol zápach opakovane hlásený a po
zdroji pátrali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Prievidzi, príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne s ekologickým automobilom ako aj pracovníci Kontrólnych Chemických
Laboratórií Slovenská Ľupča s negatívnym výsledkom. Na nasledujúci deň bol zdroj
chemického zápachu zistený v areáli firmy Ekosolit, pričom šlo o zbytkový obsah
sudov s Tetrahydrotiofénom. Na preverenie nebezpečnosti látky bol vyžiadaný výjazd
Kontrólnych chemických laboratórií Slovenská Ľupča, pričom namerané hodnoty
preukázali že zabezpečené sudy boli vyhodnotené ako bezpečné pre ďalšiu
manipuláciu. Uzatvorený kontajner bol následne odvezený k likvidácií. Počas dňa
8.3. bol ohlásený zápach plynu v obci Livinské Opatovce, pričom počas pátrania po
zdroji bolo zistené, že šlo o kontajner zo Zemianskych Kostolian prevezený na
skládku odpadov Livinské Opatovce.
Naj zásah :
Dňa 10.4.2018 došlo k požiaru budovy vo firme Molimat v areáli bývalej školy
v obci Považská Bystrica. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského
a Záchranného zboru v Považskej bystrici (z HS Považská Bystrica, HS Púchov),
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru v
Bytči, príslušníci Záchrannej brigády Hasičského a Záchranného zboru v Žiline
a členovia Dobrovoľných Hasičských zborov obcí Beluša, Brvnište, Papradno, Dolný
Moštenec a Považská Teplá jedným vysokotlakovým prúdom, 11 C prúdmi a 4 B
prúdmi. Na likvidačných prácach sa zúčastnilo 23 príslušníkov HaZZ a 33 členov
DHZO čo v sumáre činilo 56 zasahujúcich, minuli 491 000 l vody, príslušníci HaZZ
najazdili spolu 459 kilometrov,
Najväčšia spotreba PHM a najazdených kilometrov počas zásahu :
Najviac kilometrov sa najazdilo počas požiaru vo firme Molimat v obci Považská
Bystrica, a to celkovo 459 km, spotrebovalo sa 2 l benzínu 709 l nafty.
Najväčší počet prúdov pri zásahu : požiar budovy vo firme Molimat v Považskej
Bystrici, kde boli nasadené 11 C prúdov, jeden vysokotlakové prúdy a 4 B prúdy (16
prúdov).
Počet požiarov podľa dní v týždni :
v stredu (100) a vo štvrtok (100).

najčastejšie horelo v sobotu (132), najmenej

Počet požiarov podľa časových úsekov : najčastejšie požiar vznikol medzi 17 –
18 hod. (55) , najmenej horelo medzi 03 – 04 hod. (12).

Najnovšia technika: najnovšou technikou je dopravný automobil Peugeot Boxer,
máj 2018 pre OR HaZZ v Partizánskom, Považskej Bystrici, Bánovciach nad
Bebravou
Najviac usmrtených osôb pri zásahu :
Dňa 11.3.201 pri dopravnej nehode na diaľnici D1 (157,5 km ) troch osobných
motorových vozidiel v katastri obce Beluša, okres Púchov došlo k usmrteniu 2 osôb
(zranených 7 osôb, celkovo zachránených 14, účastníkov 16).
Dňa 13.4.2018 při požiari v Dubnici nad Váhom na Štúrovej ulici, budova bývalých
kasární v CO kryte došlo k usmrteniu 2 osôb (udusenie osôb)
Najviac zranených osôb pri jednom zásahu:
Dňa 11.3.201 pri dopravnej nehode na diaľnici D1 (157,5 km ) troch osobných
motorových vozidiel v katastri obce Beluša, okres Púchov došlo k zraneniu 7 osôb
(usmrtené 2 osoby, celkovo zachránených 14, účastníkov 16).

