Informácia
zo 104. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
zo dňa 8. novembra 2017

Program
104. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
8. novembra 2017
P.
č.
1.

Názov materiálu
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v
Slovenskej republike a vo svete

ústne informácie členovia
BR SR, trvale prizývaní

2.

Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

riaditeľ NBÚ

3.

Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a
ropných výrobkov

predseda SŠHR SR

Informácia o stave pohotovostných zásob
Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách
Návrh na odvolanie a vymenovanie členov
výborov Bezpečnostnej rady SR
7. Návrh zámeru Slovenskej republiky participovať
na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie
v oblasti bezpečnosti a obrany
8. Rôzne
Utajované materiály
I. Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených
vozidiel 8x8 a Bojových obrnených
vozidiel/Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s
dôrazom na zapojenie slovenského obranného
priemyslu
4.
5.
6.

Predložil

Poznámka

predseda SŠHR SR
predseda SŠHR SR
riaditeľ Kancelárie BR
SR
minister obrany SR

minister obrany SR

Vyhradené

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Zo
zasadnutia bol ospravedlnený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán
Miroslav Lajčák. Na zasadnutie bol prizvaný prvý štátny tajomník ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR pán Ivan Korčok, ktorý je poverený zastupovať ministra na
zasadnutiach Bezpečnostnej rady SR.
Minister obrany SR pán Peter Gajdoš požiadal o doplnenie bodu č. 7 do návrhu programu
zasadnutia. Predseda Bezpečnostnej rady SR navrhol prerokovanie bodov programu 3, 4 a 5
spoločne v jednom bode. Bezpečnostná rada SR súhlasila s navrhnutým programom
a rokovala o jeho jednotlivých bodoch s nasledovnými závermi.
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
Bezpečnostná rada SR vyhodnotila bezpečnostnú situáciu so zameraním na aktuálny stav
nelegálnej migrácie, teroristické aktivity v Európe a na vnútornú bezpečnosť štátu. Pri
hodnotení situácie so zreteľom na nelegálnu migráciu odzneli informácie o možných
spôsoboch vstupu migrantov na územie Slovenska a o vzájomnej spolupráci rezortov pri
riešení tejto problematiky. Z hľadiska hodnotenia teroristických aktivít relevantné rezorty
nedisponujú informáciami, ktoré by indikovali uskutočnenie teroristického útoku na území
Slovenska, čo nie je vylúčené na území Európskej únie. V oblasti vnútornej bezpečnosti
pretrvávajú pozitívne trendy v poklese a odhaľovaní počtu kriminálnych činov. Bezpečnostná
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situácia je na území Slovenska stabilizovaná. Bezpečnostná rada SR vzala informácie na
vedomie.
2.

Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala.
K prerokovaniu materiálu boli prizvaní zástupcovia z Národného bezpečnostného úradu.
Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „návrh zákona“), transponuje do národného právneho poriadku smernicu
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie
vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (ďalej len
„smernica NIS“). Smernica NIS predstavuje prvú celoeurópsku legislatívnu úpravu v oblasti
kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa zameriava na posilnenie právomocí príslušných
vnútroštátnych orgánov, zvyšuje ich vzájomnú koordináciu a predstavuje bezpečnostné
podmienky pre kľúčové sektory. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť funkčný legislatívny
rámec nutný pre efektívnu realizáciu kľúčových opatrení pre bezpečnosť národného
kybernetického priestoru, ktorý transponuje priority a požiadavky, ktoré boli vytvorené na
európskej úrovni a prijaté všeobecným konsenzom prostredníctvom smernice NIS. Príprave
návrhu zákona predchádzala široká odborná diskusia.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi
Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná a s predpismi Európskej únie. Prijatie navrhovaného
zákona nemá sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie ani na služby verejnej správy
pre občana, bude mať pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti, avšak bude mať
negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a na rozpočet verejnej správy.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 570, ktorým s materiálom „Návrh zákona o
kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ súhlasila a odporučila
vláde SR prerokovať a schváliť predložený návrh.
Nasledujúce materiály zaradené pod bodmi 3, 4 a 5 predložil predseda Správy štátnych
hmotných rezerv SR pán Kajetán Kičura. K prerokovaniu materiálov boli prizvaní
zástupcovia zo Správy štátnych hmotných rezerv SR.
3.

Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov

Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky (ďalej len „núdzové
zásoby“) sú budované a udržiavané za účelom ochrany základných a bezpečnostných záujmov
Slovenskej republiky ako členskej krajiny Európskej únie v oblasti zabezpečenia ropnej
bezpečnosti štátu, riešenia stavu ropnej núdze a plnenia medzinárodných záväzkov, ktorými je
Slovenská republika viazaná voči Európskej únii a Medzinárodnej energetickej agentúre.
Núdzové zásoby ropy sú v priebehu celého roka 2017 udržiavané na úrovni minimálne 90 dní
priemerných denných čistých dovozov ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov
v závislosti od priebehu obmien (výmeny ropných výrobkov na konci ich lehoty skladovania
za nové). Na základe uvedených skutočností Správa štátnych hmotných rezerv SR môže
ubezpečiť, že prijíma priebežne také opatrenia, aby zákonom stanovené úlohy v oblasti
zabezpečenia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Slovenskej republiky pre rok 2017
a pre nasledujúce obdobie splnila.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 571, ktorým materiál „Informácia o
zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov“ vzala na vedomie.
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4. Informácia o stave pohotovostných zásob
Správa štátnych hmotných rezerv SR vytvára pohotovostné zásoby (ďalej len „PZ“) na
základe zákona o štátnych hmotných rezervách, a to v spolupráci s príslušnými ústrednými
orgánmi štátnej správy a okresnými úradmi. V roku 2016 Správa štátnych hmotných rezerv
SR vykonala v súčinnosti s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a okresnými
úradmi kvantitatívnu aj kvalitatívnu analýzu skladovaných komodít PZ s cieľom ich účelného
a efektívneho použitia pri riešení vzniknutých krízových situácií a mimoriadnych udalostí na
území SR vyvolaných klimatickými zmenami, ako aj z dôvodu pretrvávajúcich hrozieb a rizík
spojených s európskou migračnou krízou a medzinárodným terorizmom. Z vykonanej analýzy
následne vznikla spoločná opodstatnená požiadavka dotknutých subjektov podieľajúcich sa na
tvorbe PZ na zmenu materiálovej skladby PZ. Následne Správa štátnych hmotných rezerv SR
vypracovala materiál „Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2017 – 2018“, ktorý bol
koncom roka 2016 predložený vláde SR na schválenie. Uvedený materiál schválený
uznesením vlády SR č. 595 zo 14. decembra 2016 stanovil materiálovú skladbu PZ na roky
2017 – 2018 a špecifikoval komparáciu členenia, množstva materiálovej skladby PZ po
jednotlivých zadefinovaných skupinách PZ a v nich obsiahnutých komoditách s
navrhovanými zmenami.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 572, ktorým s materiálom „Informácia o stave
pohotovostných zásob“ súhlasila a odporučila vláde SR prerokovať a vziať na vedomie
predloženú informáciu.
5.

Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách

Návrh zákona sa primárne týka ustanovení, ktoré v súčasnosti nevyhovujú aktuálnym
potrebám zabezpečenia štátnych hmotných rezerv. Ďalej upravuje pojmy spoločné pre všetky
druhy štátnych hmotných rezerv, i niektoré aspekty použitia a hospodárenia so
štátnymi hmotnými rezervami. Návrh zákona zavádza aj nový pojem Plán tvorby štátnych
hmotných rezerv, na základe ktorého sa zjednotí proces tvorby štátnych hmotných rezerv pre
všetky druhy štátnych hmotných rezerv. Veľká časť poznámok pod čiarou sa zosúlaďuje
s aktuálnym právnym stavom.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 573, ktorým s materiálom „Návrh zákona o
štátnych hmotných rezervách“ súhlasila a odporučila vláde SR prerokovať a schváliť
predložený návrh.
6.

Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR

Podnetom na vypracovanie predkladaného materiálu sú personálne zmeny na
Ministerstve financií SR, Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
Ministerstve zdravotníctva SR a Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.
Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady SR
je v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní
Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 574, ktorým materiál „Návrh na odvolanie a
vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady SR“ schválila.
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7.

Návrh zámeru Slovenskej republiky participovať na Stálej štruktúrovanej
spolupráci Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany

Materiál predložil minister obrany SR pán Peter Gajdoš. K prerokovaniu materiálu boli
prizvaní zástupcovia z Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu ozbrojených síl SR.
Stála štruktúrovaná spolupráca (ďalej ako „PESCO“) predstavuje nástroj na posilnenie
spolupráce členských štátov v oblasti budovania obranných a vojenských spôsobilostí. Má
inkluzívny charakter, t.j. je otvorený pre všetky členské štáty EÚ, ktorých vojenské kapacity
spĺňajú vyššie kritériá a ktoré sa zaviažu plniť najnáročnejšie misie a operácie. Vstup do
PESCO je dobrovoľný, avšak z účasti v PESCO vyplýva povinnosť plniť stanovené kritériá
a záväzky. Spolupráca v PESCO sa bude uskutočňovať tak, aby bola koherentná
a komplementárna k cieľom NATO v zmysle posilňovania európskeho piliera NATO, ktoré
ostáva garantom kolektívnej obrany svojich členov. Záujem o účasť na PESCO budú ČŠ EÚ
deklarovať spoločným Oznámením, ktoré bude ponúknuté na podpis ministrom zahraničných
vecí a ministrom obrany dňa 13. novembra 2017 na okraj rokovania Rady EÚ pre zahraničné
záležitosti.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 575, ktorým s materiálom „Návrh zámeru
Slovenskej republiky participovať na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie v oblasti
bezpečnosti a obrany“ súhlasila a odporučila vláde SR prerokovať a schváliť predložený
návrh.
8. Rôzne
Utajovaný materiál
I. Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených
vozidiel/Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského
obranného priemyslu
Materiál predložil minister obrany SR pán Peter Gajdoš.
Materiál bol prerokovaný Bezpečnostnou radou SR v osobitnom režime podľa zákona č.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Bezpečnostná rada SR prerušila rokovanie k predloženému materiálu.
Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.
Prílohy: 6/7
Uznesenia Bezpečnostnej rady SR č.: 570 - 575
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