VZNIK A VÝVOJ KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU

1

OSNOVA
• definovanie pojmu krízový manažment
• krízový manažment v histórii ľudstva
• formovanie krízového manažmentu
• organizácie zaoberajúce sa krízovým manažmentom
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DEFINOVANIE POJMU
KRÍZOVÝ MANAŽMENT
KRÍZA
• ťažký prechodný stav,
• vrcholné obdobie prekonávajúce najväčšie ťažkosti,
• nedostatok,
• úpadok a podobne

MANAŽMENT
• riaditeľstvo podniku,
• súbor riadiacich činností,
• vedenie

RIADENIE ŤAŽKÝCH PRECHODNÝCH STAVOV
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KRÍZOVÝ MANAŽMENT
V HISTÓRII ĽUDSTVA
• ranný úsvit dejín
• starovek
• stredovek
• novovek
• súčasnosť
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KRÍZOVÝ MANAŽMENT
V HISTÓRII ĽUDSTVA
• ranný úsvit dejín
PODNETY
•
zaobstarávanie obživy – lov
•
hľadanie bezpečného úkrytu
•
ochrana mláďat
OPATRENIA
•
uľahčenie spôsobu lovu
•
vytváranie zásob
•
kolektívna ochrana
FAKTORY
• prírodný
• ľudský
• technický

živá a neživá príroda
minimálna miera
vôbec
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KRÍZOVÝ MANAŽMENT
V HISTÓRII ĽUDSTVA
• starovek
PODNETY
•
vznik prvých sídiel a štátov
•
zabezpečenie dostatku potravín
•
nerovnosť medzi jednotlivými regiónmi
•
rozvoj technických odvetví

(úrodnosť, prírodné zdroje, voda)

OPATRENIA
•
komplikovanejšie opatrenia
•
prvé ochranné a obranné stavby
•
rozvoj dopravy a vedy
FAKTORY
• prírodný
• ľudský
• technický

zníženie vplyvu prírodných živlov
zvýšenie vplyvu iných spoločenstiev
neprestavoval veľký zdroj ohrození
6

KRÍZOVÝ MANAŽMENT
V HISTÓRII ĽUDSTVA
• stredovek
PODNETY
•
rozpad Rímskej ríše
•
migrácia veľkého počtu obyvateľstva
•
kristianizácia a vznik Islamu
•
sekularizácia spoločnosti
OPATRENIA
•
ochrana dôležitých centier
•
obranné stavby (hrady a pevnosti)
FAKTORY
• prírodný
• ľudský
• technický

strácal na intenzite, neznáme choroby
rozsiahle vojnové konflikty
minimálny rozsah v dôsledku úpadku vedy
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KRÍZOVÝ MANAŽMENT
V HISTÓRII ĽUDSTVA
• novovek
PODNETY
•
rozmach Osmanskej ríše
•
objavenie nového sveta
•
sekularizácia spoločnosti na spoločenské vrstvy a náboženské spoločenstvá
•
rozvoj vzdelanosti a prírodných vied

FAKTORY
• prírodný faktor stráca na svojej dominancii,
nové technológie umožnili ovládať prírodné zdroje
• ľudský faktor

dôsledok nerovnosti jednotlivých skupín v spoločnosti,
zaujal dominantné postavenie

• technický, technologický faktor nabral na začiatku novoveku na intenzite,
zaujal spolu s ľudským faktorom dominantné postavenie
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KRÍZOVÝ MANAŽMENT
V HISTÓRII ĽUDSTVA
• súčasnosť
PODNETY
•
zmena vedenia vojnového konfliktu
•
vojnou zničené hospodárstvo
•
operačná analýza, logika
•
rozvoj širokého spektra technológií, priemyslu a dopravy
•
zložité technológie
•
ovládanie prírodných živlov
FAKTORY
• prírodný faktor dochádza k poškodzovaniu prírody ako sekundárny vplyv samotnej
civilizácie;
• ľudský faktor

nerovnosť jednotlivých skupín, čoho dôsledkom boli, sú, aj budú
vojnové konflikty;

• technický, technologický faktor veľmi vysoká pravdepodobnosť vzniku krízového
javu, lebo aj tú najdokonalejšiu techniku, či technologické procesy
konštruuje, buduje a ovláda človek.
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Základné predpoklady:
• Krízové javy (krízy a krízové situácie):
•

pôsobia vždy na konkrétny subjekt

•

vznikajú v konkrétnom prostredí

• Počas priebehu krízových javov (kríz a krízových situácií):
•

nemajú vykonávané činnosti a deje štandardný charakter

•

nie je možné dotknuté činnosti a deje riešiť štandardnými zaužívanými
postupmi, prostriedkami a nástrojmi
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Skutočnosti formujúce krízový manažment, ich vplyv na vznik a jeho vývoj:
• krízové javy v životnom prostredí
• ozbrojené konflikty
• ekonomický vývoj
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Krízové javy v životnom prostredí spôsobujú:
• prírodné vplyvy ohrozujúce človeka
• globálne vplyvy človeka ohrozujúce životné prostredie
• ďalšie riziká
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Krízové javy v životnom prostredí spôsobujú:
• prírodné vplyvy ohrozujúce človeka
• globálne vplyvy človeka ohrozujúce životné prostredie
• ďalšie riziká
•

vodné živly

•

veterné smršte

•

výbuchy sopiek, zemetrasenia

•

epidémie, pandémie
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Krízové javy v životnom prostredí spôsobujú:
• prírodné vplyvy ohrozujúce človeka
• globálne vplyvy človeka ohrozujúce životné prostredie
• ďalšie riziká
•

priemyselné havárie

•

nadmerná koncentrácia tepelných elektrární

•

pôsobenie freónov v ovzduší
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Krízové javy v životnom prostredí spôsobujú:
• prírodné vplyvy ohrozujúce človeka
• globálne vplyvy človeka ohrozujúce životné prostredie
• ďalšie riziká
•

havárie zastaraných jadrových elektrární

•

havárie v procese likvidácie jadrových zbraní

•

likvidácia nebezpečného odpadu s dôrazom na jadrový odpad

•

vývoz rizikových technológií do ekonomicky slabších a rozvojových krajín

•

vznik elektromagnetického smogu s prítomnosťou ťažkých kovov v
ovzduší, pôde a vode

•

kyslé dažde
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Ozbrojené konflikty:
• patria medzi najzávažnejšie krízové javy ľudskej spoločnosti
• podieľali sa najväčšou mierou na kreovaní krízového manažmentu a
vzniku skupín osôb zaoberajúcich sa:
• otázkami komplexnej bezpečnosti
• vytváraním zásob zbraní a materiálu
• budovaní opevnení
• teóriou vedenia ozbrojených zápasov
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Ozbrojené konflikty:
do 19. storočia sa vojny viedli v súlade so zvykovým právom:
• používanie len prostriedkov nutných na zlomenie odporu protivníka
• rozlišovanie bojujúcich a nebojujúcich príslušníkov znepriatelenej strany
• dodržiavanie zásad ľudskosti:
• nespôsobovať zbytočné útrapy
• neničiť materiálne a kultúrne hodnoty
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Ozbrojené konflikty:
od 1. svetovej vojny bolo podstatným spôsobom zapojené do vojny aj civilné
obyvateľstvo:
• potreba jeho ochrany:
• aktívna
• pasívna
•

príprava obyvateľstva v mieri a disciplinovanosti vo vojne

•

spracovanie podrobného plánu pasívnej ochrany v mieri

•

zabezpečovanie individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva,
jeho činnosti a materiálnych hodnôt

FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Ozbrojené konflikty:
2. svetová vojna poukázala na potrebu:
•

zmeniť organizačnú štruktúru umožňujúcu čo najrýchlejší zásah silami a
prostriedkami v súlade s konkrétnymi potrebami a rozsahom predpokladaného
ohrozenia

•

zaviesť v maximálnej miere mobilnú techniku a techniku so zvýšenou
odolnosťou

•

venovať zvýšenú pozornosť budovaniu leteckých síl

•

skvalitniť systém spojenia a organizovanie všestranného zabezpečenia

•

pripravovať už v mieri územie štátu na vedenie vojenských operácií,
zodolňovať infraštruktúru pre prípad vojny a pripraviť vojnový systém výroby

•

vytvoriť potrebné zásoby surovín, materiálu, techniky a zdroje energií

•

vybudovať nový systém civilnej ochrany s dôrazom na ochranu obyvateľstva,
životného prostredia, materiálnych a kultúrnych hodnôt
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Ekonomika:
19.storočie
• rozvoj priemyslu a hospodárstva

1.svetová vojna
• konjunktúra v strojárstve, hutníctve, banskom a chemickom priemysle
• pokles výroby v potravinárstve, stavebníctve na 50 % stavu v roku 1913

po 1.svetovej vojne
• Československo vlastnilo 70% kapacity priemyselnej výroby Rakúsko-Uhorska
• potreba nových trhov
• prechod z vojnovej na civilnú výrobu

• pokles výroby v USA v roku 1932 na úroveň 53,8% z roku 1929
• 1937-38 pokles priemyselnej výroby vo svete o 15%

20

FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Ekonomika:
90-te roky 20.storočia
•

krach a zánik mnohých výrobných podnikov, znižovanie výroby

•

stúpajúca nezamestnanosť

súčasnosť
•

krach a zánik mnohých výrobných podnikov, znižovanie výroby

•

stúpajúca nezamestnanosť

•

krach hypotekárneho trhu v USA

•

rastúce a nestabilné ceny ropy a zemného plynu
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Medzinárodné zmluvy:
Na základe zvykového práva:
•

Parížska deklarácia o námornom práve (1856)

•

Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených v poľných podmienkach
(1864)

Na základe výsledkov 2.svetovej vojny:
•

Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny (1949)

•

Ženevské dohovory o zlepšení osudu ranených a chorých vo
vojnových konfliktoch a o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami (1949)

•

Dodatkové protokoly o výkone humanitárnych úloh určených na
ochranu civilného obyvateľstva pred nebezpečenstvom a na pomoc pri
odstraňovaní bezprostredných účinkov nepriateľa (1977)
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Medzinárodné zmluvy:
• Dodatkové protokoly o výkone humanitárnych úloh určených na
ochranu civilného obyvateľstva pred nebezpečenstvom a na pomoc pri
odstraňovaní bezprostredných účinkov nepriateľa (1977)
• varovanie
• evakuácia
• poskytovanie prístrešia
• zatemňovanie
• záchranné práce
• lekárske služby
• boj s požiarmi
• zaistenie a označovanie nebezpečných oblastí
• dezaktivácia a podobné ochranné opatrenia
• núdzové zásobovanie
• obnova a udržiavanie poriadku v postihnutých oblastiach
• neodkladná oprava nevyhnutných verejných zariadení
• pochovávanie mŕtvych
• podiel na ochrane objektov nevyhnutných pre život
• ďalšie úlohy
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Riešenie krízových javov a eliminovanie ich negatívnych účinkov na
spoločnosť vyvolalo potrebu:
• legislatívneho zabezpečenia tohto procesu
• vytvorenia systému krízového riadenia vo verejnej správe aj v rámci
podnikateľských subjektov
• využívania neštandardných síl, prostriedkov a postupov
• delegovanie osobitných právomocí pracovníkov krízového riadenia
• čiastočné obmedzenie základných ľudských práv občanov
• vyžadovanie vecného plnenia v prospech riešenia krízových situácií
• vytvorenie zásad zapojenia širokej verejnosti do riešenia krízových situácií
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FORMOVANIE KRÍZOVÉHO
MANAŽMENTU
Zásada oddeleného riešenia mierových a vojnových krízových situácií
Vrcholné orgány riadenia
• rada národnej bezpečnosti alebo
• bezpečnostná rada alebo
• rada obrany štátu

Monitorovanie a analýza situácie
• nezávislé inštitúcie a nadácie

Riešenie kríz
Vojenské krízy:
• ministerstvo obrany

Nevojenské krízy
• ministerstvo vnútra alebo
• ministerstvo pre mimoriadne udalosti
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VÝVOJ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Východiská:
Čechy a Morava:
• vplyv nemecky hovoriacich krajín
• priemyselná výroba na úrovni západnej Európy

Slovensko
• vplyv Maďarska
• prevažne agrárna výroba

Československá armáda
• budovaná podľa francúzskeho a talianskeho typu
• tvorili ju dôstojníci Rakúsko-Uhorskej armády a legionári
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VÝVOJ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Legislatívne normy:
Zákon č.193/1920 Zb. – Branný zákon
riešil otázky:
• bezpečnosti a obrany a ich všeobecného zabezpečenia
• vplyvu bezpečnostného prostredia na podnikateľské aktivity a ich ohrozenia, ktoré
nie sú ovplyvniteľné podnikateľmi
vytvoril predpoklady pre:
• Zákon 117/1924 Zb.

o požadovaní dopravných prostriedkov na vojenské účely

• Zákon č.63/1935 Zb.

o vyvlastňovaní pre potreby obrany štátu

• Zákon č.82/1935 Zb.

o ochrane proti leteckým útokom

• Zákon č.131/1936 Zb.

o obrane
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VÝVOJ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Legislatívne normy:
Zákon č.82/1935 o ochrane proti leteckým útokom
opatrenia v každej obci:
• systém protileteckej ochrany a cvičenie jej príslušníkov
• zostaviť plánu protileteckej ochrany obce
• zabezpečiť vecné prostriedky a vykonať prípravné opatrenia
opatrenia financované štátom:
• zdokonalenie požiarnej ochrany
• zlepšenie zdravotníckeho zabezpečenia
• skvalitnenie vodárenských zariadení
• zdokonalenie telefónneho spojenia
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VÝVOJ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Legislatívne normy:
Zákon č.131/1936 Zb. o obrane
reagoval na:
• potrebu odstránenia nedostatkov predchádzajúcich zákonov
• zmeny bezpečnostnej situácie v Európe
riešil
• prioritne riešil vojenské otázky
• ekonomické zabezpečenie obrany v podmienkach trhovej ekonomiky
• vytváranie strategických zásob
• zabezpečenie výroby v čase vojny
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VÝVOJ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Legislatívne normy:
Zákon č.131/1936 Zb. o obrane
základné princípy:
• ekonomická demokracia
• dôsledné oddelenie podnikateľskej sféry od štátnej sféry
• dosiahnutie bezpečnosti štátu zachovávaním základných zdrojov národného
hospodárstva
• funkčné prepojenie súbežne pôsobiacich orgánov prostredníctvom
novovytvoreného orgánu s príslušnými kompetenciami
• zabezpečovanie obrany prostredníctvom vybraných činností a prác v mieri
• ochrana proti ťažkostiam počas krízových situácií
• zabezpečenie pokoja a poriadku v štáte
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VÝVOJ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Legislatívne normy:
Zákon č.40/1961 Zb. o obrane ČSSR
• zrušil všetky predchádzajúce zákony z rokov 1924-1936
• neposkytol reguláciu vzťahov v záujme príprav na obranu
• Hospodárske mobilizačné prípravy vychádzali z (6) princípov, že:
• vojna bude vedená koaličným spôsobom
• pripravenosť bola orientovaná len na vojnu a nie len krízové situácie
• ekonomika bola centrálne riadená
• riadenie výroby, služieb a vytváranie zásob bolo zabezpečené formou záväzných
úloh štátneho plánu
• riziko bolo eliminované centrálnymi zásahmi a predisponovaním zdrojov z iných
oblastí
• rozpočtový plán sa stal základným dokumentom prechodu mierovej ekonomiky na
vojnové hospodárstvo
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VÝVOJ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Právne prostredie krízového manažmentu v SR po roku 1992
• 14

zákonov (1 zákon ČSFR)

• 1

ústavný zákon

• 10

vyhlášok Ministerstvo financií SR

• 1

-2

Ministerstvo vnútra SR

-7

Ministerstvo životného prostredia SR

-1

Nariadenie vlády ČSFR

Najdôležitejšie právne normy:
• Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu (227/2002)
• Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
• Zákon o zabezpečení obrany SR
• Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru
• Zákon o hospodárskej mobilizácii
• Zákon o integrovanom záchrannom systéme

32

ORGANIZÁCIE ZAOBERAJÚCE SA
KRÍZOVÝM MANAŽMENTOM
•
•
•
•
•

civilná ochrana
Federálna agentúra pre riadenie záchranných prác
Ministerstvo Ruskej federácie pre veci civilnej obrany, mimoriadne
udalosti a odstraňovanie následkov prírodných katastrof
Európska únia
Severoatlantická aliancia
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ORGANIZÁCIE ZAOBERAJÚCE SA
KRÍZOVÝM MANAŽMENTOM
•

civilná ochrana
súhrn systémových opatrení, činností, postupov a prostriedkov
uplatňovaných kompetentnými orgánmi, organizáciami, zložkami a
obyvateľstvom, cieľom ktorých je prevencia, ochrana a
minimalizovanie negatívnych dopadov možných krízových situácií na
zdravie a životy ľudí, zvieratá, majetok a životné podmienky

v súlade so Ženevskou konvenciou z roku 1949 si ju
organizuje každá krajina samostatne
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ORGANIZÁCIE ZAOBERAJÚCE SA
KRÍZOVÝM MANAŽMENTOM
•

civilná ochrana
PODNETY
•
rozvoj vojenského a predovšetkým bombardovacieho letectva, ktorý spôsobil
počas druhej svetovej vojny veľké ohrozenie civilného obyvateľstva i v
hlbokom tyle bojujúcich armád
•
možnosti použitia zbraní hromadného ničenia, predovšetkým jadrových zbraní
•
ochrana pri únikoch nebezpečných látok, priemyselných nehodách a živelných
pohromách
OPATRENIA
•
boli organizované na všetkých úrovniach spoločnosti v mestách, dedinách,
závodoch, školách, úradoch a podobne
•
existovali objektové útvary, ktorých cieľom bola ochrana obytných domov,
škôl či závodov
•
od konca studenej vojny sa ochrana civilného obyvateľstva sa zamerala na
ochranu pred katastrofami a havarijnými situáciami vo všeobecnosti
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ORGANIZÁCIE ZAOBERAJÚCE SA
KRÍZOVÝM MANAŽMENTOM
•

Federal Emergency Management Agency
Federálna agentúra pre riadenie záchranných prác
Účelom FEMA je:
•
koordinovať reakciu na živelné pohromy alebo nehody
väčšieho rozsahu na území USA, ktorá veľkosť prerastie
možnosti miestnych autorít
•
poskytnúť služby (ľudské zdroje, expertov na danú oblasť, financovanie
infraštruktúry)
•
asistovať firmám i jedincom získať nízko úrokové pôžičky
(na obnovu po katastrofe)
•
financovať tréning osôb v príprave na krízové situácie
www.fema.gov
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ORGANIZÁCIE ZAOBERAJÚCE SA
KRÍZOVÝM MANAŽMENTOM
•

Federal Emergency Management Agency
Federálna agentúra pre riadenie záchranných prác
ŠTRUKTÚRA:
• úrad správcu:
• národná poradná rada
• Úrad pre regionálne operácie
• komponenty pre:
• obnovu
• reakciu
• logistiku
• podporu misií
• poistenie poisťovací úrad
• ochranu a národnú pripravenosť
• požiarnu ochranu
• kancelárie (11)
• regióny
37

ORGANIZÁCIE ZAOBERAJÚCE SA
KRÍZOVÝM MANAŽMENTOM
•

Federal Emergency Management Agency
Federálna agentúra pre riadenie záchranných prác
HISTÓRIA:
1932
Reconstruction Finance Corporation pro stimuláciu ekonomiky
1934
Bureau of Public Roads mal právomoci financovať prestavbu diaľnic a
ciest po živelnej katastrofe
1.4.1979 zlúčenie predchádzajúcich inštitúcií a vznik FEMA s právomocou
dohliadať nad civilnou obranou krajiny
1993
FEMA vyzdvihnutá na úroveň kabinetu prezidenta USA s kompetenciou
dohľadu na zvládnutie migrácie obyvateľstva
presun časti finančných zdrojov z CO pre zvládanie prírodných katastrof
1.4.2003 FEMA súčasťou amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť (DHS).

k 16.7.2011 má FEMA 7603 zamestnancov
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Министерство России по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий),

•

Ministerstvo Ruskej federácie pre veci civilnej obrany,
mimoriadne udalosti a odstraňovanie následkov prírodných
katastrof
SKRÁTENÁ VERZIA

•

Министерство по чрезвычайным ситуациям

•

Ministerstvo pre mimoriadne udalosti
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Министерство по чрезвычайным ситуациям

•

Ministerstvo pre mimoriadne udalosti
Účelom je:
•
vytvárať návrhy a iniciatívy v oblasti štátnej politiky v otázkach patriacich
do pôsobnosti ministerstva;
•
riadenie civilnej obrany a pátracích a záchranných služieb v Ruskej federácii;
•
riadiť fungovanie a rozvoj ruského systému zvládania katastrof (RSDM);
•
riadiť činnosti zamerané na odstraňovanie následkov rozsiahlych pohrôm,
katastrof a iných mimoriadnych udalostí;
•
vykonávať špeciálnu ponorkovú činnosť;
•
dohliadať na využitie finančných prostriedkov pridelených vládou pre
zvládanie katastrof a reakcií na ne;
•
organizovať vzdelávanie obyvateľov, riadiacich orgánov, RSDM a síl pre
zvládanie katastrof a reakciu na ne;
•
organizovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti kompetencií ministerstva
www.mchs.gov.ru
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Министерство по чрезвычайным ситуациям

•

Ministerstvo pre mimoriadne udalosti
ŠTRUKTÚRA:
• minister:
• oddelenie pre ochranu obyvateľstva a územia
• oddelenie pre prevenciu katastrof
• oddelenie síl
• oddelenie pre medzinárodnú spoluprácu
• odbor pre odstraňovanie následkov radiačnej a inej katastrofy
• odbor pre vedu a technológie
• odbor riadenia
• medzirezortné komisie pre:
• boj s lesnými požiarmi
• prípad povodní
• mimoriadne situácie na moriach a vodných nádrží
• certifikáciu záchranárov
• regióny (8 regiónov – 81 oblastí - mapa)
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Министерство по чрезвычайным ситуациям

•

Ministerstvo pre mimoriadne udalosti

HISTÓRIA:
1990
vznik Zborov ruských záchranárov
1991
vznik Štátneho výboru pre mimoriadne situácie Ruskej federácie
1991
vznik Štátneho výboru civilnej ochrany, mimoriadnych udalostí a katastrof
(Moskva, Petrohrad, Rostov na Done, Samara, Jekaterinburg, Novosibirsk, Krasnojarsk, Chita, Chabarovsk)

1994
1999
2001

vznik Ministerstva obrany, mimoriadnych udalostí a zvládanie katastrof RF
vznik Centra pre krízové riadenie
Štátna požiarnej služba prevedená z Ministerstva vnútra na Ministerstvo Ruskej
federácie pre civilnú obranu, mimoriadnej situácie a krízovej pomoci.
4.3.2009 začiatok činnosti súčasného EMERCOM, ktoré riadi ministerstvo a jeho zložky

http://mchs-112.tv/
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Európska únia
Oblasti záujmu:
• terorizmus
• ochrana kritickej infraštruktúry
• bezpečnosť informácií
• vzťahy s tretími krajinami
• bezpečnosť hraníc
• verejné zdravotníctvo
• prírodné katastrofy
• katastrofy spôsobené človekom

(rada EÚ / európska komisia)
(rada EÚ / európska komisia)
(rada EÚ / európska komisia)
(rada EÚ / európska komisia)
(rada EÚ / európska komisia)
(európska komisia)
(európska komisia)
(európska komisia)
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Európska únia
Vojenské misie:
• EUFOR Althea
• EUNAVFOR
• EU SEC DR
• EUTM

Bosna a Hercegovina
Somálsko
Kongo
Somálsko

(od 2004)
(2008-2012)
(2005-2012)
(od 2010)

Nevojenské misie:
• EU PM
• EU BAM
• EU MM
• EU LEX
• EUPOL DR
• EUJUST LEX
• EU POL
• EU BAM

Bosna a Hercegovina
Moldavsko a Ukrajina
Gruzínsko
Kosovo
Kongo
Irak
Afganistan
Rafah

(od 2009)
(od 2005)
(od 2008)
(od 2008)
(od 2007)
(2010-2012)
(od 2007)
(od 2005)
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Severoatlantická aliancia
Druhy operácií:
• na podporu mieru
• mierových
• presadzovanie mieru
• predchádzanie konfliktom:
• preventívne nasadenie v rámci predchádzania konfliktom,
• budovanie mieru:
• humanitárna operácia
• prírodných, technologických alebo humanitárnej katastrofe operácií
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