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Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu pána Igora Matoviča. Prítomní
na zasadnutí boli všetci členovia a trvale prizývaní. Minister obrany SR požiadal o doplnenie
bodu č. 2 a riaditeľ NBÚ požiadal o doplnenie bodu č. 3 do programu rokovania.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s návrhom programu a rokovala o jeho jednotlivých
bodoch s nasledovnými závermi.
1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
Členovia a trvale prizývaní vyhodnotili bezpečnostnú situáciu so zameraním na
teroristické útoky, kybernetické útoky a diskutované boli aj prejavy extrémizmu. V súvislosti
s epidémiou koronavírusu bola pozornosť venovaná aj šíreniu dezinformácií a hoaxov
v spoločnosti. Vyhodnotenie bolo zamerané aj na vývoj trestnej činnosti na území SR
v jednotlivých oblastiach.
2. Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2019
Materiál predložil minister obrany SR.
V záujme zvýšenia otvorenosti Ministerstva obrany SR vrátane transparentnosti stavu a
prijímaných opatrení v oblasti obrany štátu bol materiál oproti minulým rokom vypracovaný
opäť ako neutajovaný materiál. To je súčasťou napĺňania Programového vyhlásenia vlády SR
a zároveň sa tým po rokoch obnovuje aj druhý účel tohto materiálu, tzn. otvorene informovať
verejnosť o dôležitých otázkach, potrebách a problémoch zabezpečovania obrany štátu.
Materiál hodnotí plnenie úloh v rozhodujúcich oblastiach zabezpečovania obrany štátu,
poukazuje na hlavné nedostatky a prijímané opatrenia. Pritom reflektuje najmä úlohy
ustanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a požiadavky vyplývajúce z
Koncepcie rozvoja systému obrany štátu schválenej vládou SR v roku 2018. Zároveň
obsahuje odporúčania využívané v plánovacích a rozhodovacích procesoch v ďalšom období.
V rámci rozpravy členovia diskutovali o spôsoboch financovania a modernizácie ozbrojených
síl SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 693, ktorým materiál „Komplexné hodnotenie
obrany Slovenskej republiky za rok 2019“ vzala na vedomie.
3. Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2019
Materiál predložil riaditeľ NBÚ.
Správa predstavuje pohľad Národného bezpečnostného úradu na stav kybernetickej
bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2019. V správe sú použité údaje získané činnosťou
Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, ako aj údaje získané v rámci
medzinárodnej výmeny informácií a nadobudnuté pri spolupráci úradu s dôležitými domácimi
partnermi. Správa prináša informácie o vývoji situácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
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popisuje situáciu v jednotlivých sektoroch, kategorizuje útočné vektory, ilustruje príklady
úspešne dokonaných útokov a ponúka odhad vývoja v ďalšom období. Budúci vývoj v oblasti
kybernetickej bezpečnosti je spojený s očakávaním ďalšieho nárastu počtu kybernetických
útokov, vzniku nových typov útočných vektorov a najmä zvyšovania sofistikovanosti
útočníkov. V rámci rozpravy boli prerokované 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, informácie ohľadom situácie vo vládnej sieti Govnet.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 694, ktorým materiál „Správa o kybernetickej
bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2019“ vzala na vedomie.
4. Rôzne
Bez pripomienok.
Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie
Bezpečnostnej rady SR.
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