Taktické cvičenie Orava 2018
V dňoch 8. - 9. augusta 2018 sa pod vedením riaditeľky Strednej školy požiarnej ochrany MV
SR plk. JUDr. Eleny Vavrovej, PhD. uskutočnilo taktické cvičenie so zriadením skupiny
riadenia v zložení : plk. JUDr. Elena Vavrová, PhD., plk. Ing. Pavol Kypus, kpt. Ing. Ľubica
Šovčíková, Ph.D. na Vodnom diele Oravskej priehrady. Taktického cvičenia sa zúčastnilo
celkom 25 príslušníkov - učiteľov školy, z toho 12 členov záložnej hasičskej jednotky. Cieľom
cvičenia bolo preveriť pripravenosť a vzájomnú súčinnosť 1. a 2. čaty záložnej hasičskej
jednotky školy, vykonať a zabezpečiť výkon špecifických činností zameraných na likvidáciu
nežiadúcich udalostí – záchrana z vodnej hladiny s prostriedkami aktívnej protipovodňovej
ochrany a sfunkčnenie kontajneru pre dlhodobé zásahy s príslušenstvom.
Taktické cvičenie začalo zvolaním skupiny riadenia a záložnej hasičskej jednotky školy dňa
8.8. 2018 čas P: 4:30 h. s následným odchodom z areálu školy 5:30 h. po trase Považský Chlmec
– Oravská priehrada (Prístav č.1).
Po zahájení cvičenia a rozdelením jednotlivých zamestnaní (vedúci zamestnaní: plk. Ing.
Gabriela Juhasová, pplk. Ing. Danka Rovňanová a pplk. Ing. Peter Štefánik) sa uviedol do
prevádzky kontajner pre dlhodobé zásahy a postavil sa ubytovací stan s príslušenstvom pod
vedením mjr. Ing. Jaroslava Kríža a mjr. Ing. Milana Čemana. Nasledovala zdravotná príprava
pre príslušníkov so zameraním na poskytnutie predlekárskej prvej pomoci topiacej sa osobe,
lektoroval kpt. Ing. Bohumil Ondráčka, s vykonaním samotnej záchrany topiacej sa osoby
z vodnej hladiny pomocou člna z brehu a priamym kontaktom s topiacou sa osobou.
Na druhý deň boli vykonané kondičné jazdy na člnovej technike pre držiteľov oprávnení viesť
služobné malé plavidlá.
Taktické cvičenie preverilo pripravenosť príslušníkov vykonať záchranné práce pri záchrane
z vodnej hladiny, zdokonalilo praktické návyky, činnosť skupiny riadenia školy pri príprave na
riešenie krízových situácií, pripravenosť a vzájomnú súčinnosť 1. a 2. čaty záložnej hasičskej
jednotky školy. Precvičila sa organizácia spojenia a spôsob prenosu informácií pri zásahu.
Vykonali sa povinné kondičné jazdy na člnovej a hasičskej technike.
Sily a prostriedky použité pri cvičení:

TATRA Phoenix (kontajner DDZ) + prípojné vozidlo s elektrocentrálou
TATRA 815-7
MERCEDES Sprinter + čln MARINE 17F HD
NISSAN NAVARA + čln UZC 440
PEUGEOT Boxer, KIA Ceed (pohotovostné vozidlá)
Všetci príslušníci školy pristupovali k plneniu zverených úloh profesionálnym spôsobom.
Veliteľka cvičenia plk. JUDr. Elena Vavrová, PhD. vyzdvihla úroveň a pripravenosť taktického
cvičenia ako aj vzájomnú spoluprácu skupiny riadenia s vedúcimi zamestnaní logistického
zabezpečenia cvičenia a čiat záložnej hasičskej jednotky.

