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Rozbor zásahovej činnosti
jednotiek Hasičského a záchranného zboru Trnavského kraja
za rok 2006
Zásahová činnosť jednotiek HaZZ
V roku 2006 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 2 242 zásahov. Z toho bolo 1084
výjazdov k požiarom (48%), 518 výjazdov k technickým zásahom (23%), 510 výjazdov
k dopravným nehodám (23%), 66 ekologických zásahov (3%) a 64 planých poplachov (3 %).
V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol počet výjazdov o 181, pričom počet výjazdov
k požiarom sa zvýšil o 24 a počet výjazdov k technickým zásahom sa zvýšil o 94; počet výjazdov
k dopravným nehodám sa zvýšil o 47 a počet výjazdov k ekologickým zásahom sa vzrástol o 4.
Výjazdy k planým poplachom sa zvýšili o 12 prípadov.
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Rozdelenie výjazdov vykonaných jednotkami HaZZ za obdobie od 1.1.2006 až
31.12.2006 percentuálne podľa druhu udalostí
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Z hľadiska dlhodobého vývoja zásahovej činnosti bol po rokoch 2004 a 2005 zaznamenaný
nárast celkového počtu výjazdov, čo je ovplyvnené najmä nárastom počtu technických zásahov
a dopravných nehôd. Počet výjazdov k požiarom zostáva od roku 2004 v rámci štatistickej odchýlky
na rovnakej úrovni.
Vývoj zásahovej činnosti podľa druhu udalostí
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Z podrobnejšej analýzy zásahovej činnosti podľa dátumu a času výjazdu možno konštatovať, že
maximum zásahovej činnosti v roku 2006 bolo zaznamenané v jarných mesiacoch marec a apríl,
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kedy zásahovú činnosť ovplyvnili povodňové aktivity a v mesiaci júl, čo súvisí najmä so zvýšeným
počtom požiarov v prírodnom prostredí. Štatisticky najmenej výjazdov bolo zaznamenaných
v mesiacoch január a február, naopak mierne zvýšenie zásahovej činnosti je pozorované
v mesiacoch október a november. Z hľadiska počtu výjazdov podľa dňa v týždni možno
konštatovať mierne zvýšenie počtu výjazdov v stredu a pokles počtu výjazdov v utorok. V roku
2006 nie je na rozdiel od predchádzajúcich rokov pozorované štatisticky významné zvýšenie
zásahovej činnosti 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 12. do 21. hodiny
a výrazné minimum v nočných hodinách v čase od 24. do 6. hodiny, čo je v zhode s údajmi
s predchádzajúcich rokov. V čase medzi 8.a 9. hodinou pozorujeme lokálne maximum, ktoré
v predchádzajúcich rokoch nebolo pozorované.
Prehľad výjazdov k udalostiam jednotiek HaZZ podľa jednotlivých
mesiacov
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Výjazdy jednotiek HaZZ v roku 2006 k udalostiam
podľa dennej doby
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Zásahová činnosť v roku 2006 podľa jednotlivých okresov
Porovnanie výjazdov jednotiek HaZZ ku všetkým druhom udalostí
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Percentuálne vyjadrenie výjazdov jednotiek HaZZ ku všetkým
druhom udalostí za obdobie od 1.1. do 31.12.2006 podľa okresov
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Okres


Dunajská Streda
Spolu bolo vykonaných 418 výjazdov, z toho 223 k požiarom (53,3%), 182 k technickým
zásahom (43,5%) a 13 planých poplachov (3,1%). Oproti predchádzajúcemu roku klesol počet
výjazdov o 16, pričom počet výjazdov k požiarom poklesol o 13 a výjazdy k technickým
zásahom poklesli o 3, počet planých poplachov 13 – rovnaký počet. K dopravným nehodám
bolo vykonaných 112 výjazdov, čo je 61,5% z počtu technických zásahov a 26,8% všetkých
výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu výjazdov k dopravným nehodám o 30.
K ekologickým zásahom bolo vykonaných 10 výjazdov, čo je 5,5% z technických zásahov,
pokles o 8 výjazdov.



Galanta
Spolu bolo vykonaných 383 výjazdov, z toho 193 k požiarom (50,4%), 179 k technickým
zásahom (46,7%) a 11 planých poplachov (2,9%). Oproti predchádzajúcemu roku klesol počet
výjazdov o 17, pričom počet výjazdov k požiarom sa zvýšil o 6, výjazdy k technickým zásahom
poklesli o 22 a planých poplachov bolo 11, čo je pokles o 1. K dopravným nehodám bolo
vykonaných 109 výjazdov, čo je 60,9% z celkového počtu technických zásahov a 28,5% zo
všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku sa počet výjazdov k dopravným nehodám
znížil o 16. Ekologických zásahov bolo 7, čo je 3,9% z technických zásahov – pokles o 1.



Hlohovec
Spolu bolo vykonaných 245 výjazdov, z toho 123 k požiarom (50,2%), 114 k technickým
zásahom (46,5%) a 8 planých poplachov (3,3%). Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet
výjazdov o 9, pričom počet výjazdov k požiarom vzrástol o 1 a výjazdy k technickým zásahom
stúpli o 2. Výjazdy k planým poplachom vzrástli o 6. K dopravným nehodám bolo vykonaných
66 výjazdov, čo je 57,9% z počtu technických zásahov a 26,9% všetkých výjazdov. Oproti
predchádzajúcemu roku došlo k poklesu výjazdov k dopravným nehodám o 10. Ekologické
zásahy 4 – rovnaký počet ekologických výjazdov.
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Piešťany
Spolu bolo vykonaných 232 výjazdov, z toho 106 k požiarom (45,7%), 114 k technickým
zásahom (49,1%) a 12 planých poplachov (5,2%). Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet
výjazdov o 36, pričom počet výjazdov k požiarom bol rovnaký ako v roku 2005 a výjazdy
k technickým zásahom vzrástli o 34. Výjazdy k planým poplachom s počtom 12, nárast o 2.
K dopravným nehodám bolo vykonaných 38 výjazdov, čo je 33,3% z počtu technických
zásahov a 16,4% zo všetkých výjazdov. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zvýšeniu
výjazdov k dopravným nehodám o 7. Ekologických výjazdov bolo 7, čo je nárast o 4 výjazdy.



Senica
Spolu bolo vykonaných 289 výjazdov, z toho 103 k požiarom (35,6%), 181 k technickým
zásahom (62,6%) a 5 planých poplachov (1,7%). Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet
výjazdov o 62, pričom počet výjazdov k požiarom vzrástol o 3 a výjazdy k technickým zásahom
vzrástli o 58. Počet výjazdov k planým poplachom vzrástol o 1. K dopravným nehodám bolo
vykonaných 73 výjazdov, čo je 40,3% z počtu technických zásahov a 25,3% všetkých výjazdov.
Oproti predchádzajúcemu roku stúpol počet výjazdov k dopravným nehodám o 13.
Ekologických zásahov bolo 10, čo je nárast o 3 výjazdy.



Skalica
Spolu bolo vykonaných 167 výjazdov, z toho 60 k požiarom (35,9%), 106 k technickým
zásahom (63,5%) a 1 planý poplach (0,6%). Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol počet
výjazdov o 26, pričom počet výjazdov k požiarom sa zvýšil o 1 a výjazdy k technickým
zásahom vzrástli o 28. Počet planých poplachov sa znížil o 3. K dopravným nehodám bolo
vykonaných 24 výjazdov, čo je 22,6% z počtu technických zásahov a 14,4% zo všetkých
výjazdov. K dopravným nehodám bol vykonaný rovnaký počet výjazdov ako v
predchádzajúcom roku.



Trnava
Spolu bolo vykonaných 508 výjazdov, z toho 276 k požiarom (54,3%), 218 k technickým
zásahom (42,9%) a 14 planých poplachov (2,8%). Oproti prechádzajúcemu roku vzrástol počet
výjazdov o 81, pričom počet výjazdov k požiarom vzrástol o 26 a výjazdy k technickým
zásahom vzrástli o 48. Počet planých poplachov vzrástol o 7. K dopravným nehodám bolo
vykonaných 88 výjazdov, čo je 40,4% z počtu technických zásahov a 17,3% všetkých výjazdov.
Oproti predchádzajúcemu roku došlo k zvýšeniu výjazdov k dopravným nehodám o 23.
Ekologických zásahov bolo 16, čo je nárast o 4.

8

Rozbor zásahovej činnosti podľa jednotlivých druhov udalostí
Výjazdy k požiarom
Porovnanie počtu výjazdov jednotiek HaZZ k požiarom v roku 2005 a
2006 podľa okresov
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Prehľad najčastejších výjazdov k požiarom v rámci kraja v roku 2006
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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 bol zaznamenaný pri požiaroch spojených s vypaľovaním trávy
a strnísk (201) pokles o 57, ostatné prírodné prostredie (100) nárast o 2, prostriedky cestnej dopravy
(91) pokles o 2, skládky odpadov a odpadových produktov (105) nárast o 10, kontajnerov (122)
nárast o 29, budovy bytového fondu (50) nárast o 4, rodinné domy (55) nárast o 12, lesy a lesné
porasty (17) na úrovni roka 2005.
Percentuálne vyjadrenie výjazdov k požiarom podľa jednotlivých okresov
v roku 2006
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Odpisy zo správ o udalostiach - vybraných výjazdov jednotiek HaZZ k požiarom:
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Priestor:
Objekt:
Škoda:
Uchránené hodnoty:
Zasahovali jednotky:

Požiar - provizóriá a účelové objekty pri budovách
03.10.2006 o 0.05 hod.
TRSTICE, c.d.649, okres Galanta
dvor rodinného domu
hospodárska budova
800.000
100.000
HaZZ HS GALANTA"
OHZ Trstice
Na OS OR HaZZ v Galante bol nahlásený požiar garáže v obci Trstice s veľkou intenzitou horenia.
Na miesto bola vyslaná jednotka s technikou MB-Atego 2 príslušníci a CAS 32 T815 + 2
príslušníci. Udalosť bola ohlásená starostovi obce Trstice, ktorý zabezpečil vyhlásenie poplachu pre
miestnu jednotku OHZ, ktorá sa na miesto zásahu dostavil ešte pred príchodom jednotky. Po
príchode na miesto bolo zistene, že sa jedná o požiar hospodárskych budov s garážou na dvore
bytového domu o celkovej ploche 20 x 30 m. Celý objekt bol zachvátený požiarom. Na mieste
zasahovala miestna jednotka OHZ s technikou A-30 6 členov, ktorá zasahovala z podzemného
hydrantu s dvoma C - prúdmi. Požiar ohrozoval bytovku v blízkosti cca.10m od požiariska. VZ
požiadal starostu obce o zabezpečenie vypnutia el. prúdu v celej ulici z dôvodu ohrozenia
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elektrického vedenia požiarom, čo bolo starostom zabezpečené. Jednotka HS Galanta na likvidáciu
požiaru a ochranu bytovky nasadila vysokotlaký prúd z MB-Atego a jeden C- prúd z CAS-32 T815.
Zároveň bolo vozidlo CAS-32 T815 napojené na hydrantovú sieť a priebežne dopĺňalo MB - Atego.
Vozidlom MB-Atego bolo zabezpečené osvetlenie miesta zásahu pomocou osvetľovacieho
agregátu. V požiarom zachvátených drevených stavbách sa nachádzalo veľké množstvo horľavého
materiálu (kanistre s benzínom, propán-butánové fľaše, pneumatiky, slama, drevo). Propánbutánové fľaše boli ochladené a vynesené z požiariska a postupne sa začalo s rozoberaním
zrútených konštrukcií a vynášaním rôzneho uskladneného materiálu, ktorý sa za pomoci C - prúdu
dohášal. Po rozobratí konštrukcii boli skryté ohniská uhasené vysokotlakým prúdom. Požiarisko
bolo následne prekontrolované a odovzdané majiteľovi na dohľad.
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Priestor:
Objekt:
Škoda:
Uchránené hodnoty:
Zasahovali jednotky:

Požiar - dopravne prostriedky cestnej dopravy
7.11.2006 o 3.30
GÁŇ, č. d. 249, okres Galanta
dvor rodinného domu
osobné a úžitkové vozidlá
1.500.000
2.000.000
HaZZ HS GALANTA
HaZZ HS SERED
Na OS OR HaZZ v Galante políciou GA nahlásený požiar osobných vozidiel na adrese Gáň 249.
Výjazd vykonaný s technikou CAS-25 L-101 4 príslušníci. Po príchode na miesto udalosti bolo
zistene, že sa jedna o požiar dvoch osobných a jedného úžitkového vozidla na dvore rodinného
domu. Pred príchodom jednotky sa majiteľ snažil preparkovať dodávku ktorej horela len motorová
časť, osobné auta boli v plameňoch. Na lokalizáciu bol nasadený vysokotlaký prúd. Okolo vozidiel
bol vyhorený porast v okruhu 5m, pred vozidlami bolo uskladnene drevo na kúrenie - požiar sa šíril
v smere vetra k susednému rod. domu. VZ povolal na miesto CAS32 T815 2 príslušníci z HS Sereď
a zisťovateľa príčin požiarov. Na miesto sa dostavila polícia GA. V jednom osobnom aute sa
nachádzalo splyňovacie zariadenie. Na likvidáciu požiaru pneumatík a ochladzovanie nádrže bol
nasadený 1C prúd. Po príchode CAS32 T 815 bola CAS 25 L101 doplňovaná a vykonaný následný
prieskum. Po likvidácii požiaru bolo miesto odovzdané majiteľovi.
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Škoda:
Uchránené hodnoty:
Zasahovali jednotky:

Požiar osobného motorového vozidla
21.11.2006 00:21
k. ú Trnava, časť Oravné smer Špačince
1.900.000
50.000
HaZZ HS Trnava

Na operačné stredisko OR HaZZ v Trnave bol OS OR PZ v Trnave nahlásený požiar osobného
motorového vozidla medzi Trnavou a obcou Bučany pri št. ceste č. I/61, kataster mesta Trnava.
Jednotka na miesto určenia vyslala techniku MB Atego o pocte 4 príslušníkov. Po príchode na
miesto udalosti bolo zistene, že požiar sa nachádza na cestnej komunikácie slúžiacej pre
poľnohospodárske stroje cca 150 m od cesty I/61 /cca 54 km/ v katastri mesta Trnava. V čase
príchodu jednotky bolo celé osobné motorové vozidlo zachvátené požiarom. Na mieste udalosti sa
nachádzali príslušníci PZ Jaslovské Bohunice. Príslušníci jednotky požiar vozidla zlikvidovali
pomocou vysokotlakého prúdu z MB Atego /stredná pena/. Ďalej bolo zistené, že sa jedna o osobné
motorové vozidlo typu - Mercedes, bližšie nezistené, ev. č. TT 333 CP, majiteľa fy. Toma - p.
Tomaška Dušan. Pravdepodobná príčina vzniku požiaru konanie neznámej osoby. Predpokladaná
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škoda na vozidle spôsobená požiarom predstavuje cca 1.900.000 Sk, uchránené hodnoty
predstavujú cca 50.000 Sk. VZ bol vyžiadaný na miesto udalosti ZPP, o čom bol vyrozumený
riaditeľ OR HaZZ, ktorý rozhodol, že ZPP sa na miesto udalosti dostaví v ranných hodinách o čom
boli upovedomení aj príslušníci PZ. Zo zásahu bola VZ zhotovená fotodokumentácia. Pri zásahu
nedošlo k zraneniu zasahujúcich príslušníkov, ani k poškodeniu has. techniky.
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Škoda:
Uchránené hodnoty:
Zasahovali jednotky:

Požiar násypníkov obilia
02. 07. 2006 o 08:29
Trnava, Pri Kalvárii
500.000
15.000.000
HaZZ HS Trnava

Na operačné stredisko OR HaZZ v Trnave bol telefonicky p. Klasom nahlásený požiar násypníkov
obilia v sladovni Sessler, na ul. Pri Kalvárii 17 v Trnave. Jednotka na miesto udalosti vyslala
techniku MB Atego o počte 4 príslušníkov. Po príchode na miesto bolo zistene, že sa jedna o
požiar spečeného farebného sladu v odsávacom zariadení v chladiacej časti výroby. Ešte pred
príchodom jednotky sa požiar snažil hasiť samotný majiteľ /p. Klas P./pomocou 1x30 CO2. Na
lokalizáciu a samotnú likvidáciu požiaru bol nasadený 1 x vysoko tlaky prúd z MB Atego,
príslušníci boli vybavený ADP. Na odvetranie priestorov chladiacej časti výroby bol nasadený
pretlakový ventilátor Papin. Po likvidácii požiaru v tejto časti bolo prevádzané intenzívne
ochladzovanie odsávacieho zariadenia zvonka. VZ a 1 príslušník prevádzali hasenie spečeného
farebného sladu v odsávacom zariadení zo strechy objektu. Na miesto udalosti bola povolaná VZ
ďalšia technika CAS 32 T 815 + 1 strojník na doplnenie hasiacej latky. Škoda spôsobená požiarom
činí cca 500000 Sk, uchránené hodnoty predstavujú cca 15.000.000 Sk. Celý objekt je poistený v
poisťovni Kooperativa a.s. Pravdepodobnou príčinou požiaru je technická porucha na ventilátore
odsávania /ložisko/, kde vplyvom vysokej teploty došlo k vznieteniu spojovacích manžiet na
odsávaní a farebného sladu. O udalosti bola VZ spracovaná dokumentácia a požiarisko bolo
odovzdane majiteľovi p. Klasovi. Na miesto udalosti sa dostavili aj príslušníci OR PZ Trnava.
Počas zásahu nedošlo k zraneniu príslušníkov, ani k poškodeniu has. techniky.
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Škoda:
Uchránené hodnoty:
Zasahovali jednotky:

Požiar smetiska a príbytkov v rómskej osade
17.09.2006 21:52
Ratnovce č.33, okres Piešťany
10.000
50.000
HaZZ HS Piešťany
HaZZ HS Hlohovec

Na operačné stredisko OR HaZZ v Piešťanoch p. Lakatoš ohlásil požiar smetiska, ktorý ohrozoval
príbytky rómskych občanov. Po overení správy bola na miesto udalosti vyslaná technika T 815
CAS 32 + 3 príslušníci. Počas jazdy k zásahu VZ rozhodol o privolaní ďalšej techniky - T 815
CAS 32 + 2 príslušníci. Po príchode na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedna o
požiar smetiska a príbytkov v rómskej osade, ktoré boli vybudovane z rôzneho dreva a vzájomné
pospájané. Na mieste požiaru prítomna polícia Piešťany a starosta obce Ratnovce. VZ rozhodol o
privolaní ďalších príslušníkov a ďalšej techniky CAS 32 T 148 + 3 príslušníci z HS Piešťany a CAS
32 T 815 + 2 príslušníci z HS Hlohovec. Na lokalizáciu a likvidáciu boli nasadené 2 dopravné
vedenia ukončené rozdeľovačom s 5 x C prúdmi. Po príchode techniky z HS Hlohovec bol na
hasebné práce nasadený 1x lafetový prúd. Vzhľadom na silne zadymenie a vietor VZ nariadil
použitie ADP. Počas likvidácie požiaru došlo k poškodeniu techniky CAS 32 T 815 z HS Hlohovec.
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Po uhasení požiaru a odovzdaní požiariska starostovi obce a zbalení vecných prostriedkov sa
jednotka vrátila na základňu. Počas zásahu nedošlo k zraneniu zasahujúcich príslušníkov. Boli
poškodené: 4x zásahové rukavice, 2x hadica B, 5x hadica C.
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Škoda:
Uchránené hodnoty:
Zasahovali jednotky:

Požiar rozostavanej budovy hotela
17.7.2006 18:00
Skalica
80.000
500.000
HaZZ HS Skalica
ZHZ Grafobal
OHZ Skalica

Dňa 17. 7. 2006 o 18:00 hod. bol hliadkou Mestskej polície Skalica spozorovaný a ohlásený vznik
požiaru v Skalici, na Mallého ul. v rozostavanej budove hotela „Kutálek“. Na požiarisko bola
vyslaná jednotka OR HaZZ v Skalici. Následne sa dostavili jednotky ZHZ Grafobal a OHZ
Skalica. Počas hasebných prác bolo nutné evakuovať jednu osobu - bezdomovec. Pri požiari
nedošlo k zraneniam evakuovanej osoby.
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Škoda:
Uchránené hodnoty:
Usmrtení:
Zasahovali jednotky:

Požiar rodinného domu
05. 02. 2006 23:13
Šaštín-Stráže, okr. Senica
30.000
1.000.000
3
HaZZ HS Kúty
HaZZ HS Senica

Na operačné stredisko OR HaZZ v Senici bol operačným dôstojníkom OR PZ v Senici nahlásený
požiar rodinného domu v Šaštíne-Strážoch za kostolom. Na miesto udalosti bola vyslaná jednotka
HS Kúty s technikou T 815 CAS 25 K v počte 2 príslušníci. Počas jazdy na miesto požiaru si
jednotka vyžiadala príjazd ďalšej CAS. Na miesto bola vyslaná jednotka HS Senica s technikou T
815 CAS 32 v počte 2 príslušníci. Po príjazde na miesto jednotka zistila, že sa jedná o požiar
rodinného domu. V čase príjazdu jednotky bola požiarom zachvátená strecha a vnútorné priestory v
takom rozsahu, že sa vo vnútri nedal vykonať prieskum. Jednotka na lokalizáciu nasadila 2 x C
prúdy. Boli získané informácie od miestnych občanov, že sa vo vnútri nenachádzajú žiadne osoby.
Na mieste sa nachádzala hliadka polície. Po príjazde jednotky HS Senica tato dopĺňala vodu do
CAS 25 K. Po lokalizácii požiaru sa začali objavovať správy, že vo vnútri by sa mali nachádzať
nejaké osoby. Informácie boli nesúrodé a protichodné, najskôr sa malo jednať len o jednu osobu
neskôr dve a po overení všetkých správ prítomnou políciou sa počet ustálil na troch osobách.
Jednotka vnikla do značné zadymeného vnútorného priestoru, kde bol prepadnutý strop a postupne
našla všetky tri tela bez známok života. Na miesto udalosti bol povolaný ZPP OR HaZZ v Senici a
ZPP KR HaZZ v Trnave. Obaja sa dostavili na miesto udalosti. Na miesto udalosti bola povolaná
technika MB Vario + 1 príslušník pre účel osvetlenia priestoru požiariska. Príslušníci jednotky HS
Kúty vyprostily telá osôb z požiariska na voľne priestranstvo a následne zlikvidovali požiar. Na
miesto udalosti bola povolaná pohotovostná služba Západoslovenskej energetiky pre obnovenie
dodavky el. prúdu na ulici. Po zistení údajov sa jednotka HS Kúty vrátila na základňu. Usmrtené
osoby: Danihelova Jozefina nar. 09. 01. 1934, Danihel Dušan nar. 12. 04. 1974, Danihel Miroslav
nar.09. 08. 1969.
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Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Škoda:
Uchránené hodnoty:
Zasahovali jednotky:

Požiar bývalej administratívnej budovy
7. 10. 2006 o 23:42
Gabčíkovo
6.000.000
5.000.000
HaZZ HS Dunajská Streda
OHZ Gabčíkovo

Na operačné stredisko OR HaZZ v Dunajskej Strede operačným dôstojníkom polície bola podaná
správa, že v Gabčíkove pri futbalovom ihrisku horí 1 budova. K udalosti bol vykonaný výjazd s
technikou CAS K 25 a CAS 32 T 815, zároveň operačným dôstojníkom OR HaZZ v DS o udalosti
bola vyrozumená miestna jednotka OHZ Gabčíkovo. Po príjazde na miesto zásahu bolo zistené, že
sa jedna o bývalú administratívnu budovu bývalého Štátneho majetku Gabčíkovo. Prieskumom bolo
zistené, že horí v suteréne budovy, kde užívateľ objektu skladuje na paletách rôzne umelé hmoty.
Na základe vyjadrenia majiteľa skladových zásob v suteréne skladoval o. i.: gumenú priadzu a niť,
polyester, bavlnu, silikónovú niť, hotové ponožky, silónové pančuchy a pod.. Zásah bol sťažený
silným zadymením priestorov i tým, že fóliový obal paliet sa roztopil a sťažoval prístup vody k
ohniskám požiaru - povrch obalov stvrdol a hasiaca látka sa nedostala k ohniskám. Veliteľom
zásahu z OR HaZZ bola vyžiadaná technika CAS 32, Papin a neustála výmena použitých ADP.
Tlakové nádoby ADP boli plnené na protiplynovom pracovisku OR HaZZ a následne privážané
technikou VW Passat na miesto zásahu. Na likvidáciu požiaru jednotkou HaZZ bolo nasadených 5
útočných prúdov vody C 52 a 1 útočný prúd vysokotlakej vody. Jednotkou OHZ Gabčíkovo boli
nasadene 2 útočné prúdy C52 a 1 prúd ťažkej peny. Po lokalizácii požiaru bola nasadená pretlaková
ventilácia a jednotlivé ohniska požiaru boli postupne likvidovane po jednotlivých paletách.
Majiteľovi skladových zásob nebolo možné odovzdať miesto zásahu, nakoľko odišiel z miesta
zásahu na neznáme miesto a ani hliadka OO PZ Gabčíkovo ho nenašla.

Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Škoda:
Uchránené hodnoty:
Zasahovali jednotky:

Požiar stolárskej dielne
14.01.2006 02:56
Vrakúň č. d. 571, okr. Dunajská Streda
2.000.000
4.000.000
HaZZ HS Dunajská Streda

Na operačné stredisko OR HaZZ v Dunajskej Strede bola podaná správa, že v obci Vrakúň č. d.
571 horí celá budova stolárskej dielne. K udalosti bol vykonaný výjazd s technikou CAS K-25 a
CAS 32. Jazda k miestu požiaru bola sťažená silnou hmlou i námrazou na ceste. Po príjazde na
miesto požiaru bolo zistené, že v celej ploche horí objekt stolárskej dielne o rozmeroch 20m x 10m,
celá strešná konštrukcia, podkrovie a zariadenia v objekte. Požiarom bola ohrozená novostavba
o rozmeroch 30 x 15m v blízkosti horiaceho objektu. Na likvidáciu požiaru a ochranu požiarom
ohrozených susedných objektov boli nasadené 3 útočné prúdy C52, 1 prúd vysokotlakej vody
a jednoduché prostriedky hasenia. V prvej fáze likvidačných prac zasahujúci príslušníci použili.
ADP. Po lokalizácii požiaru trámy strešnej konštrukcie boli postupne rozoberané, ďalej
ochladzované a taktiež likvidovane menšie ohniska požiaru v samotnom objekte. Nakoľko prítomne
množstvo hasiacej latky nebolo dostačujúce na účinnú likvidáciu požiaru VZ z OR HaZZ vyžiadal
ďalšiu techniku CAS 32. Po príjazde tejto CAS 32 dodávka hasiacej látky – vody, bola zabezpečená
formou kyvadlovej dopravy. CAS bolo potrebne plniť z podzemného hydrantu pri OR HaZZ
Dunajská Streda, nakoľko kvôli silnému mrazu všetky vhodne zdroje v okolí požiaru boli
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zamrznute. K udalosti bol vyslaný ZPP OR HaZZ Dunajská Streda.. Pred návratom jednotky HaZZ
na svoju základňu miesto požiaru bolo odovzdane majiteľovi objektu na ďalší dohľad. Počas zásahu
došlo k poškodeniu 1 x zásahových rukavíc.
Výjazdy k záchranným a technickým zásahom
Prehľad výjazdov k záchranným a technickým zásahom podľa jednotlivých druhov je uvedený
v tabuľke príloha č.4.
Porovnanie počtu výjazdov jednotiek HaZZ
k záchranným a technickým zásahom podľa okresov v roku 2005 a
2006

250
218
201

200

185 182

181

179

170

150
114

112 114

100

2005

123
106

80

2006

78

50

0
D. Streda Galanta Hlohovec Piešťany

Senica

Skalica

Trnava

V roku 2006 bol zaznamenaný nárast výjazdov ku všetkým technickým zásahom (+45), počet
výjazdov k dopravným nehodám stúpol (+47), k ekologickým zásahom vzrástol (+4) a poklesol
počet otváraní bytu (-19). Najväčší podiel na technických zásahoch majú naďalej dopravné nehody
(510), technická pomoc (221) a iné technické zásahy (125).
Priemerne na jeden technický zásah bolo nasadených 2,96 príslušníka, priemerný čas likvidácie
jedného technického zásahu bol 149,5 minút.
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Percentuálne vyjadrenie výjazdov jednotiek HaZZ za rok 2006 k technickým
zásahom celkom podľa okresov

D. Streda
17%

Trnava
20%

Galanta
16%
Skalica
10%
Senica
17%

Piešťany
10%

Hlohovec
10%

Základné informácie o povodniach v mesiacoch marec a apríl roku 2006
Na území Trnavského kraja boli v roku 2006 zaznamenané povodne, pri ktorých došlo k
zaplaveniu 5 998 ha územia a k zaplaveniu 852 rodinných domov. Pri týchto udalostiach
zasahovalo 513 príslušníkov HaZZ, ktorí odpracovali 23 000 hodín na záchranu osôb a majetku.
V rámci povodňových prác bolo uložených 297 000 vriec s pieskom.

Ukazovateľ

Okres Trnava

Zaplavené územie

119 ha

Počet zaplavených rodinných domov

230

Počet nasadených príslušníkov HaZZ

44

Počet odpracovaných hodín

532

Počet uložených vriec s pieskom
Postihnuté obce

2 300
Cífer, Smolenice, Hrnčiarovce nad
Parnou

Zaplavenie obce Cífer, okres Trnava bolo spôsobené rýchlim oteplením (topiaci sa sneh na
zamrznutej pôde) a nepriaznivou poveternostnou situáciou.
Opatrenia vykonávané od 10.3.2006 do 20.3.2006.

16

Záhorie
(okres Senica a Skalica)

Ukazovateľ
Zaplavené územie

1 375,3 ha

Počet zaplavených rodinných domov

254

Počet nasadených príslušníkov HaZZ

97

Počet odpracovaných hodín

1 398

Počet uložených vriec s pieskom

23 700

Postihnuté obce

Prietrž, Jablonica, Podbranč,
Sobotište, Osuské, Oreské,
Lopašov, Kuklov, Kúty,
P. Močidlany, Kopčany, Senica,
Brodské, Moravský Svätý Ján

Vysoká hladina a vybreženie vodných tokov: Morava, Myjava, Teplica a Chvojnica.
Opatrenia vykonávané od 27. 3. 2006 do 5. 4. 2006.
Ukazovateľ

Okres Galanta

Zaplavené územie

2 909 ha

Počet zaplavených rodinných domov

158

Počet nasadených príslušníkov HaZZ

350

Počet odpracovaných hodín

21 058

Počet uložených vriec s pieskom

180 000

Postihnuté obce

Trstice, Kráľov Brod, Dolný
Chotár

Vysoká hladina a vybreženie vodných tokov: Čierna Voda, Malý Dunaj a Dudváh
Opatrenia vykonávané od 31. 3. 2006 do 6. 4. 2006.
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Ukazovateľ

Okres Dunajská Streda

Zaplavené územie

1 594 ha

Počet zaplavených rodinných domov

210

Počet nasadených príslušníkov HaZZ

16

Počet odpracovaných hodín

106

Počet uložených vriec s pieskom

91 000
Horné Mýto, Okoč, Topoľníky,
Trhová Hradská, Ohrady, Jahodná

Postihnuté obce

Vysoká hladina a vybreženie vodných tokov: Malý Dunaj
Opatrenia vykonávané od 31. 3. 2006 do 7. 4. 2006

8

Terénne a osobné vozidlá

4

Cisternové automobilové striekačky

3

Prenosné a plávajúce čerpadlá

Senica

Trnava

Hlohovec

Kraj spolu

4

Skalica

Autobusy
Hasičské záchranné a dopravné
vozidlá

Piešťany

Galanta

Technika

Dunajská streda

Prehľad prostriedkov použitých na ochranu pred povodňami na území
Trnavského kraja v roku 2006 (HaZZ Trnavského kraja)

1

1

5

11

2

33

18

7

15

4

48

7

1

4

1

16

9

7

1

23

6

1

1

8

1

1

1

1

4

3

2

Elektrické kalové čerpadlá
Kalové čerpadlá s výkonom nad 50
l/s
Elektrocentrály a osvetľovacie
súpravy

1

13

Záchranné člny

1

2

3

3

3

2
1
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Plávajúce transportéry
Vrtuľníky
Ručné motorové píly

1

1
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Odpisy zo správ o udalostiach
zásahom:
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Zasahovali jednotky:

- ďalších vybraných výjazdov jednotiek HaZZ k technickým

Technický zásah – zakliesnená osoba
29. 11. 2006 o 17:49
Smolenice, okres Trnava
HaZZ HS Trnava

Operačné stredisko OR HaZZ v Trnave bolo telefonicky p. Volnerom požiadané o pomoc pri
vyprostení osoby z pod prevráteného traktora na lesnej ceste v blízkosti Smolenického zámku v
katastri obce Smolenice, okr. Trnava. Na miesto udalosti bola vyslaná technika AHZS MB o počte
3 príslušníkov. Počas cesty k zásahu bolo dohodnuté, že príslušníkov HaZZ budú pod Smolenickým
zámkom čakať občania, ktorí jednotlivé záchranné zložky dovedú na miesto udalosti. Po príchode
jednotky na dohodnuté miesto sa na mieste nachádzali príslušníci PZ Trstín a RLS, ktorí boli
občanmi odvedení na miesto udalosti. Po príchode na miesto udalosti bolo zistene, že sa jedna o
prevrátený traktor v lese na lesnej ceste, pod ktorým sa nachádzala zakliesnená osoba. Vodič
traktora sa nachádzal v kabíne prevráteného traktora a ruku mal zakliesnenú pod traktorom.
Príslušníci jednotky previedli vypostenie, pomocou zdvíhacích tlakových vankúšov a
vyprosťovacieho zariadenia Weber. Pre potreby RZS a RLS bola sprístupnená druhá strana traktora
a to vyrazením predného okna. Zranenej osobe bola poskytovaná lekárska pomoc počas
vyprosťovacích prác. Prevrátením traktora došlo k zraneniu ďalších dvoch osôb, ktorých nebolo
nutne vyprosťovať, z traktora vyskočili. RZS boli odvezení na ďalšie ošetrenie. Pri vyprosťovaní
bola z pod traktora vyhrabaná zemina a kamene, z dôvodu založenia zdvíhacích podušiek a
vyprosťovacieho náradia. Kamene boli odstránené aj v okolí privretej ruky. Po pridvihnutí traktora
bola privretá ruka uvoľnená a zranená osoba bola vytiahnutá z traktora v spolupráci RLS a RZS.
Príslušníci jednotky ďalej zabezpečili odpojenie akumulátorov, zaistenie vlečky traktora proti
posunutiu a jej zabrzdenie / v spolupráci s občanmi nachádzajúcich sa na mieste udalosti/ a celkovú
kontrolu traktora - možnosť úniku prevádzkových kvapalín. Počas pridvihovania traktora bol traktor
podkladaný a zabezpečovaný proti spätnému posunu pomocou klinov a drevených hranolov. Pri
zásahu nedošlo k zraneniu zasahujúcich príslušníkov, ani k poškodeniu has. techniky.
Zistene údaje : traktor typu Zetor 52, majiteľ PD Trstín, vodič p. Majak Ján / zakliesnený /,
spolujazdci p. Pivacek Florian, bytom Trstín 341 a p. Steiger Michal, bytom Hviezdoslavova 35,
Smolenice.
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Zasahovali jednotky:

Technický zásah – potopené vozidlo v rieke Váh
24. 6. 2006 o 10:36
Hlohovec, časť Sv. Peter
HaZZ HS Hlohovec
HaZZ HS Trnava
HaZZ HS Galanta

Jednotka HS Hlohovec bola vyžiadaná o poskytnutie technickej pomoci z OS OR HaZZ v
Piešťanoch pri vyhľadávaní potopeného auta v rieke Váh, lokalita Sv. Peter v Hlohovci. Na miesto
udalosti bola vyslaná technika MB 314 RTP + 3 príslušníci. Po príchode na miesto udalosti
príslušníci začali vyhľadávať auto. Vzhľadom na to, že príslušníci poznali len približnú polohu a
prúd rieky Váh bol silný, monitorovali približné 1 km úsek. Na miesto sa dostavila Polícia,
prítomný aj majiteľ vozidla. O 11.15 hodine VZ prostredníctvom OS OR HaZZ v Piešťanoch
požiadal o zníženie hladiny Váhu na dispečingu Povodia Váhu. Cca po dvoch hodinách, kedy
poklesla hladina rieky bolo spozorované hľadané auto cca 70 m po prúde a 2 m od brehu pri mieste
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kde sa dostalo do rieky. VZ si vyžiadal prostredníctvom OS OR HaZZ v Piešťanoch potápačskú
skupinu. Na hladine rieky nebola ropná škvrna. Majiteľ automobilu si zabezpečil žeriav. Po
príchode príslušníkov potápačskej skupiny z HaZZ v Trnave a HaZZ v Galante bol vykonaný
ponor potápačov. Automobil bol ukotvený za sťažených podmienok - silného prúdu a nulovej
viditeľnosti. Po ukotvení potápačskou skupinou bol automobil vytiahnutý žeriavom z dna koryta
rieky. Po vynorení a vyzliekaní bolo zistene že jeden potápač npor. Kubíček Peter bol poranený
(malíček pravej ruky) reznou ranou. Bola mu poskytnutá prvá pomoc a ošetrenie príslušníkmi HS
Hlohovec. Po zbalení prostriedkov a zdokumentovaní udalosti sa jednotky HaZZ vrátili na
základňu. Poškodené auto:S-120, ev. č.: HC 627 AE, poistené v Komunálnej poisťovni, majiteľ: p.
Ivana Odehnalova, nar. 28. 6. 1978, bytom Palárikova 11, Hlohovec.
Výjazdy k dopravným nehodám a zásahom v cestnej doprave
V roku 2006 bolo vykonaných na území kraja 510 výjazdov k dopravným nehodám, čo
predstavuje 46,6 % všetkých technických zásahov spolu a 21,3 % všetkých výjazdov. Oproti
predchádzajúcemu roku došlo k nárastu počtu výjazdov k dopravným nehodám o 47. Pri
dopravných nehodách bolo usmrtených 38 osôb, zranených 582 osôb a zachránených 704 osôb.
Pri výjazdoch k dopravným nehodám bolo na jeden takýto zásah nasadených priemerne 3,3
príslušníka a priemerný čas trvania jednej takejto udalosti bol 80,9 minút.
Podieľ výjazdov k dopravným nehodám na výjazdoch k technickým zásahom v roku
2006 podľa okresov
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Odpisy zo správ o udalostiach - vybraných výjazdov jednotiek HaZZ k dopravným nehodám:
Bližší popis:
Dopravná nehoda
Dátum a čas vzniku:
07. 10. 2006 o 5.25
Miesto vzniku:
GALANTA, št. cesta I/75
Postihnutí:10 Usmrtení: 0
Zachránení: 10 z toho zranení:10
Príčina vzniku:
DN
Zasahovali jednotky
HaZZ HS GALANTA
Na operačné stredisko OR HaZZ v Galante bola nahlásená dopravná nehoda medzi Galantou a
Topoľnicou. Ani po následnom overení ohlasovateľ nevedel udať presnejšie miesto udalosti.
Jednotka vykonala výjazd s technikou Mercedes Atego + 4 príslušníci. Po príchode na miesto
udalosti bolo zistene, že sa jedna o čelnú zrážku dvoch vozidiel Š - Forman a Ford Tranzit na št.
ceste I/75 Galanta - Šaľa cca 1km za Galantou. Vodič Š - Forman sa nachádzal vo vozidle a bol
ťažko zranený. Vodič bol vyslobodený bez použitia hydraulického naradia, bola mu poskytnutá
predlekárska pomoc a po príchode RLP bol odovzdaný lekárovi na ďalšie ošetrenie. Všetky osoby z
vozidla Ford Tranzit sa v čase príchodu jednotky nachádzali mimo vozidla spolu 9 osôb. Dve
osoby boli ťažko zranené a sedem ľahko. Príslušníci v spolupráci s posádkami prichádzajúcich
vozidiel RZP celkovo 3 vozidla postupne poskytovali prvú pomoc postihnutým osobám. Ošetrené
osoby odvážali vozidla RZP do NsP v Galante. Po odvezení postihnutých osôb príslušníci odpojili
na vozidlách AKB. Miesto nehody bolo osvetľované osvetľovacím agregátom. Po ukončení zásahu
sa jednotka vrátila na základňu.
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Postihnutí: 8 Usmrtení:
Zasahovali jednotky:

Dopravná nehoda
04. 11. 2006 o 2.05
DOLNA STREDA, Galantská cesta, okres Galanta
0 Zachránení: 8 z toho zranení: 6
HaZZ HS SERED
HaZZ HS GALANTA

Na ohlasovňu požiarov HS Sereď bola nahlásená dopravná nehoda OS OR HaZZ v Galante v obci
Dolná Streda, Galantská cesta. Jednotka vykonala výjazd s technikou Mercedes Vario + 3
príslušníci. Po príchode na miesto DN bolo prieskumom zistene, že sa jedna o čelnú zrážku dvoch
osobných motorových vozidiel Fiat Tipo a AUDI A4. V havarovanom vozidle Fiat Tipo boli
zakliesnene štyri osoby. Na vyslobodenie osôb bolo nasadené vyprosťovacie zariadenie Holmatro.
Následne bola VZ vyžiadaná pomoc z HS Galanta. Na vyslobodenie osôb bolo použité rozpínacie
zariadenie súčasne so strihacím zariadením. K zásahu sa dostavila jednotka z HS Galanta technikou
Mercedes Atego + 4 príslušníci, ktorá tiež nasadila na vyslobodenie osôb vyprosťovacie zariadenie
Holmatro, rozpínacie náradie spolu s nožnicami. Na havarovanom vozidle boli odstrihnuté stĺpiky a
strecha , aby sa zranené osoby mohli bezpečné vytiahnuť z vozidla. Na miesto havárie sa dostavila
RZP Galanta a RZP Sereď a lekárska služba zo Serede. Z vozidla Fiat boli vyslobodené tri osoby,
ktoré boli naložené a odovzdane na lekárske ošetrenie. Štvrtá osoba ostala zakliesnená v prednej
časti vozidla na mieste spolujazdca. Na vyslobodenie postihnutej osoby boli použité rozpínacie
valce. Vyslobodená osoba bola odovzdaná na lekárske ošetrenie. Vo vozidle AUDI sa nachádzali
štyri osoby. Dve osoby boli odvezené na ošetrenie do nemocnice okoloidúcim vodičom a ďalšie dve
osoby boli na mieste havárie a nechceli preukázať totožnosť. Na miesto havárie sa dostavil
vyšetrovateľ DN z polície ktorý tiež nezistil totožnosť zranených osôb. Jednotka HS Galanta sa
vrátila na základňu. Po zadokumentovaní DN políciou, kde príslušníci osvetľovali miesto nehody sa
jednotka HS Sereď vrátila na základňu.
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Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Postihnutí: 4 Usmrtení:
Zasahovali jednotky:

Dopravná nehoda
22. 05. 2006 o 16.23
SEREĎ, rýchlostná kom. Nitra - Trnava, okres Galanta
1 Zachránení: 3 z toho zranení: 3
HaZZ HS SERED
HaZZ HS GALANTA
Jednotke HS Sereď bola nahlásená DN na rýchlostnej komunikácii smer Nitra -Trnava na 143 km.
Jednotka vykonala výjazd s technikou Mercedes Vario + 3 príslušníci. Po výjazde jednotky na
rýchlostnú komunikáciu bol sťažený prístup k miestu nehody, lebo komunikácia bola upchaná
autami. Jednotka sa súčasne dostavila na miesto udalosti s RZP. Prieskumom bolo zistené, že sa
jedná o haváriu dvoch nákladných vozidiel a osobného motorového vozidla. Vodička osobného
motorového vozidla sa nachádzala pri vozidle, kde jej bola poskytnutá prvá pomoc. V uvedenom
osobnom motorovom vozidle BMW X-5 bola zakliesnená osoba u ktorej lekár konštatoval ťažké
smrteľné zranenie. Vodič nákladného motorového vozidla Volvo bol ošetrený a naložený do
vozidla RZP a ošetrený. Druhému vodičovi nákladného vozidla bola poskytnutá predlekárska
pomoc, nemal vážnejšie zranenia, nebol odvezený na lekárske ošetrenie, zostal na mieste nehody.
Na miesto nehody prišla jednotka z HS Galanta ktorá tiež vykonávala záchranné prace. Naloženie
zranených osôb, posypanie nafty a olejových kvapalín sorbčným materiálom Vapex, odpojenie
AKB na vozidlách. Po týchto prácach sa jednotka po dohode s VZ vrátila na základňu. Na mieste
nehody zostala jednotka s HS Sereď s políciou. Na miesto nehody sa dostavil vyšetrovateľ
dopravných nehôd s prokurátorom a znalcom. Usmrtená osoba bola vyslobodená z vozidla po
zdokumentovaní DN zariadením Holmatro. Rýchlostná komunikácia bola uzavretá v smere Nitra Trnava a stále uzavretie pretrvávalo aj po odchode jednotky.
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Postihnutí: 6 Usmrtení:
Zasahovali jednotky:

Dopravná nehoda
12. 09. 2006 o 13.44
SLADKOVICOVO, št. cesta I/ 62, okres Galanta
3 Zachránení: 3 z toho zranení: 3
HaZZ HS GALANTA
HaZZ SENEC

Na operačné stredisko OR HaZZ v Galante bola ohlásená dopravná nehoda z KS IZS v Trnave.
Dopravná nehoda sa nachádzala na št. ceste I/62 Sládkovičovo - Senec. Jednotka vykonala výjazd s
technikou Mercedes Atego 4 príslušníci. V čase príchodu sa na mieste udalosti nachádzalo jedno
vozidlo RLP. Jednalo sa o dopravnú nehodu dvoch osobných vozidiel, jedno vozidlo sa nachádzalo
na krajnici v ktorom sa nachádzala aj zakliesnená jedna osoba, ktorej lekár poskytoval prvú pomoc.
Druha osoba sa nachádzala mimo vozidla. Druhé vozidlo bolo v priekope. Jedna usmrtená osoba sa
nachádzala vo vozidle a druha usmrtená bola vedľa vozidla. Ďalšie dve osoby sa nachádzali mimo
vozidla s ľahkými zraneniami. VZ rozhodol vyslobodiť z prvého vozidla zakliesnenú osobu.
Postihnutému bol nasadený ochranný límec. Na vozidle bola odstránená strecha, dvere na strane
vodiča a stredový stĺpik. Pomocou rozpínacieho zariadenia boli uvoľnené nohy postihnutého a
následne bol vytiahnutý z vozidla, potom uložený na nosidla. Počas vyslobodzovania sa na miesto
udalosti dostavila letecká záchranná služba a ďalšie dve vozidla RLP, príslušníci polície a
príslušníci jednotky HaZZ HS Senec. Lekári začali resuscitáciou postihnutej osoby za pomoci
príslušníkov HS Galanta. Po 30 min. neúspešnej resuscitácii lekár konštatoval exitus. Príslušníci HS
Senec pomohli pri naložení zranených osôb z druhého vozidla. Po ich naložení a po dohode s VZ sa
jednotka HS Senec vrátila na základňu. Príslušníci skontrolovali vozidla a zabezpečili na nich
protipožiarne opatrenia. Po zadokumentovaní miesta nehody a príchode zamestnancov pohrebnej
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služby bola príslušníkmi HaZZ vyslobodená usmrtená osoba z druhého vozidla. Vozovka bola
očistená od nečistôt pomocou vodného prúdu vysokotlakého zariadenia.
Výjazdy k ekologickým zásahom
Prehľad výjazdov k ekologickým zásahom je uvedený v tabuľke príloha 4. Ekologické zásahy
(66) predstavujú 6 % technických zásahov a 2,8 % z celkového počtu zásahov jednotiek HaZZ v
kraji. Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil počet výjazdov k ekologickým zásahom o 4.
Z celkového počtu ekologických zásahov bolo vykonaných 27 výjazdov k úniku ropných
produktov, žiadny výjazd na likvidáciu bodavého hmyzu a 26 výjazdov tvorili iné ekologické
zásahy. Priemerný čas trvania jednej udalosti 149,1 minút a priemerný počet na jeden zásah 3,6
príslušníka.
Porovnanie výjazdov jednotiek HaZZ k ekologickým zásahom v roku
2005 a 2006
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Percentuálne vyjadrenie výjazdov jednotiek HaZZ v roku 2006
k ekologickým zásahom podľa okresov
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Odpisy zo správ o udalostiach - vybraných výjazdov jednotiek HaZZ k ekologickým zásahom:
Bližší popis:
Dátum a čas vzniku:
Miesto vzniku:
Zasahovali jednotky:

Ekologický zásah – únik čpavku
21. 6. 2006 o 03:14
Hlohovec, Rázusova ul., (mliekarne)
HaZZ HS Hlohovec
HaZZ HS Trnava
HaZZ HS Galanta

Na operačné stredisko OR HaZZ v Piešťanoch pracovník SBS p. Beno nahlásil uník čpavku na
technologickom zariadení v strojovni Levických Mliekarni závod Hlohovec. Na miesto udalosti
bola vyslaná jednotka HS Hlohovec s technikou MB-314 RTP + 2 príslušníci a CAS 32 T 815 + 1
príslušník. Po príjazde na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že v objekte areálu uvedenej
spoločnosti pracovník SBS spolu so zamestnancom spoločnosti /chladiar-udržbár/, zrážajú vodou
pomocou hadice unikajúci čpavok z príruby potrubia. 2 príslušníci sa obliekli do oblekov OPCH 90
a nasadili jeden rozprášený prúd na zrážanie unikajúceho čpavku. VZ si následné vyžiadal
prítomnosť polície a detektoru na meranie čpavku. VZ zisťoval u pracovníka spoločnosti možnosti
odstránenia závady. Jednalo sa o vytrhnuté tesnenie na prírubách rozvodného potrubia s čpavkom.
Údržbár vysvetlil zasahujúcim príslušníkom možnosti zastavenia uniku čpavku. Príslušníci
následné previedli úkony / otváranie a zastavovanie rôznych ventilov/, uvedené úkony nemali však
žiadny účinok na zastavenie unikajúceho čpavku. Na miesto sa dostavila vedúca prevádzky p. R.
Múdra, ktorú VZ oboznámil so vzniknutou situáciou a tato následné telefonicky. vyrozumela fy.
ktorá im zabezpečuje servis na uvedenom zariadení. Pracovník servisu oslovenej fy. prisľúbil, že
ihneď vyráža na miesto udalosti. Operačné stredisko KR HaZZ v Trnave vyslalo jednotku OR
HaZZ v Trnave s techniku A 21 GWG + 3 príslušníci a jednotku OR HaZZ v Galante s technikou
Š-Felicia + 1 príslušník na zabezpečenie merania koncentrácie čpavku v ovzduší. Po príchode
jednotky HS TT bol jeden príslušník nasadený na monitorovanie koncentrácie čpavku v ovzduší na
ul. Pribinova, ktorá sa nachádzala cca. 100 m po smere vetra. Priebežné namerané hodnoty boli v
rozmedzí 4-12 ppm. v závislosti na sile vetra. Ďalšie namerané hodnoty na nádvorí prevádzky vedľa
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strojovne boli v rozmedzí 48-78 ppm. Následné bola upovedomená Mestská Polícia a Štátna
Polícia. Obe zložky informovali obyvateľstvo okolitých domov o možnom nebezpečenstve. Na
miesto uniku sa dostavili pracovnici Obvodného úradu TT, odbor krízového riadenia v zastúpení p.
Turzu a p. Spála z MÚ Hlohovec. Do pohotovosti boli privolaní príslušníci nasledujúcej zmeny,
ktorí sa dostavili na jednotku HS Hlohovec. Bol upovedomený veliteľ HS v Hlohovci, ktorý sa
taktiež dostavil na jednotku. VZ si vyžiadal prítomnosť RZP, nakoľko pracovník SBS p. J. Beno,
ktorý bol na mieste od vzniku udalosti a snažil sa zrážať unikajúci čpavok pomocou hadice s vodou
bez ochranných prostriedkov začal mať zdravotné ťažkosti. Po vyšetrení lekárom RZP bol
pracovník SBS odvezený do nemocnice v TT na ďalšie vyšetrenie. Príslušníci sa pokúsili zastaviť
unikajúci čpavok utesňovacím tlakovým zariadením z A 21 GWG čo bolo bez účinku nakoľko
čpavok unikal z prírub a na takýto uník čpavku v týchto miestach sa to minulo účinkom. VZ si
vyžiadal ďalšiu techniku CAS 32 T-148 na doplnenie vody a následné bol nasadený stacionárny
monitor s vodnou hmlou na zrážanie unikajúceho čpavku. Pracovník servisnej firmy sa dostavil na
miesto uniku o cca. 06.10 hod. a následnými úkonmi obmedzil uník čpavku o 06.30 hod. na
minimum. Areál prevádzky bol sústavné monitorovaný na uník čpavku. Ďalšími úkonmi / spustenie
čerpadiel, prepojenie technológie rozvodov cez hadice/ bol úplne zastavený unikajúci čpavok.
Čpavok bol vpustený do novovytvoreného okruhu. Pri následnom meraní koncentrácie čpavku v
ovzduší boli namerane min. hodnoty, ktoré neboli zdraviu škodlivé. Dvaja príslušníci ktorí prišli z
novej zmeny boli nasadení na dovetranie a monitorovanie koncentrácie čpavku v priestoroch celej
prevádzky Mliekarne. Výrobná prevádzka v mliekarni bola zastavená a po rozhovore VZ s vedúcou
prevádzky im nevznikla žiadna škoda a ani následná. Škoda ktorá vznikla bola len na poškodenom
tesnení a uniknutom čpavku. Množstvo uniknutého čpavku podľa pracovníka serv. fy. bola cca. 4 až
7 kg. Traja zasahujúci príslušníci sa s vozidlom MB-314 RTP vrátili na základňu. Vozidlo T-815+2
príslušníci zostali na mieste merať koncentráciu v ovzduší, až do úplnej opravy zariadenia. O
07.45.hod bola čiastočné spustená výroba v priestoroch, ktoré neboli zamorene čpavkom.
Podľa vyjadrenia riaditeľky pobočky škoda na zariadení je len v tesnení medzi prírubami na
rozvodnom potrubí čpavku.
Výjazdy k planým poplachom
Prehľad výjazdov k jednotlivým druhom planých výjazdov (64) je uvedený v tabuľke príloha 4.
Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil počet výjazdov k planým poplachom o 12, pričom vzrástol
najmä počet výjazdov k príznakom horenia 36 (+11). Výjazdy jednotiek HaZZ Trnavského kraja
k planým poplachom predstavujú 2,7 % z celkového počtu výjazdov.
Výjazdy k cvičeniam
Jednotky HaZZ Trnavského kraja vykonali v roku 2006 spolu 156 (+7) cvičení rôznych druhov.
Z uvedeného počtu predstavujú previerkové cvičenia 83,3 %, taktické cvičenia 14,7 % 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 538
krát zvolať príslušníkov do pohotovosti.
Štáb zdolávania požiarov a iných mimoriadnych udalostí bol zriadený v jednom prípade.
Z hľadiska použitia ochranných prostriedkov bolo vykonaných 180 zásahov s použitím
autonómnych dýchacích prístrojov, ADP použilo 488 príslušníkov, 14 zásahov bolo
vykonaných s použitím ochranných protichemických oblekov a 1 zásah s použitím ochranných
odevov proti tepelnému žiareniu.
Mobilná výšková technika bola nasadená spolu pri 26 zásahoch.

26





Použitím lezeckej techniky bolo vykonaných 8 zásahov (okrem cvičení).
Pri 19 zásahoch bol použitý pretlakový ventilátor, v 1 prípade odsávač dymu
Záchranné člny boli nasadené v 35 prípadoch; na zásahy pod vodnou hladinou bolo pri 15
zásahoch nasadených spolu 23 potápačov s celkovým časom zásahu 62,5 hodiny.

Návrh opatrení










Zahrnúť do ročného plánu odbornej prípravy operačných dôstojníkov a príslušníkov zmenovej
zásahovej služby poznatky z rozboru zásahovej činnosti za rok 2006.
V rámci kontrolnej činnosti, ako aj cestou porád a odborno-metodických zamestnaní pre
nadriadených v zmenovej službe, 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 služby a pravidelnému
vyhodnocovaniu zásahovej činnosti, najmä na úrovni jednotky. Vo zvýšenej miere využívať
databázovú štruktúru programu „Správa“ na rozborovú činnosť zásahov a získané poznatky
využiť pri vykonávaní odbornej prípravy.
Minimálne 1x ročne organizovať spoločné stretnutie zástupcov základných záchranných zložiek
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
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 služobného času a služobnej pohotovosti príslušníkov s nerovnomerne
rozvrhnutým časom prihliadať na štatistické výsledky počtu výjazdov v jednotlivých časových
úsekoch (denná doba, deň v týždni...).
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