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KRÍZOVÝ MANAŽMENT AKO SÚČASŤ CIVILNEJ OCHRANY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI SPRACOVÁVANÍ ANALÝZY

MOŽNÉHO OHROZENIA OBYVATEĽSTVA PRI VZNIKU

MIMORIADNEJ UDALOSTI

Ing. Kvetoslav MURCÍN

Úrad civilnej ochrany, Bratislava

V štruktúre Civilnej ochrany obyvateľstva Slovenskej republiky nezastupiteľnú

úlohu v oblasti riešenia úloh ochrany obyvateľstva v podmienkach vzniku mimoriadnych

udalostí plní oddelenie krízového manažmentu Úradu civilnej ochrany MV SR. Krízový

manažment je organickou súčasťou odboru ochrany obyvateľstva Úradu civilnej ochrany

MV SR.

Aké sú úlohy krízového manažmentu?

Rozsah úloh krízového manažmentu vyplýva z úloh a zodpovednosti civilnej

ochrany v SR zakotvených v zákone Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

obyvateľstva v znení zákona NR SR č. 117/1998 Z. z.

Základnými úlohami oddelenia krízového manažmentu Úradu civilnej ochrany

MV SR je koncepčne riadiť najmä vypracúvanie podrobných analýz a prognóz možného

ohrozenia územia SR mimoriadnymi udalosťami, prípravu plánov ochrany obyvateľstva

ako aj podieľať sa na riešení resp. riadení úloh súvisiacich so záchrannými, lokalizačnými

prácami. Na zabezpečovaní uvedených úloh má nezastupiteľnú úlohu informačný systém,

ktorý v súlade s platnými právnymi normami v Slovenskej republike je schopný

zabezpečiť pre civilnú ochranu zber,  spracovanie, archivovanie, využívanie a

odovzdávanie informácií od úrovne okresu cez krajský orgán CO na republikový stupeň t.

j. na Úrad CO MV SR.

Zber a aktualizácia dát je úlohou pracovníkov CO na stupni okres. Aktualizované

údaje sú na disketách zasielané na OCOO KÚ, kde sú údaje za jednotlivé okresy

zlučované a vytvárané diskety s aktualizovanými údajmi pre Úrad
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CO MV SR. Na operačnom odbore Úradu CO MV SR je po aktualizácii z úrovne

krajov vytvorená databáza, obsahujúca vyššie spomenuté okruhy informácií za celé územie

Slovenskej republiky. Táto databáza je následne distribuovaná pre potreby záchranných

brigád CO.

Získavaním poznatkov, zabezpečovaním pravidelného toku informácií

z jednotlivých stupňov riadenia štátnej správy, v súlade s požiadavkami programových

záujmov vlády SR a prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany,

aplikovaného v rámci civilnej ochrany sa oddelenie krízového manažmentu podieľa na

príprave koncepcií rozvoja informačných systémov zameraných na koncepciu rozvoja

ochrany obyvateľstva v SR.

Po prijatí návrhov na stanovenie úloh a ich riešenie, zabezpečuje krízový

manažment na jednotlivých stupňoch riadenia koordináciu plnenia úloh a opatrení

obmedzujúcich nepriaznivé vplyvy na osoby a majetok vrátane zabezpečovania súčinnosti

medzi ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

Pre zvýšenie účinnosti koordinácie postupu orgánov štátnej správy, obcí,

záchranných zložiek a iných právnických osôb a fyzických osôb a pre zabezpečovanie a

vytváranie materiálnych a technických podmienok náš manažment účinne spolupracuje pri

príprave zákona NR SR o integrovanom záchrannom systéme.

V oblasti ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri ich

používaní, preprave alebo skladovaní vypracováva manažment návrhy všeobecne

záväzných právnych predpisov. V uvedenej súvislosti vypracováva tiež protibiologické,

veterinárne opatrenia  a opatrenia prvej predlekárskej a lekárskej pomoci.

Oddelenie krízového manažmentu ďalej vyhodnocuje informácie o situáciách a

účinkoch v uvedených oblastiach a navrhuje účasť CO pri riešení vzniknutej situácie. Pre

zvládnutie týchto úloh riadi rozpracovanie metodík havarijného plánovania a ich využitie

pri riešení konkrétnej mimoriadnej situácie.

Nie malou úlohou je pripravovať podklady a návrhy dokumentov pre rokovanie

vlády SR a ústredných orgánov a organizácií pri prejednávaní problematiky riešenia

mimoriadnych udalostí.

Veľmi dôležitou oblasťou práce je vypracúvanie podkladov pre činnosť

informačného miesta tzv. “contact point” pre styk SR jednak s medzinárodnou agentúrou

pre atómovú energiu a činnosť celoštátneho riadiaceho a koordinačného centra pre

poskytovanie a prijímanie humanitárnej pomoci. Priame plnenie je v súčasnom období

zabezpečované v zmysle uloženého uznesením vlády SR č. 274 z 9. apríla 1999.
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Krízový manažment tiež zabezpečuje plnenie úloh ministerstva vnútra SR

v Komisii vlády Slovenskej republiky pre radiačné havárie, keď vypracúva stanoviská CO

k riešeným problémom v operatívno - riadiacej skupine, ktorá je podporným orgánom pre

komisiu.

V rozsahu práce resp. úloh krízového manažmentu je zabezpečovanie kooperácie

členov Národnej komisie medzinárodnej dekády znižovania nebezpečia prírodných

katastrôf, ktorá bola zriadená v zmysle uznesenia vlády č. 612 z 15. augusta 1995. Táto

komisia má 17 členov a sú to zástupcovia šiestich ministerstiev (MV SR, MZV SR, MŽP

SR, MH SR, MP SR a MZ SR), Slovenskej akadémie vied, Úradu jadrového dozoru SR,

Slovenského červeného kríža a Slovenskej televízie, čím je zabezpečené odborné a

kvalifikované rozhodovanie komisie. Činnosť komisie je zameraná na získavanie

informácií o javoch predchádzajúcich vznik mimoriadnych udalostí a tak zabezpečiť

prevenciu, vypracúvanie súborov opatrení na ochranu spoločnosti pred katastrofami,

vytváranie podmienok na zdokonaľovanie systémov a prostriedkov včasného varovania.

Riešenie uvedených úloh je možné zabezpečovať len v podmienkach dostatočného

množstva zodpovedajúcich informácií. Súčasťou činnosti Národnej komisie je spolupráca

s Medzinárodnou dekádou znižovania nebezpečia prírodných katastrôf so sídlom v Ženeve

a s Národnými komisiami iných krajín.


