Informácia
zo 102. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
zo dňa 27. septembra 2017

Program
102. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
27. septembra 2017
P.
č.

Názov materiálu

1.

Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v
Slovenskej republike a vo svete

ústne informácie členovia
BR SR, trvale prizývaní

2.

Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti
dodávok elektriny za rok 2016

minister hospodárstva SR

3.

Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti
dodávok plynu za rok 2016

minister hospodárstva SR

4.

Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie
prípadných núdzových stavov s určením príslušnej
zodpovednosti za ich riešenie

minister hospodárstva SR

5.

Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedov a
členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej
republiky

riaditeľ Kancelárie BR
SR

6.

Informácia o aktuálnom vývoji v oblasti doplňovania
(regrutácie) vojenského personálu ozbrojených síl
Slovenskej republiky

minister obrany SR

7.

minister obrany SR
Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia
Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských
štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov
ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto
vojenského zastúpenia - nové znenie
Rôzne

Predložil

8.
Utajované materiály
I. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu
riaditeľ NBÚ
Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti
kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov
spôsobilostí Slovenskej republiky
II. Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do
minister obrany SR
kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do
kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu,
spôsob ich ochrany a obrany

Poznámka

Vyhradené

Vyhradené

Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu pána Roberta Fica. Zo
zasadnutia boli ospravedlnení minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán
Miroslav Lajčák a minister dopravy a výstavby SR pán Arpád Érsek. Na zasadnutí sa
zúčastnil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán
Ivan Korčok.
Predseda Bezpečnostnej rady SR navrhol prerokovanie bodov programu 2,3 a 4 spoločne
v jednom bode. Bezpečnostná rada SR súhlasila s navrhnutým programom a rokovala o jeho
jednotlivých bodoch s nasledovnými závermi.

2

1. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
Bezpečnostná rada SR vyhodnotila bezpečnostnú situáciu v SR a vo svete. Poskytnuté
informácie sa týkali teroristických útokov v krajinách Európskej únie, aktuálneho vývoja
nelegálnej migrácie, aktivít extrémistických skupín a sprísnených bezpečnostných opatrení
zameraných proti uskutočneniu teroristického útoku na verejných priestranstvách so
sústredením väčšieho počtu osôb a počas organizovaných spoločenských udalostí.
Z oblasti vnútornej bezpečnosti odzneli informácie o poklese počtu trestných činov. Za
prvých osem mesiacov roka 2017 bolo zaznamenaných celkovo 46 000 trestných činov, čo je
o 1 600 trestných činov menej ako v predchádzajúcom roku. V porovnaní s rokom 2011 je to
pokles o viac ako 50%. V oblasti daní a poisťovníctva došlo k nárastu počtu odhalených
trestných činov o 500 prípadov. Pre porovnanie vývoja situácie v oblasti trestných činov
v roku 2006 bolo spáchaných celkovo okolo 170 000 trestných činov, ukazovatele za rok
2017 naznačujú, že nebude prekročená hranica 70 000 trestných činov.
Bezpečnostná rada SR vzala informácie na vedomie a vyhodnotila možný dopad
uvedených poznatkov na bezpečnostné prostredie SR.
Nasledujúce body programu 2, 3 a 4 predložil minister hospodárstva SR pán Peter Žiga.
K prerokovaniu materiálov bol prizvaný pán Ján Petrovič.
2.

Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny za rok 2016

Správa obsahuje zhodnotenie vývoja a súčasného stavu bilancie spotreby a výroby
elektriny, štruktúry zdrojovej základne, predpoklad vývoja zásobovania elektrinou na
nasledujúcich 5 rokov a perspektívy zabezpečenia dodávok elektriny na obdobie 5 až 15
rokov, rozvojové zámery prevádzkovateľa prenosovej sústavy, zabezpečenie bezpečnosti a
spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR vrátane opatrení na krytie špičkového dopytu a riešenie
výpadkov, kvality prenosu a úrovne údržby sústavy. Monitorovacia správa obsahuje aj úlohy
orgánov štátnej správy vo vzťahu k bezpečnosti dodávky elektriny podľa platnej legislatívy
SR.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 554, ktorým materiál „Správa o výsledkoch
monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny za rok 2016“ schválila.
3.

Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu za rok 2016

Správa je rozdelená do častí: dodávka a spotreba plynu, predpokladaná spotreba
a dostupné dodávky, úloha orgánov štátnej správy v súvislosti s bezpečnosťou dodávky,
kvalita a úroveň údržby plynárenských sietí, predpokladaná ďalšia kapacita plynárenských
sietí a zásobníkov plynu, ako aj opatrenia na pokrytie špičkovej spotreby a riešenie v prípade
výpadku v dodávke plynu. Popisuje opatrenia, ktoré boli na prijaté v legislatívnej oblasti –
predovšetkým zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávky plynu a úlohu MH SR ako tzv.
zodpovedného orgánu pre túto oblasť, ako aj realizované technické riešenia u jednotlivých
prevádzkovateľov plynárenskej infraštruktúry.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 555, ktorým materiál „Správa o výsledkoch
monitorovania bezpečnosti dodávok plynu za rok 2016“ schválila.
4.

Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s
určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie

Správa popisuje aktuálny stav v odvetví plynárenstva v Slovenskej republike pokiaľ ide o
zásobovanie zemným plynom, uskladňovanie zemného plynu, platnú legislatívnu úpravu
povinností prevádzkovateľov plynárenských zariadení v oblasti technickej bezpečnosti ako aj
postupov pri krízovej situácii v plynárenstve a takisto aj povinnosti dodávateľov zabezpečiť
štandard bezpečnosti dodávok plynu v zmysle zákona o energetike. Opisuje vývoj v oblasti
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vzájomných prepojení plynárenskej infraštruktúry so susednými štátmi. Poskytuje ucelenú
informáciu o úlohách a zodpovednosti jednotlivých účastníkov trhu s plynom ako aj
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v prípade vyhlásenia krízovej situácie v
plynárenstve.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 556, ktorým s materiálom „Správa o
zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej
zodpovednosti za ich riešenie“ súhlasila a odporučila vláde SR prerokovať a schváliť
predloženú správu.
5.

Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky
Materiál predložil riaditeľ Kancelárie Bezpečnostnej rady SR pán Viliam Jasaň.

Podnetom na vypracovanie predkladaného materiálu sú personálne zmeny na
Ministerstve vnútra SR, Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
Ministerstve dopravy a výstavby SR, Ministerstve obrany SR a Správe štátnych hmotných
rezerv SR. Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej
rady Slovenskej republiky 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. O kandidátoch nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by boli prekážkou ich
vymenovania do navrhovaných funkcií.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 557, ktorým materiál „Návrh na odvolanie
a vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky“
schválila.
6.

Informácia o aktuálnom vývoji v oblasti doplňovania (regrutácie) vojenského
personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky

Materiál predložil minister obrany SR pán Peter Gajdoš. K prerokovaniu materiálu bol
prizvaný pán plk. gšt. Radoslav Ivančík.
Informácia poukazuje na zintenzívnenie negatívnych tendencií z posledných rokov.
Súčasne poukazuje na to, že hospodársky rast a zlepšujúca sa sociálno-ekonomická situácia,
pokles nezamestnanosti a rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve ovplyvňujú súčasnú
situáciu v oblasti vojenského personálu OS SR. A to aj napriek tomu, že v oblasti personálnej
politiky bolo v ostatných rokoch vykonaných viacero opatrení. Pokračujúce zaostávanie
úrovne odmeňovania profesionálnych vojakov za úrovňou odmeňovania v civilnom sektore
však spôsobuje, že atraktivita vojenského povolania a konkurencieschopnosť Ministerstva
obrany SR na trhu práce v posledných rokoch klesá. V prípade, že nebudú prijaté adekvátne
opatrenia smerujúce k zvýšeniu atraktivity vojenského povolania a konkurencieschopnosti
Ministerstva obrany SR na trhu práce, existuje reálny predpoklad ďalšieho prehlbovania
negatívnych trendov.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 558, ktorým materiál „Informácia o aktuálnom
vývoji v oblasti doplňovania (regrutácie) vojenského personálu ozbrojených síl Slovenskej
republiky“ vzala na vedomie a odporučila vláde SR prerokovať a vziať na vedomie
predloženú informáciu.
7.

Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a
vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl
Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia - nové znenie

Materiál predložil minister obrany SR pán Peter Gajdoš. K prerokovaniu materiálu boli
prizvaní pani Lenka Al-Shafei a pán plk. Norbert Tornyai.
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Cieľom predloženého materiálu je aktualizácia vojenského zastúpenia, ktorá zohľadňuje
aktuálne priority a možnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci plnenia úloh
vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v NATO. V súlade s tým sa aktualizáciou
dopĺňa vojenské zastúpenie o Národný podporný prvok ozbrojených síl Slovenskej republiky
pri Veliteľstve Mnohonárodného zboru Severovýchod v Štetíne v Poľskej republike,
Veliteľstvo Mnohonárodnej divízie Severovýchod v Elblagu v Poľskej republike a Veliteľstvo
Mnohonárodnej bojovej skupiny pod vedením Kanady v Adazi v Lotyšskej republike.
Uvedeným materiálom sa nezvyšujú tzv. celkové mandátové počty príslušníkov ozbrojených
síl Slovenskej republiky vo vojenskom zastúpení mimo územia Slovenskej republiky.
Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 559, ktorým s materiálom „Návrh na
aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských
štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do
tohto vojenského zastúpenia - nové znenie“ súhlasila a odporučila vláde SR prerokovať
a súhlasiť s predloženým návrhom.
8. Rôzne
Minister obrany SR pán Peter Gajdoš informoval prítomných o priebehu cvičenia
medzinárodného krízového manažmentu NATO CMX 17.
Utajované materiály
I. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na
plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí
Slovenskej republiky
Materiál predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu pán Jozef Magala.
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 prijala uznesenie č. 560, ktorým materiál „Správa o plnení úloh
vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti
kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky“ vzala na
vedomie a odporučila vláde SR prerokovať a vziať na vedomie predloženú správu.
II. Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitej
dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich
ochrany a obrany
Materiál predložil minister obrany SR pán Peter Gajdoš. K prerokovaniu boli prizvaní
brig. gen. Jozef Pokorný a Eduard Grescho.
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 prijala uznesenie č. 561, ktorým s materiálom „Návrh aktualizácie
zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie
ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany“ súhlasila
a odporučila vláde SR prerokovať a schváliť predložený návrh.
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Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie.
Prílohy: 8/9
Uznesenia Bezpečnostnej rady SR č.: 554 - 561
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