
VZOR pre nahlásenie mimoriadnej udalosti v subjekte HM 
v pôsobnosti MH SR e-mailom alebo faxom 

Vznik mimoriadnej udalosti v subjekte hospodárskej mobilizácie 

 
HLÁSENIE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI 

V ORGANIZÁCII: 
 

Názov subjektu HM: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

Informácia o mimoriadnej udalosti 

Dátum, hodina: 
(kedy sa MU stala) 

O polnoci z 25. 09. 2009 na 26. 09. 2009 
 

Miesto: 
(kde sa MU stala) 

Výbuch v rodinnom dome – deštrukcia, odhadovaná škoda 5000 € 
v Čani pri Košiciach 

Nahlásené na MH SR: 
(dátum, hodina ,komu bola MU 
nahlásená na MH SR , meno 
zamestnanca ktorý hlásenie prevzal) 

26. 09. 2009 o 15:40 hod. bola telefonicky nahlásená udalosť Ing. Staračkovej 
(štátny radca, oddelenia krízového riadenia MH SR). 
Informovaný riaditeľ odboru bezpečnosti a krízového riadenia a následne 
telefonicky aj sekretariát riaditeľa kancelárie ministra a vedúceho služobného 
úradu. 

Zdroj informácie: 
(meno a funkcia kto nahlásil MU 
z organizácie, jeho telefónne číslo) 

Ing. Martin Doležal – zamestnanec subjektu SPP, a.s., vedúci oddelenia KM 
02/58691111 

Druh činnosti subjektu: plynárenstvo 

Popis udalosti: 
(popis MU ako a kde sa stala) 

O polnoci došlo k výbuchu plynu v rodinnom dome v Čani pri Košiciach. 
300 odberateľov plynu bolo v dôsledku toho odpojených od dodávky plynu. 
Nikto nebol zranený. 
Príčiny výbuchu sa vyšetrujú v spolupráci s políciou. 
Subjekt pracuje na odstránení následkov výbuchu plynu a dodávka plynu pre 300 
odberateľov plynu by mala byť obnovená ešte dnes. 
 

Udalosť vyšetrujú: 
(PZ SR, inšpektorát práce, HaZZ, 
MV SR, atď.) 

Bude prebiehať šetrenie príčin vzniku výbuchu. 

Pôsobnosť MH SR: 
(či sa MU stala v objekte SHM, alebo 
mimo neho) 

Udalosť sa stala mimo sídla subjektu hospodárskej mobilizácie. 

Navrhnuté opatrenia: 
(či je potrebná pomoc zo strany MH 
SR, alebo iného rezortu, či je potrebné 
použiť, alebo zabezpečiť materiál zo 
štátnych hmotných rezerv, atď.) 

Pomoc zo strany MH SR nie je potrebná. 

Ďalšie dôležité informácie: 

(poznámky,  širšie vysvetlenie, pokiaľ je známa príčina MU, atď.) 

Upresňujúce hlásenie bude doručené na MH SR 27. 09. 2009. 

 

 

Spracoval za subjekt HM:  

V .................................... dňa ............................... 

 


