VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 546
zo 6. novembra 2019
k Národnému akčnému plánu boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022
Číslo materiálu:

22829/2019

Predkladateľ:

ministerka vnútra

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

B.

Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2019 – 2022 (ďalej len
„plán“);

ukladá
ministrovi financií
ministerke vnútra
ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
ministrovi dopravy a výstavby
ministrovi spravodlivosti
ministerke školstva, vedy, výskumu a športu
ministrovi hospodárstva
ministerke kultúry
ministerke zdravotníctva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi obrany
riaditeľovi Slovenskej informačnej služby
riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu
vedúcemu Úradu vlády SR
B.1.

zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu
do 31. decembra 2022

B.2.

vyčleniť pri príprave návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok
finančné prostriedky na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z plánu
bez dodatočných nárokov na štátny rozpočet
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každoročne pri príprave štátneho rozpočtu
ministerke vnútra
B.3.

prehodnotiť s Ministerstvom financií SR požiadavky na plnenie Národného
akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022, ktoré vyžadujú
zvýšené finančné zdroje pred vytvorením finančného záväzku
do 31. decembra 2022

ministrovi financií
ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
ministrovi dopravy a výstavby
ministrovi spravodlivosti
ministerke školstva, vedy, výskumu a športu
ministrovi hospodárstva
ministerke kultúry
ministerke zdravotníctva
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
ministrovi obrany
riaditeľovi Slovenskej informačnej služby
riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu
vedúcemu Úradu vlády SR
B.4.

spracovať a doručiť ministerke vnútra podklady na spracovanie správy o plnení
úloh vyplývajúcich z plánu
do 31. januára 2023

ministerke vnútra
B.5.

predložiť na rokovanie vlády správu o plnení úloh vyplývajúcich z plánu
do 30. septembra 2023

B.6.

predložiť na rokovanie vlády návrh Národného akčného plánu boja proti
terorizmu na ďalšie obdobie
do 30. septembra 2023

C.

odporúča
predsedníčke Úradu jadrového dozoru SR
generálnemu prokurátorovi
predsedom vyšších územných celkov
C.1.

na základe požiadaviek jednotlivých rezortov spolupracovať pri plnení úloh
vyplývajúcich z plánu,

C.2.

spolupracovať pri spracovávaní správy o plnení úloh vyplývajúcich z plánu
a predložiť návrhy úloh do Národného akčného plánu boja proti terorizmu
na ďalšie obdobie;

Uznesenie vlády SR číslo 546/2019

strana 2

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

D.

zrušuje
D.1.

Vykonajú:

uznesenie vlády SR č. 213 z 29. apríla 2015 k návrhu Národného akčného
plánu boja proti terorizmu na roky 2015 - 2018.
minister financií
ministerka vnútra
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
minister dopravy a výstavby
minister spravodlivosti
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
minister hospodárstva
ministerka kultúry
ministerka zdravotníctva
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister obrany
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
vedúci Úradu vlády SR

Na vedomie: generálny prokurátor
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
predsedovia vyšších územných celkov
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