Informácia
zo 130. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
zo dňa 20. októbra 2020

Program
130. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
20. októbra 2020
P.
č.

Názov materiálu

Prerokovanie aktuálnej nepriaznivej situácie
1. spôsobenej šírením pandémie COVID-19 a ďalšie
otázky súvisiace s jej riešením.
Utajované materiály
Návrh
použitia
profesionálnych
vojakov
vyčlenených na plnenie úloh Vojenského
I. spravodajstva pri plnení úloh vyplývajúcich z
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 665/2020 z
18.októbra 2020

Predkladateľ

Poznámka

ústne informácie,
prezidentka SR, členovia
BR SR, trvale prizývaní

minister obrany SR

Zasadnutia Bezpečnostnej rady SR sa zúčastnila prezidentka SR pani Zuzana Čaputová,
ktorá v súlade s čl. 8 ods. 9 písm. a) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, navrhla jej zvolanie.
Bezpečnostná rada SR rokovala pod vedením jej predsedu pána Igora Matoviča. Zo
zasadnutia bol ospravedlnený minister práce, sociálnych vecí a rodiny pán Milan Krajniak.
V jeho zastúpení sa zasadnutia zúčastnil štátny tajomník pán Boris Ažaltovič. Minister obrany
SR pán Jaroslav Naď požiadal o doplnenie programu rokovania o bod č. I.
Bezpečnostná rada SR súhlasila s návrhom programu a rokovala o jeho jednotlivých
bodoch s nasledovnými závermi.
1. Prerokovanie aktuálnej nepriaznivej situácie spôsobenej šírením pandémie
COVID-19 a ďalšie otázky súvisiace s jej riešením.
Zástupcovia OS SR oboznámili pani prezidentku SR, členov BR SR a trvale prizývaných
s priebehom operácie Spoločná zodpovednosť. Počas prezentácie boli diskutované viaceré
otázky súvisiace s celoplošným testovaním. Po prerokovaní bodu programu pani prezidentka
SR poďakovala za poskytnuté informácie a odišla zo zasadnutia BR SR.
Utajované materiály
Bezpečnostná rada SR následne prerokovala 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 nasledovný materiál.
I.

Návrh použitia profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského
spravodajstva pri plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 665/2020 z 18.októbra 2020

Materiál predložil minister obrany SR. Bezpečnostná rada SR prijala uznesenie č. 705.
Uznesenie Bezpečnostnej rady SR č. 705 je označené stupňom Vyhradené a nie je
prílohou záznamu.
Predseda Bezpečnostnej rady SR na záver poďakoval za účasť a ukončil zasadnutie
Bezpečnostnej rady SR.
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