Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu

Návrh na účasť Slovenskej republiky na činnosti Európskeho centra výnimočnosti pre boj
proti hybridným hrozbám v Helsinkách
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Úrad vlády SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Materiál nelegislatívnej povahy
☒
Materiál legislatívnej povahy
☐
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

Začiatok: 22. októbra 2019
Ukončenie: 6. novembra 2019
november 2019
december 2019

2. Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.

Na základe potreby ďalšieho zvyšovania efektívnosti bezpečnostného sektora v oblasti boja proti
hybridným hrozbám je pre SR potrebná úzka komunikácia s expertmi EÚ a NATO, ktorí sú
sústredení v Európskom centre výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám so sídlom
v Helsinkách (ďalej len „Centrum“). Z uvedeného dôvodu a v súlade s Koncepciou pre boj proti
hybridným hrozbám, Bezpečnostnou stratégiou Slovenskej republiky, s politikami EÚ a NATO
v predmetnej oblasti hybridných hrozieb a s postojom vlády SR k prejavom hybridných aktivít na
území SR, materiál navrhuje účasť Slovenskej republiky na činnosti Centra. Podmienkou účasti
Slovenskej republiky v Centre je tiež povinnosť uhradiť finančný príspevok, preto zároveň materiál
navrhuje schválenie finančného príspevku Slovenskej republiky spolu s výdavkami na zahraničnú
pracovnú cestu v sume 65 000 eur pre rok 2020 a v ďalších rokoch finančný príspevok Slovenskej
republiky v sume podľa nastavenia pravidiel financovania Centra. Podľa týchto pravidiel
financovania sa môže výška príspevku znižovať v závislosti od rastu počtu účastníkov Centra.
Vzhľadom na uvedené a po zabezpečení finančných a formálnych náležitostí, pôjde o každoročne
opakujúcu sa účasť vymenovaného slovenského zástupcu do riadiaceho výboru a tým podieľanie sa
na činnosti Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám.
3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).

Cieľom predkladaného materiálu je odsúhlasiť záujem vlády SR zapojiť sa do spolupráce v rámci
Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách, pretože práve
špecifiká hybridných hrozieb, hlavne komplikovaná identifikácia a určenie pôvodcu a ich variabilita
sú zásadným dôvodom k čo najširšej medzinárodnej spolupráci na viacerých úrovniach i pre
Slovenskú republiku. Týmto sa vytvára možnosť SR podieľať sa na posilňovaní odolnosti voči
hybridným hrozbám prostredníctvom vzdelávania, výcviku a vydávania doporučení v predmetnej
oblasti čelenia hybridným hrozbám.
4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:

Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky

5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.

Vzhľadom na predmet návrhu nie sú iné alternatívne riešenia.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
☒ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu
s odôvodnením.

8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Pozitívne
Áno
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☐
☒
☒
☐
☒
☒
☒

Žiadne
Nie
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne“

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne“

10. Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.

Účasť SR v Centre je podmienená uhradením finančného príspevku v sume 60 000 eur. Spolu
s predpokladanými výdavkami na zahraničnú pracovnú cestu budú celkové výdavky na účasť
slovenského zástupcu v Centre činiť 65 000 eur. Materiál predpokladá negatívny vplyv na rozpočet
verejnej správy, ktorý je rozpočtovo nezabezpečený a je vyčíslený spravidla v sume 65 000 eur
každoročne od roku 2020. V schválenom rozpočte kapitoly Úradu vlády SR na rok 2020 nie sú
zabezpečené výdavky súvisiace s navrhovanými finančnými výdavkami. Výdavky súvisiace
s účasťou SR v Centre žiada Úrad vlády SR zabezpečiť na rok 2020 rozpočtovým opatrením vo
výške 65 000 eur. Výdavky budú hradené navýšením rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR v zmysle
úlohy B.2. návrhu uznesenia vlády SR. Do budúcnosti sa môže výška finančného príspevku podľa
nastavenia pravidiel financovania Centra znižovať v závislosti od rastu počtu účastníkov. Z toho
dôvodu v ďalších rokoch bude finančný príspevok hradený v sume podľa nastavenia pravidiel
financovania Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám, čo znamená, že
výška finančného príspevku sa môže znižovať.
11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov

Pavel Baláž, ÚV SR/KBR SR, pavel.balaz@vlada.gov.sk, tel: 02/20925 446

12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky,
príp. analýz vplyvov vychádzali.

Konzultácia s odborníkmi z oddelenia sekretariátu Bezpečnostnej rady štátu Českej republiky,
vzhľadom na skutočnosť, že Česká republika je už účastníckym štátom Centra.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného
pripomienkového konania

Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila stanoviskom Komisie č.
231/2019 nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.
Pripomienky a odporúčania na úpravu: V doložke vybraných vplyvov je uvedený negatívny vplyv na
rozpočet verejnej správy ako rozpočtovo nezabezpečený. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej
správy je tento vplyv súvisiaci s uhradením finančného príspevku na účasť SR v Európskom centre
výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách (ďalej len „Centrum“) kvantifikovaný
od roku 2020 každoročne v sume 60 000 eur. Spolu s výdavkami na zahraničnú pracovnú cestu v
sume 5 000 eur sa predpokladajú celkové výdavky na účasť slovenského zástupcu v Centre v sume
65 000 eur ročne. Uvedené výdavky nie sú rozpočtovo kryté.
V tab. č. 1 analýzy vplyvov sú výdavky uvedené s nesprávnym znamienkom mínus pred
sumami. Uvedené žiadame upraviť.
Vyhodnotenie: Pripomienka bola akceptovaná a zapracovaná.
V časti 2.1.1. Financovanie návrhu predkladateľ uviedol, že výdavky súvisiace s účasťou v
Centre žiada Úrad vlády SR zabezpečiť v rámci limitu výdavkov kapitoly schválených na rok 2020
rozpočtovým opatrením – povoleným prekročením bežných výdavkov o sumu 60 000 eur pri
súčasnom viazaní bežných výdavkov v sume 5 000 eur. Uvedené vyjadrenie je zmätočné a žiadame
ho upraviť.
Vyhodnotenie: Pripomienka bola akceptovaná a vyjadrenie upravené.
Nakoľko z materiálu vyplývajú rozpočtovo nezabezpečené vplyvy na rozpočet verejnej
správy, zásadne nesúhlasíme s takýmto materiálom. V rámci návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2020 až 2022 v kapitole Všeobecná pokladničná správa nie sú na uvedený účel rozpočtované
finančné prostriedky. Všetky výdavky vyplývajúce z materiálu žiadame zabezpečiť v rámci
schválených limitov dotknutých kapitol, bez dodatočných nárokov na rozpočet verejnej správy. V
nadväznosti na uvedené žiadame prepracovať doložku vybraných vplyvov vrátane analýzy vplyvov
na rozpočet verejnej správy tak, že z nich nebudú vyplývať rozpočtovo nekryté vplyvy a z návrhu
uznesenia vlády žiadame vypustiť úlohu B.1. pre ministra financií.
Ak účasť v tejto organizácii nie je povinná a dotknuté kapitoly nemajú vo schválených
limitoch výdavkov dostatok prostriedkov na finančné krytie účasti v nej, neodporúčame do tejto
organizácie vstupovať.
Vyhodnotenie: Pripomienka bola neakceptovaná.

