HLÁSENIE
o vzniku mimoriadnej udalosti (MU) alebo inej závažnej udalosti
v subjekte hospodárskej mobilizácie (subjekt HM) alebo v organizácii (ORG)
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR (MH SR)
HLÁSENIE O VZNIKU UDALOSTI
(MU alebo iná závažná udalosť)
Názov subjektu HM/ORG:

*

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

(uveďte názov subjektu HM/ORG a IČO)

Typ udalosti:

Reálna ☒
MU:

*

(zaškrtnite o aký typ udalosti ide; môžete mať zaškrtnuté
max. dve možnosti, ak nejde o cvičenie)

Reálna iná závažná ☒
udalosť:

IČO:

*

12345678

Cvičenie: ☐

KATEGÓRIA UDALOSTI
(pre jedno hlásenie môžete vybrať aj viac udalostí naraz, ak majú medzi sebou súvislosť – min. 1 udalosť z katalógu je potrebné vybrať)

Kategória MU:

*

(vyberte z katalógu, ak ste zaškrtli typ udalosti
„Reálna MU“ alebo „Cvičenie“, inak nevyberajte)

Kategória inej závažnej udalosti:

*

(vyberte z katalógu, ak ste zaškrtli typ udalosti
„Reálna iná závažná udalosť“ alebo „Cvičenie“, inak
nevyberajte)

Vyberte položku.
S vybranou udalosťou sa už nespája ďalšia udalosť
S vybranou udalosťou sa už nespája ďalšia udalosť
Vyberte položku.
S vybranou udalosťou sa už nespája ďalšia udalosť
S vybranou udalosťou sa už nespája ďalšia udalosť

PODROBNOSTI O VZNIKNUTEJ UDALOSTI
Dátum, hodina:

Kliknutím zadáte dátum.

*

(uveďte kedy sa udalosť stala)
(dátum vyberte cez kalendár)

Miesto:

Upravte vzor textu: Rodinný dom v Čani pri Košiciach

*

(uveďte kde sa udalosť stala)

Základný popis udalosti:

Upravte vzor textu: Výbuch v rodinnom dome v Čani pri Košiciach – deštrukcia,
odhadovaná škoda 5 000 €.

*

(uveďte o akú udalosť presne ide)

Nahlásené na MH SR:
(uveďte dátum a hodina, ako aj meno a priezvisko
osoby, ktorej bola udalosť nahlásená na MH SR)

Zdroj informácie:

*

(uveďte meno a funkciu osoby, ktorá nahlásila
udalosť zo subjektu HM/ORG a jej telefónne číslo)

Druh činnosti subjektu HM/ORG:

*

(vyberte z katalógu hlavnú činnosť)

Podrobnejší popis udalosti:

*

(uveďte podrobnejší popis udalosti)

Udalosť vyšetrujú:
(uveďte, kto vyšetruje udalosť: PZ SR, inšpektorát
práce, HaZZ, MV SR, atď.)

Dňa Kliknutím zadáte dátum. bola telefonicky nahlásená udalosť Upravte vzor
textu: Ing. Jane Staračkovej (štátny radca, odboru bezpeč. a krízového riadenia MH SR).
Upravte vzor textu: Ing. Martin Doležal – zamestnanec subjektu SPP, a.s., vedúci
oddelenia KM, tel. kontakt:. 02/5869 1111.
Vyberte položku.
Ak ste si z katalógu položiek vybrali „iný druh činnosti“, tak sem uveďte jej názov. Inak
tento text vymažte.
Upravte vzor textu: 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.
Upravte vzor textu: Bude prebiehať šetrenie príčin vzniku výbuchu. Na mieste sa
nachádza zástupca PZ SR a HaZZ.
Upravte vzor textu: Udalosť sa stala mimo sídla subjektu HM.

Pôsobnosť MH SR:
(uveďte, či sa udalosť stala v objekte subjektu
HM/ORG alebo mimo neho/nej)

Upravte vzor textu: Pomoc zo strany MH SR nie je potrebná.

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

Ďalšie dôležité doplňujúce informácie:
(uveďte poznámky, širšie vysvetlenie, ak je známa príčina udalosti, atď., ak je to potrebné)
Upravte vzor textu, alebo prípadne celý text vymažte, ak nepotrebujete nič spresňovať: Upresňujúce hlásenie bude doručené na MH SR dňa 27. 02.
2019.

Spracoval za subjekt HM/ORG:

*

Kliknutím zadáte text.

(uveďte meno a priezvisko spracovateľa)

V Kliknutím zadáte text. dňa Kliknutím zadáte dátum.
Poznámka: MU alebo iná závažná udalosť sa prostredníctvom tohto formulára nahlasuje len elektronicky na e-mailovú adresu
okr@mhsr.sk. Texty je potrebné upraviť podľa reálnej situácie. Položky označené *, resp. červeno orámované, je potrebné
vyplniť alebo upraviť.

