NAJ 2008 počas zásahovej činnosti v TN- kraji
Požiar s najvyššou škodou : pri požiari so sumou 165 969,5 € (5 000 000,- Sk)
bola vyčíslená 12.10.2008 na autobuse ktorý horel na diaľnici DI. 125 km smer
Bratislava. Príčinou požiaru bolo porušenie tesnosti spoja palivového potrubia.
Požiar s najviac uchránenými hodnotami :
jednalo sa o dva požiare, v prvom
prípade išlo o požiar veľkokapacitného senníka v obci Poriadie, okres Myjava
a v druhom prípade sa jednalo o požiar drevospracujúceho objektu v obci Lehota
pod Vtáčnikom, okres Prievidza, kde uchránené hodnoty boli vyčíslené na
663 878 € (20 000 000 Sk.)
Najviac evakuovaných a zachránených ľudí pri zásahu Pri požiari v Piaristickom
gymnáziu Františka Hanáka, v Prievidzi z 12.12.2008 bolo evakuovaných 150 osôb.
Siedmim z nich bola poskytnutá predlekárska pomoc v podobe dýchania z kyslíkovej
fľaše, a jedna žiačka po zväčšenej nevoľnosti bola prevezená do Bojnickej
nemocnice na hospitalizáciu
Najväčší počet nasadenej techniky pri zásahu najviac nasadenej techniky pri
jednej udalosti bolo pri požiari veľkokapacitného senníka v obci Poriadie, a to 4x CAS
32 T815, 2x CAS 32 T 148, 2x MB VARIO, 1x PP 20 Š706, Nakladač KN281 z ZB
Malacky, čo v sumáre činilo 10 vozidiel.
Najväčší počet jednotiek zúčastnených na jednom zásahu : Najviac
zúčastnených jednotiek sa zúčastnilo pri likvidácií požiaru lesa pri obci Záskalie.
Zúčastnili sa jednotky HS Považská Bystrica, HS Púchov, HS Dubnica n/Váhom
a obecné jednotky z obcí Považská Teplá, Plevník, Praznov a Záskalie.
Najväčší počet zasahujúcich počas jednej udalosti : jednalo sa o požiar lesa pri
obci Záskalie, okres Považská Bystrica, kde na likvidácii sa zúčastnili 13 príslušníkov
HaZZ a 59 členov OHZ, čo v sumáre predstavuje číslo 72
Najdlhšie trvajúci zásah : jednalo sa o veľkokapacitného senníka v obci Poriadie,
kde príslušníci jednotiek HaZZ vykonali likvidáciu požiaru za 36 hodín.
Najviac použitého hasiva na likvidáciu požiaru : najväčšie množstvo hasiva sa
použilo pri hasení veľkokapacitného senníka v obci Poriadie, a to 590 000 l vody
Najviac hlásených udalostí na operačné stredisko najviac ohlásených udalostí
bolo na operačné stredisko OR HaZZ Trenčín a to 745 udalostí, z toho bolo 488 pre
jednotku OR HaZZ TN a 257 pre HS Dubnica
Najmenej hlásených udalostí : Najmenej hlásených udalostí v rámci TN – kraja
bolo na ohlasovňu požiarov OR HaZZ Nové Mesto HS Myjava ( 141 udalostí)
Požiar s najväčšou plochou : bol dňa 26.2.2008 v katastri obce Ráztočno, časť
Hôrka. Išlo o najväčší požiar trávnatého porastu na ploche 250 000 m2 spôsobený
vypaľovaním.

Najkurióznejšie zásahy v roku 2008 :.
10.04.2008 vypukol požiar na pôrodníckom oddelení NsP Bojnice. Jednalo sa požiar
el. rozvádzača. Počas zásahu vykonali príslušníci OR HaZZ PD evakuáciu práve
rodiacej pacientky.
Handlová je v rámci KR známa veľkým počtom výjazdov k požiarom trávnatého
porastu. Rok 2008 nebol iný. Začali 19.2. a skončili 29.12.2008
KS IZS tiesňovej linky 112 vyslal príslušníkov OR HaZZ TN – HS DCA na pomoc
RZP Ilava, L. Štúra 374/8 k pacientovi v ohrození života. Pacienta vážiaceho cca 190
kg nebolo možné transportovať bežnými nosítkami, tak boli využité nosítka UT 2000.
Na týchto nosítkach bolo možné pacienta transportovať na vyšetrenia do nemocnice,
na RTG vyšetrenia a nakoniec až na chirurgické oddelenie, kde bol podrobený
operácii zlomeného bedrového kĺbu.
29.4.2008 asistencia príslušníkov OR HaZZ v Partizánskom pri likvidácii výbušniny
z I.sv.vojny donesenej priamo na PZ v Partizánskom
8.1.2008 odstraňovanie vraku auta príslušníkmi OR HaZZ v Partizánskom visiaceho
zo železničného nadjazdu nad štátnou cestou
31.12.2008
Vodičovi služobného motorového vozidla MB Sprinter z OR HaZZ TN, počas jazdy
na zásah k dopravnej nehode, vbehol do cesty diviak!
Došlo k poškodeniu
služobného mot. vozidla a usmrteniu diviaka! Posádka vzhľadom na DN nemohla
pokračovať v jazde na zásah a k DN bolo vyslané druhé vozidlo!
Príslušníci jednotky OR HaZZ PB vykonali záchranu lane spadnutej vo vodovodnej
šachte v obci Milochov dňa 2.2.2008. Laň spadla do šachty o rozmeroch 2x2x2
metre. Po konzultácii s prítomnými členmi poľovného združenia bol privolaný
veterinár, ktorý laň uspal. Následne ju vytiahli pomocou trojnožky a ručného
navijaka. Naložili ju poľovníkom na vlečku traktora a oni ju odviezli do lesa
Najviac použitého hadicového vedenia : najviac hadicového vedenia na likvidáciu
požiaru použili príslušníci jednotiek v dĺžke 500 m pri lesnom požiari v katastrálnom
území obce Dubodiel, časť Skalité, okres Trenčín

Naj zásah : Veterná smršť dňa 16.8.2008 pri ktorej vznikla kalamita a príslušníci
jednotiek OR HaZZ TN, NM, HS DCA, zasahovali takmer nepretržite počas celého
dňa a niekoľkých ďalších dní. Pri tejto veternej smršti bolo vyvrátených množstvo
stromov, strhnutých striech a elektrických vedení
Najzložitejším technickým zásahom v roku 2008 bola DN autobusu pri kyselke
v Chocholnej Velčiciach dňa 3.10.v ktorom bolo 48 cestujúcich osôb, z ktorých bolo
19 zranených a 3 osoby boli usmrtené. Záchranných prác sa zúčastnili príslušníci
jednotiek OR HaZZ TN, NM, HS DCA a ZB HaZZ Žilina.

Najväčšia spotreba PHM a najazdených kilometrovom počas zásahu :
najviac kilometrov počas likvidačných prác sa najazdilo pri požiari veľkokapacitného
senníka v obci Poriadie, okres Myjava a to celkovo 1880 km a taktiež sa
spotrebovalo najviac PHM pri tomto zásahu ( 1769l nafty, 214l benzínu, 17l oleja).
Najväčší výkon prúdov pri zásahu :
bolo to pri požiari veľkokapacitného senníka v obci Poriadie, okres Myjava, kde bolo
nasadených 7 “C“ prúdov, dva prúdy s ťažkou penou a jeden vysokotlaký prúd a
výkon prúdov v sumáre činil 1825 l/min.
Výjazdy k technickým zásahom podľa mesiacov : najviac technických zásahov
bolo zaznamenaných v mesiaci august (163) a najmenej v mesiaci február (61)
Výjazdy k požiarom podľa mesiacov : najčastejšie horelo v mesiaci august (108)
a najmenej v mesiaci december (63)
Počet požiarov podľa dní v týždni : najviac požiarov bolo hlásených v nedeľu
(169) a najmenej v štvrtok (110)
Počet požiarov podľa časových úsekov : najviac požiarov bolo zaznamenaných
medzi 21.00 – 22.00 hod. – 67 a najmenej medzi 6 – 7.00 hod. - 9
Najčastejšia príčina požiarov : úmyselné zapálenie neznámou osobou – 192,
vypaľovanie trávy a suchých porastov – 128
Najnovšia technika : Mercedes Benz Atego 1529 na jednotke HS Trenčín, HS
Dubnica nad Váhom a HS Púchov
Najstaršia technika : PP 20 Škoda 706 (pracovná plošina) z roku 1971, ktorý je na
HS Myjava OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom
Najstarší zasahujúci príslušník : je npor. Milan Krausko nar. 2.4.1947 z OR HaZZ
Prievidza
Najviac usmrtených osôb pri technickom zásahu : bola to dopravná nehoda
autobusu pri kyselke v Chocholnej Velčiciach dňa 3.10,v ktorom bolo 48 cestujúcich
osôb, z ktorých boli tri osoby usmrtené
- dopravná nehoda na štátnej ceste v obci Podvažie, okres Považská Bystrica, kde
došlo k zrážke osobného a dodávkového vozidla, pri ktorom došlo k usmrteniu troch
osôb
Najviac zranených osôb pri jednom zásahu : bola to taktiež dopravná nehoda
autobusu pri kyselke v Chocholnej Velčiciach dňa 3.10,v ktorom bolo 19 osôb
zranených

