Predkladacia správa
Návrh na účasť Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) na činnosti Európskeho centra
výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách bol spracovaný v súlade
s Koncepciou pre boj SR proti hybridným hrozbám (ďalej len „koncepcia“) schválenou
uznesením vlády SR č. 345/2018, ako aj v súlade s Bezpečnostnou stratégiou SR (uznesenie
vlády SR č. 459/2017) a postojom vlády SR k prejavom hybridných aktivít na území SR
a v súlade s politikami EÚ a NATO v uvedenej oblasti.
Bezpečnostné prostredie SR v súčasnom období neovplyvňujú negatívne len vojenské,
ale aj nevojenské hrozby. Pôvodcami hrozieb nie sú len štátni, ale aj neštátni aktéri, ktorých
cieľom je pomocou podprahových aktivít znefunkčniť rozhodovacie mechanizmy štátu
a podkopať existujúci právny systém. Kľúčom pre riešenie hybridných hrozieb je
koordinovaný a efektívny bezpečnostný systém, čo zohľadnila aj v júli 2018 vládou SR prijatá
koncepcia.
V záujme ďalšieho zvyšovanie efektívnosti bezpečnostného sektora v oblasti
hybridných hrozieb je pre SR potrebné úzko komunikovať a spolupracovať s expertnou
komunitou EÚ a NATO, ktorá je sústredená v Európskom centre výnimočnosti pre boj proti
hybridným hrozbám (ďalej len „Centrum“) vo fínskych Helsinkách, v ktorom je zapojených
už dvadsaťtri krajín. Účasť SR v Centre má aj zahranično-politický rozmer, SR by ním
potvrdila svoj záujem zapojiť sa do riešenia hybridných hrozieb na úrovni EÚ a NATO.
SR s ohľadom na medzinárodnú bezpečnostnú situáciu a potrebu posilnenia
medzinárodnej spolupráce vo vzťahu k hybridným hrozbám považuje za žiaduce pripojiť
sa k spolupráci aj v rámci Centra.
Cieľom predkladaného materiálu je odsúhlasiť záujem vlády SR zapojiť sa do
spolupráce v rámci Centra, pretože práve špecifiká hybridných hrozieb, hlavne komplikovaná
identifikácia a určenie pôvodcu spolu s ich variabilitou sú zásadným dôvodom k čo najširšej
medzinárodnej spolupráci na viacerých úrovniach i pre SR.
Návrh obsahuje najmä základný podnet a iniciatívu fínskej vlády na zriadenie Centra,
vymedzenie Centra ako fínskej organizácie podľa fínskeho práva, cieľ a hlavé úlohy Centra,
orgány Centra a ich činnosť ako aj podmienky účasti SR na jeho činnosti. Koncepcia
stanovila, že úlohy národného koordinačného centra pre hybridné hrozby plní Národné
bezpečnostné analytické centrum a úlohy národného kontaktného miesta pre hybridné hrozby
plní Situačné centrum Slovenskej republiky, ktoré je v štruktúre Kancelárie Bezpečnostnej
rady Slovenskej republiky na Úrade vlády Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedenú
skutočnosť materiál predkladá predseda vlády SR spolu s ministrom zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR.
Návrhom sa schváli účasť Slovenskej republiky na činnosti Centra a prispeje sa tým
k posilneniu celkovej odolnosti Slovenskej republiky v boji proti hybridným hrozbám. Na
základe schváleného návrhu sa predpokladá, že slovenského zástupcu do riadiaceho výboru
Centra vymenuje predseda vlády SR a zároveň minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR zabezpečí formálne náležitosti pre účasť SR v Centre. Podmienkou účasti SR
v Centre je tiež povinnosť uhradiť finančný príspevok.

Materiál predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je
rozpočtovo zabezpečený. Určená čiastka bude hradená navýšením rozpočtovej kapitoly Úradu
vlády SR v zmysle úlohy B.1. návrhu uznesenia vlády SR.
Do budúcnosti sa môže výška príspevku podľa nastavenia pravidiel financovania Centra
znižovať v závislosti od rastu počtu účastníkov.
Návrh nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie, žiadne sociálne vplyvy,
vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti, ani vplyv na služby verejnej správy
pre občana.
Návrh bol predmetom predbežného pripomienkového konania. Materiál bol
predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, prerokovaný Bezpečnostnou radou
Slovenskej republiky a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov.

