CIVILNÉ NÚDZOVÉ
PLÁNOVANIE
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OSNOVA
• základné ciele civilného núdzového plánovania
• civilné núdzové plánovanie v NATO
• hospodárska mobilizácia
• plánovanie zdrojov
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ZÁKLADNÉ CIELE CIVILNÉHO
NÚDZOVÉHO PLÁNOVANIA
Civilné núdzové plánovanie
je systém komplexného zabezpečenia zdrojov, síl a prostriedkov
nevyhnutných na zvládnutie nevojenských krízových javov a civilnú podporu
ozbrojených síl a vojenských operácií.
Podporuje:
•

prípravu a koordináciu opatrení uskutočňovaných orgánmi verejnej
moci tak, aby počas krízových situácií zaistila:
• vnútorný poriadok v štáte
• ochranu obyvateľstva, hospodárstva štátu, kultúrnych hodnôt
• trvalú funkčnosť štátnej správy
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ZÁKLADNÉ CIELE CIVILNÉHO
NÚDZOVÉHO PLÁNOVANIA
UDRŽANIE FUNKČNOSTI ŠTÁTNEJ
SPRÁVY

UDRŽANIE FUNKČNOSTI ÚZEMNEJ
SAMOSPRÁVY

OCHRANA VNÚTORNEJ BEZPEČNOSTI

OCHRANA OBYVATEĽSTVA
V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

ZÁKLADNÉ
CIELE
CIVILNÉHO
NÚDZOVÉHO
PLÁNOVANIA

ZAISTENIE ZÁKLADNÝCH
ĽUDSKÝCH POTRIEB V KRÍZOVÝCH
SITUÁCIÁCH

OCHRANA A OBNOVA KRITICKEJ
INFRAŠTRUKTÚRY

OCHRANA EKONOMIKY

ZAISTENIE
CIVILNÝCH ZDROJOV PRE OZBROJENÉ
SILY

PODPORA ČINNOSTI VLASTNÝCH
A KOALIČNÝCH OZBROJENÝCH SÍĹ
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CIVILNÉ NÚDZOVÉ PLÁNOVANIE V
NATO
Civilné núdzové plánovanie
•

súvisí s použitím civilných zdrojov aliancie na podporu operácií

•

zameriava sa na ochranu spoločenského zriadenia a občanov
demokratických krajín pred účinkami krízových situácií a na ich
riešenie

•

je súčasťou vypracovania aliančných plánov systematického a
efektívneho využívania civilných zdrojov na národnej a aliančnej
úrovni

Pôsobnosť, štruktúra a úlohy systému civilného núdzového plánovania v
rámci NATO zostávajú v kompetencii jednotlivých členských krajín a
civilné prostriedky, využívané v rámci civilného núdzového plánovania sú v
každej situácii pod národnou kontrolou.
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CIVILNÉ NÚDZOVÉ PLÁNOVANIE V
NATO
Cieľ civilného núdzového plánovania
•

koordinácia národných plánovacích činností za účelom zaistenia
najefektívnejšieho využitia civilných zdrojov na kolektívnu podporu
strategických cieľov aliancie

Hlavné úlohy:
•

civilná podpora vojenských operácií

•

operácie na podporu riešenia nevojenských krízových situácií

•

podpora národných orgánov
nevojenského charakteru

•

ochrana civilného obyvateľstva

pri

riešení

krízových

situácií
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CIVILNÉ NÚDZOVÉ PLÁNOVANIE V
NATO
Oblasti záujmu:
• krízový manažment
• civilno-vojenská spolupráca
• ochrana obyvateľstva
• program Partnerstvo pre mier
• prevencia vzniku krízových javov
• pomoc pri riešení katastrof
• humanitárna pomoc
• vytváranie právnych noriem
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CIVILNÉ NÚDZOVÉ PLÁNOVANIE V
NATO
Orgány NATO pre civilné núdzové plánovanie:
• Vyšší výbor pre civilné núdzové plánovanie (Senior Civil Emergency Planning Committee)
•

priamo poriadený Severoatlantickej Rade

•

schádza sa minimálne 2x ročne

•

má celkom 9 plánovacích rád a výborov na úrovni expertov
vládnych inštitúcií, priemyselných spoločností a vojenských
zástupcov pre:
• európsku vnútrozemskú pozemnú dopravu
• námornú lodnú dopravu
• civilné letectvo
• potravinárstvo a poľnohospodárstvo
• priemyselnú výrobu a zásobovanie
• poštu a telekomunikácie
• zdravotníctvo
• civilnú ochranu
• zásobovanie ropou a jej spracovanie
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Hospodárska mobilizácia
je súhrn hospodárskych, organizačných a iných opatrení pripravovaných v
mieri a realizovaných v jednotlivých krízových situáciách v oblasti výroby,
obchodu, služieb, financovania, sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia a
vo vybraných oblastiach mimo ekonomickej spoločenskej nadstavby.
• je najvýznamnejším prvkom civilného núdzového plánovania
• vytvára predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na:
• prežitie obyvateľstva
• zabezpečenie činnosti ozbrojených síl,
ozbrojených bezpečnostných zborov
ostatných zložiek štátu počas krízovej situácie
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Základné úlohy:
•

transformácia hospodárstva, výroby a služieb na podmienky
krízovej situácie a jeho návrat do bežných prevádzkových podmienok

•

podpora ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov z civilných
zdrojov počas krízových javov vrátane vojnového stavu a vojny

•

zásobovanie obyvateľstva počas krízových javov

•

vytvorenie podmienok na plánovanie a zabezpečenie požiadaviek
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a obyvateľstva počas
krízových javov

•

zosúladenie obsahu a prenosu dát medzi vybranými subjektmi v
pôsobnosti jednotlivých ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Organizačné prvky:
• základné organizačné prvky
• riadiace a výkonné prvky ústrednej štátnej správy
• riadiace a výkonné prvky miestnej štátnej správy
• riadiace a výkonné prvky samosprávy
• riadiace a výkonné prvky verejnoprávnych inštitúcií
• subjekty hospodárskej mobilizácie
• právnické a fyzické určené na základe rozhodnutia o správnom konaní
(Zákon č.71/1967 Zb. Správny poriadok)

• Národná banka Slovenskej republiky
• Slovenský rozhlas
• Slovenská televízia
• krajské úrady
• obvodné úrady
• obce
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Nástroje hospodárskej mobilizácie:
• právomoci orgánov krízového riadenia a zodpovednosť vykonávateľov
• súhrn vzťahov upravených právnymi normami najmä v oblasti:
•

obmedzovania vlastníckych práv (vecné plnenie)

•

obmedzenia ľudských práv (pracovná povinnosť ako konanie uložené zákonom
na zabezpečenie bezpečnosti Slovenskej republiky)

• metodické, plánovacie a iné dokumenty
• informačný systém
• kontroly, previerky a cvičenia
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Krízové plánovanie v systéme hospodárskej mobilizácie:
• úloha:
•

vytvoriť predpoklady na zabezpečenie produkčnej schopnosti na obdobie trvania
krízových javov

• východisko:
•

analýza nevyhnutných potrieb na zabezpečenie činnosti štátu a jej občanov počas
trvania krízového javu

• etapy plánovania:
•

formulácia potreby zdrojov

•

prieskum možností zaistenia zdrojov (súčasný stav)

•

rozhodovací proces o množstve potrieb, prostriedkov a zdrojov

•

realizácia predpokladov na zaistenie zdrojov (uzatváranie zmlúv)

•

hodnotenie stavu zaistenia zdrojov

• výsledok:
•

krízový plán
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Krízový plán:
• rozdelenie:
• krízový plán ústredných orgánov riadenia štátnej správy
• krízový plán krajských a obvodných úradov
• krízový plán subjektov hospodárskej mobilizácie

• obsah:
• jednotné informácie
• špecifické informácie
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Štruktúra krízového plánu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

metodika činnosti subjektu na dosiahnutie stavu pripravenosti na vykonanie
opatrení hospodárskej mobilizácie
záväzky subjektu na krízové stavy
zhodnotenie podmienok subjektu na splnenie záväzku
požiadavky na splnenie záväzku
doplňujúce informácie
spôsob vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Štruktúra krízového plánu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

metodika činnosti subjektu na dosiahnutie stavu pripravenosti na
vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie
záväzky subjektu na krízové stavy
zhodnotenie podmienok subjektu na splnenie záväzku
požiadavky na splnenie záväzku
doplňujúce informácie
spôsob vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie

•

postupy konania osôb, ktoré plnia úlohy krízového riadenia
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Štruktúra krízového plánu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

metodika činnosti subjektu na dosiahnutie stavu pripravenosti na vykonanie
opatrení hospodárskej mobilizácie
záväzky subjektu na krízové stavy
zhodnotenie podmienok subjektu na splnenie záväzku
požiadavky na splnenie záväzku
doplňujúce informácie
spôsob vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie

•

údaje o záväzku subjektu vyplývajúce:
• zo zákona o hospodárskej mobilizácii,
• z rozhodnutia,
• príkazu
• iných právnych predpisov
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Štruktúra krízového plánu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

metodika činnosti subjektu na dosiahnutie stavu pripravenosti na vykonanie
opatrení hospodárskej mobilizácie
záväzky subjektu na krízové stavy
zhodnotenie podmienok subjektu na splnenie záväzku
požiadavky na splnenie záväzku
doplňujúce informácie
spôsob vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie

•

údaje o vlastných materiálových, energetických, personálnych,
dopravných, technických a iných podmienkach na plnenie opatrení
hospodárskej mobilizácie

•

údaje o dodávateľských vzťahoch

•

údaje o štátnych hmotných rezervách
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Štruktúra krízového plánu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

metodika činnosti subjektu na dosiahnutie stavu pripravenosti na vykonanie
opatrení hospodárskej mobilizácie
záväzky subjektu na krízové stavy
zhodnotenie podmienok subjektu na splnenie záväzku
požiadavky na splnenie záväzku
doplňujúce informácie
spôsob vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie

•

údaje o materiálových, energetických, personálnych, dopravných,
technických a iných potrebách
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Štruktúra krízového plánu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

metodika činnosti subjektu na dosiahnutie stavu pripravenosti na vykonanie
opatrení hospodárskej mobilizácie
záväzky subjektu na krízové stavy
zhodnotenie podmienok subjektu na splnenie záväzku
požiadavky na splnenie záväzku
doplňujúce informácie
spôsob vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie

•

údaje o podnikateľoch, ktorí:
• nie sú subjektom hospodárskej mobilizácie
• môžu byť určení rozhodnutím alebo príkazom ako objekt HM

•

údaje o zdrojoch rizík, ktoré môžu spôsobiť krízový jav

•

údaje o subjekte a mieste uloženia dokladov potrebných na plnenie
opatrení hospodárskej mobilizácie
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HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Štruktúra krízového plánu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

metodika činnosti subjektu na dosiahnutie stavu pripravenosti na vykonanie
opatrení hospodárskej mobilizácie
záväzky subjektu na krízové stavy
zhodnotenie podmienok subjektu na splnenie záväzku
požiadavky na splnenie záväzku
doplňujúce informácie
spôsob vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie

•

závery z kapitoly 1.- 5.

•

určenie postupov pre subjekt pri plnení konkrétneho opatrenia
hospodárskej mobilizácie
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

Základné materiálové zdroje:
• základné suroviny
• materiály
• stroje
• zariadenia
• náradie

(východisková hmota využiteľná v krízovej výrobe)
(polotovary alebo výrobky určené na ďalšie spracovanie)
(využívané v procese riešenia krízových situácií)
(súpravy hotových výrobkov)
(nástroje, prístroje, meradlá)
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

Materiálové vstupy:
• bežné zásoby subjektov
• materiálová vstupy z kooperačných väzieb
• dodávky zo zahraničia
• štátne hmotné rezervy
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

Materiálové vstupy:
• bežné zásoby subjektov
• materiálová vstupy z kooperačných väzieb
• dodávky zo zahraničia
• štátne hmotné rezervy
• hmotné rezervy

(ochrana ekonomiky, podpora ozbrojených síl a dočasné riešenie
mimoriadnych udalostí)

• mobilizačné rezervy
• pohotovostné rezervy

(zabezpečenie prechodu na vojnovú výrobu a späť)
(riešenie mimoriadnej udalosti a humanitárnej pomoci)

25

PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

Dôležitý prvok pre znižovanie nákladov v prípade vzniku krízového javu a
pri obnove stability systému zabezpečovaný formou opatrení vo fáze:
• prevencie
• vzniku krízového javu
• obnovy
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí výroba pre náhradu:
•

spotreby a strát vojenského materiálu pre ozbrojené sily a
bezpečnostné zbory pri obrane suverenity a územnej celistvosti

•

spotreby obyvateľstva
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

V rámci zabezpečenia činnosti počas krízového javu sú zabezpečované na
základe Súhrnného krízového plánu s dôrazom na:
• dodávky elektrickej energie

(objem dodávky: 3 mesiace)

• dodávky plynu

(objem dodávky: 3 mesiace)

• výroba a dodávky pohonných hmôt
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov
Vecné plnenie je povinnosť právnickej alebo fyzickej osoby poskytnúť vecný
prostriedok, čo znamená odovzdať požadované veci alebo naložiť s nimi alebo
trpieť, aby sa s nimi naložilo podľa rozhodnutia oprávneného orgánu.

Predstavuje súhrn hnuteľných a nehnuteľných prostriedkov používaných na
obranu štátu a patria sem:
• dopravné prostriedky
• mechanizačné prostriedky
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

Pozornosť je venovaná:
• evidencii dopravných a mechanizačných prostriedkov
• optimálnemu prerozdeleniu dopravných prostriedkov pre:
• ozbrojené sily

(prvé poradie)

• subjekty hospodárskej mobilizácie

(druhé poradie)

• orgány štátnej správy

(tretie poradie)

• orgány samosprávy
• centrálne riadenie voľnej kapacity vecných prostriedkov
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

V rámci systému prípravy na krízové riadenie sa ľudské zdroje delia na:
•

profesionálnych zamestnancov jednotlivých prvkov krízového riadenia

•

vedúcich pracovníkov subjektov zaradených do krízových štábov po dobu
výkonu funkcie v subjekte

•

výkonných pracovníkov plniacich čiastkové úlohy v príprave subjektov na
riešenie krízových javov
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

Pre riešenie krízových situácií sa v rámci ľudských zdrojov vykonáva:
• plánovanie ľudských zdrojov
• prerozdelenie voľnej kapacity
• evidencia ľudských zdrojov
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

Priority pre prerozdelenie ľudských zdrojov:
1.

ozbrojené sily a ozbrojené bezpečnostné zbory

2.

subjekty hospodárskej mobilizácie

3.

územné orgány štátnej správy

4.

orgány samosprávy
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

Orgány štátnej správy môžu nariadiť občanom pri riešení krízových javov :
•

pracovnú povinnosť
•
•

•

osobné úkony
•

•

zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste
prijať ponúkané pracovné miesto
akákoľvek činnosť v záujme ochrany života, zdravia a majetku počas závažnej
udalosti

osobnú pomoc
•

činnosť subjektov začlenených na pomoc v rámci IZS
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

Dotýka sa všetkých subjektov, ktoré môžu krízový jav vyvolať alebo môžu
byť jej obeťou, medzi ktoré patria hlavne:
• orgány riadenia štátnej správy,
• územnej samosprávy,
• právnické osoby,
• SZČO
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PLÁNOVANIE ZDROJOV
Do oblasti plánovania zdrojov na riešenie krízových situácií patrí plánovanie:
• materiálových zdrojov
• výrobných zdrojov
• výroby a rozvodu energií
• vecných prostriedkov
• ľudských zdrojov
• finančných zdrojov

V štátnej správe alebo samospráve môžu byť použité finančné zdroje z:
• rezerv rozpočtu
• rozpočtových opatrení
• vojnového štátneho rozpočtu

(prípade vojny)

• štátnych dotácií

(samospráva)

• iné

(daňové sadzby, pôžičky, fondy EÚ.....)
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