
Predkladacia správa 

 

Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2018 (ďalej len „správa“) je 

vypracovaná medzirezortnou pracovnou skupinou v gescii predsedu Bezpečnostnej rady SR a  

predkladá sa na rokovanie vlády Slovenskej republiky podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR 

SR č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru v znení neskorších 

predpisov a v súlade s Metodikou na vypracúvanie správy o bezpečnosti Slovenskej republiky 

(schválenou uznesením č. 238 z 32. zasadnutia BR SR zo dňa 26. novembra 2008).   

Správa je výsledkom konsenzu zástupcov rezortov v medzirezortnej pracovnej 

skupine, ktorá využila ako zdroj informácií pre koncipovanie predmetnej správy podklady od 

ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších štátnych orgánov. 

Cieľom správy je charakterizovať bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky, 

hrozby, faktory ovplyvňujúce bezpečnostnú situáciu v uplynulom roku, zhodnotiť stav 

a opatrenia realizované na zachovávanie bezpečnosti Slovenskej republiky ako aj navrhnúť 

opatrenia na jej zachovanie v najbližších rokoch. Okrem iného zohľadňuje tiež predpokladané 

trendy vývoja bezpečnostnej situácie v ďalšom období. Účelom správy je napomôcť vláde SR 

pri smerovaní bezpečnostnej politiky štátu na najbližšie obdobie a poskytnúť jej komplexnú 

informáciu v tejto oblasti.   

Vláda Slovenskej republiky a Bezpečnostná rada Slovenskej republiky ako jej poradný 

orgán počas predchádzajúceho roka pravidelne vyhodnocovali bezpečnostnú situáciu 

v Slovenskej republike a vo svete. 

Bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky v roku 2018 sa vyznačovalo 

dynamickými zmenami, ktoré boli ovplyvňované ekonomickými, informačnými, sociálnymi, 

vojenskými a geopolitickými procesmi. Konflikt na Ukrajine, dynamický vývoj vzťahov 

medzi NATO, EÚ a Ruskom, sofistikovanosť teroristických útokov a aktivít islamských 

radikálov, hybridné hrozby, hrozby a útoky v kybernetickom priestore, využívanie 

dezinformačných kampaní, narastajúci extrémizmus, nepriaznivý vývoj migrácie a vplyv 

klimatických zmien potvrdzujú, že nie je možné vždy predvídať vývoj procesov, ktoré 

vplývajú na bezpečnosť.  

Vláda Slovenskej republiky prijímaním adekvátnych opatrení prispievala k riešeniu 

bezpečnostných otázok nielen prezentovaním štátnej suverenity a integrity územia, ale tiež 

v rámci členstva Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách.  

Na základe odporúčaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zachovávala vláda 

Slovenskej republiky bezpečnosť štátu prijímaním zásadných materiálov koncepčného aj 

informatívneho charakteru. Vzhľadom na rastúci trend hybridných hrozieb a k potrebe 

nastaviť inštitucionálny rámec v tejto oblasti vláda Slovenskej republiky schválila Koncepciu 

pre boj SR proti hybridným hrozbám. Významným koncepčným materiálom definujúcim 

systémové opatrenia pre zvyšovanie úrovne zabezpečovania obrany štátu v zmenenom 

bezpečnostnom prostredí bola schválená Koncepcia rozvoja systému obrany štátu. Okrem 

toho sa vláda Slovenskej republiky zaoberala aj ďalšími materiálmi v oblasti bezpečnosti 

a krízového manažmentu, sociálnou situáciou, energetickou bezpečnosťou, predchádzania 

terorizmu, bojom proti obchodovaniu s ľuďmi, protikorupčnou politikou ako aj adaptáciou 

Slovenskej republiky na zmenu klímy.   

Predkladaná správa deklaruje skutočnosť, že aj ministerstvá, ostatné ústredné orgány 

štátnej správy a ďalšie orgány prijímali v roku 2018 opatrenia k zachovaniu bezpečnosti.  

Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá 

sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ani 

vplyvy na služby verejnej správy pre občana.  

Návrh správy bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, prerokovaný 

výbormi Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a Bezpečnostnou radou Slovenskej 

republiky a na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá bez rozporov.  


