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„Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia
procesov a posilnením kapacít verejnej správy“
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný
prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu
vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie
využitie finančných prostriedkov)
Nárast prejavov hybridných hrozieb, ktoré ohrozujú základy demokratického právneho
štátu predstavuje jedno z najvážnejších rizík pre bezpečnosť štátu. Jedným z
významných zdrojov šírenia hybridných hrozieb v spoločnosti je aj cieľavedomé a
dlhodobé šírenie propagandy, dezinformácií a klamlivých informácií, najmä v prostredí
internetu, ktoré tvorí živnú pôdu pre nárast antisystémových, antidemokratických
politických postojov, ktoré častokrát prerastajú aj do násilných trestných činov.
V súčasnej dobe je na centrálnej ako aj regionálnej úrovni bezpečnostný manažment v
oblasti identifikácie a riešenia hybridných hrozieb prejavov na nedostatočnej úrovni,
pričom vo väčšine štátnych ale aj neštátnych inštitúcii – najmä miestna a regionálna
samospráva – je táto činnosť okrajovou a ignorovanou oblasťou bezpečnosti. Komplexné
ponímanie danej problematiky je kvalitným predpokladom pre elimináciu hybridných
hrozieb v celej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné vypracovať jednotné
metodické postupy a návrhy adekvátnych, účinných nástrojov pre riešenie a potláčanie
negatívnych prejavov týchto hrozieb.
Na úrovni riadenia štátu existuje dlhodobý nedostatok resp. poddimenzovanie
analytických a odborných kapacít v oblasti tvorby politík v oblasti vnútornej
bezpečnosti.
Boj proti hybridným hrozbám v Slovenskej republike predstavuje s ohľadom na
výhradnú kompetenciu štátu (Slovenskej republiky) v oblasti ochrany ústavného
zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku výkon verejnej moci, kde nie
je možné navrhované aktivity projektu vykonať efektívne v rámci dopytovo
orientovaných projektov.
Ministerstvo vnútra (MV SR) má vo vzťahu problematike hybridných hrozieb kľúčové
a v mnohom unikátne kompetencie v zmysle § 11 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Ministerstvo vnútra má výlučné
kompetencie v oblasti ochrana ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti
osôb a majetku, zhromažďovania a združovanie vrátane registrácie niektorých
právnických osôb, volieb či krízového riadenia. V neposlednom rade MV SR je
ústredným orgánom štátnej správy pre Policajný zbor SR, integrovaný záchranný systém
a oblasť civilnej ochrany, ktoré sú kľúčovými zložkami podieľajúcimi sa na
zabezpečovaní a ochrane vyššie uvedených hodnôt.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave (APZ) je štátnou vysokou školou
univerzitného typu -policajnou vysokou školou v zmysle § 44 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách, ktorá zabezpečuje bezpečnostnoprávne vzdelávanie pre príslušníkov
PZ, ďalšie bezpečnostné zložky a pre verejnú správu v akreditovaných študijných
programoch bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a bezpečnostnoprávne služby
vo verejnej správe. Zabezpečuje vzdelávanie špecificky zodpovedajúce potrebám

Policajného zboru a odborných pracovísk Ministerstva vnútra SR, ktoré zohráva kľúčovú
úlohu v boji proti hybridným hrozbám. Zároveň poskytuje vzdelanie špecificky
zamerané na problematiku bezpečnosti a krízového manažmentu v kontexte činností
verejnej správy, vykonávaných orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi
inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ SR) disponuje
unikátnymi kompetenciami v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ktoré sa priamo dotýkajú vzťahov s inými
štátmi. MZVEZ SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a
vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, medzinárodným organizáciám a
zoskupeniam a európskym inštitúciám. V zmysle kompetenčného zákona je výlučne
príslušné komunikovať a spolupracovať s príslušnými orgánmi a inštitúciami EÚ.
Ministerstvo Obrany SR disponuje unikátnymi kompetenciami v zmysle zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ktoré
sa priamo dotýkajú predmetnej problematiky (HH) z pozície MO SR ako zákonom
určeného ústredného štátneho orgánu pre riadenie a kontrolu obrany SR, pre
koordináciu obranného plánovania, a takisto pre oblasť vojenského spravodajstva. V
zmysle platného kompetenčného zákona je preto MO SR kompetenčne príslušné
adresovať problematiku hybridných hrozieb v uvedených oblastiach.
Vláda Slovenskej republiky v zmysle Ústavy Slovenskej republiky (zákon č. 460/1992
Z. z.) je jedným z orgánov výkonnej moci, ktorá má v čase mieru ustanovený
samostatným zákonom (č. 110/2004 Z. z.) poradný orgán, a to Bezpečnostnú radu
Slovenskej republiky (ďalej BR SR). Tá má týmto zákonom vymedzenú svoju
pôsobnosť, pričom má rovnako vymedzenú pôsobnosť výborov, ktoré sú jej stálymi
poradnými orgánmi. Úlohy spojené s činnosťou BR SR zabezpečuje Kancelária BR SR,
ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Úradu vlády Slovenskej republiky. Do
Kancelárie BR SR je začlenené Situačné centrum Slovenskej republiky (ďalej
SITCEN) ako vládne informačné analytické pracovisko s celoštátnou pôsobnosťou pre
oblasť vyhodnocovania zmien v bezpečnostnom prostredí aj s využívaním zahraničnej
spolupráce. V štatúte SITCEN (uznesenie vlády SR č. 486/2018 zo 17. októbra 2018) sú
vymedzené pôsobnosti a úlohy centra. SITCEN vykonáva svoju činnosť s cieľom
sústreďovať a vyhodnocovať informácie o udalostiach, ktoré ovplyvňujú bezpečnostné
prostredie v SR a vo svete, na strategickej úrovni. Ďalej je jeho cieľom spracovávať
analytické produkty pre vrcholných predstaviteľov štátu a relevantné štátne orgány, ako
aj v potrebnom rozsahu poskytovať vlastné analytické produkty spolupracujúcim
zložkám a ostatným subjektom.
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
Prioritná os
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Investičná priorita
Investície do inštitucionálnych kapacít a do
efektívnosti VS a verejných služieb na národnej,
regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem
lepšej právnej úpravy a dobrej správy.
Špecifický cieľ
1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované
procesy VS

Miesto realizácie projektu (na
úrovni kraja)
Identifikácia hlavných cieľových
skupín (ak relevantné)
3. Prijímateľ1 národného projektu
Dôvod určenia prijímateľa
národného projektu2

1.2 Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie
zamestnancov
celé územie SR
Inštitúcie a subjekty VS
Zamestnanci verejnej správy
Právnické osoby a občania
Ministerstvo vnútra má v zmysle § 11 zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy
kompetencie v oblastiach ktoré sú predmetom
hybridných hrozieb: ochrana ústavného
zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb
a majetku, zhromažďovanie a združovanie
vrátane registrácie niektorých právnických osôb,
volieb či krízového riadenia.
Ministerstvo vnútra je zároveň ústredným
orgánom štátnej správy pre Policajný zbor SR a
systém civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré
zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní
ochrany stability a bezpečnosti obyvateľov ako
i celého ústavného zriadenia.
Áno
Vymedzenie je v súlade s legislatívnym rámcom
uvedeným v dôvode určenia prijímateľa
národného projektu.

Má prijímateľ osobitné, jedinečné
kompetencie na implementáciu
aktivít národného projektu priamo
zo zákona, osobitných právnych
predpisov, resp. je uvedený priamo
v príslušnom operačnom
programe?
Obchodné meno/názov (aj názov
Ministerstvo vnútra SR
sekcie ak relevantné)
Sídlo
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO

00151866

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
Zdôvodnenie potreby partnera
Partner - Ministerstvo zahraničných vecí a
národného projektu (ak
európskych záležitostí Slovenskej republiky
3
relevantné)

1

V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva
prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.
2
Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP
(napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa
NP).

Kritériá pre výber partnera 4
Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom
základe?
Obchodné meno/názov

Hybridné hrozby ako fenomén spájajúci viacero
domén sa úzko spája s pôsobením cudzích
štátnych aktérov. Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí (MZVEZ SR)
disponuje unikátnymi kompetenciami v zmysle
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
ktoré sa priamo dotýkajú vzťahov s inými štátmi.
MZVEZ SR je ústredným orgánom štátnej správy
pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy
Slovenskej republiky k ostatným štátom,
medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a
európskym inštitúciám. V zmysle
kompetenčného zákona je príslušné
komunikovať a spolupracovať
s medzinárodnými partnermi aj v oblasti
hybridných hrozieb.
N/A – neuplatňujú sa
Áno, na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR
Sídlo
Hlboká cesta 2, 811 04, Bratislava
IČO
00699021
V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.
Zdôvodnenie potreby partnera
národného projektu (ak
relevantné)5

Partner - Akadémia Policajného zboru v
Bratislave
Jedným z prostriedkov efektívnych a účelných
predpokladov zvýšenia odolnosti Slovenskej
republiky voči hybridným hrozbám je existencia
kvalifikovaného personálneho substrátu,
podieľajúceho sa na aktívnom vzdelávaní
predstaviteľov štátnej a verejnej správy.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave (APZ)
je štátnou vysokou školou univerzitného typu policajnou vysokou školou v zmysle § 44 zákona

3

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
4
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by
v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.
5
Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.

Kritériá pre výber partnera 6
Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom
základe?

6

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorá
zabezpečuje bezpečnostnoprávne vzdelávanie
pre príslušníkov PZ, ďalšie bezpečnostné zložky
a pre verejnú správu v akreditovaných
študijných programoch bezpečnostnoprávna
ochrana osôb a majetku a bezpečnostnoprávne
služby vo verejnej správe. Zabezpečuje
vzdelávanie špecificky zodpovedajúce potrebám
Policajného zboru a odborných pracovísk
Ministerstva vnútra SR, ktoré zohráva kľúčovú
úlohu v boji proti hybridným hrozbám.
Zároveň poskytuje vzdelanie špecificky
zamerané na problematiku bezpečnosti a
krízového manažmentu v kontexte činností
verejnej správy, vykonávaných orgánmi štátnej
správy, samosprávy a verejnoprávnymi
inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.
So zreteľom na dosiahnutie cieľov národného
projektu a vzhľadom na uvedené špecifické
zameranie poskytovaného vzdelávania je APZ
najvhodnejším partnerom spomedzi vysokých
škôl univerzitného typu v Slovenskej republike.
APZ bola zriadená zákonným opatrením
Predsedníctva Slovenskej národnej rady č.
370/1992, právne postavenie APZ ako štátnej
vysokej školy univerzitného typu vychádza zo
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov. Tiež zabezpečuje ďalšie
vzdelávanie a uskutočňuje vedeckú výchovu,
rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie.
N/A – neuplatňujú sa
Áno.
APZ BA poskytuje vzdelávanie pre aktívne zložky
vykonávajúce činnosť smerom k verejnosti Policajný zbor a verejnú správu. Predstavitelia
týchto aktívnych zložiek majú následne veľký
potenciál formovať a prostredníctvom
komunikácie, kontaktu s verejnosťou a
aktivitami verejnej správy šíriť povedomie o
existencii hybridných hrozieb medzi odbornou i
laickou verejnosťou.
Policajný zbor a verejná správa sú kľúčovými

Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by
v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

Obchodné meno/názov
Sídlo
IČO
Zdôvodnenie potreby partnera
národného projektu (ak
relevantné)7

zložkami s najvyšším počtom personálneho
potenciálu, ktorý má účelný vplyv na celú
spoločnosť. APZ je i v rámci náhľadu na dané
jedinou a jedinečnou vzdelávacou inštitúciou.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
00735 779
Partner - Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky
Hybridné hrozby ako fenomén spájajúci viacero
domén sa úzko spája s pôsobením cudzích
štátnych aktérov. Ministerstvo obrany SR (MO
SR) disponuje unikátnymi kompetenciami v
zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy ktoré sa priamo dotýkajú predmetnej
problematiky (HH) z pozície MO SR ako
zákonom určeného ústredného štátneho orgánu
pre riadenie a kontrolu obrany SR, pre
koordináciu obranného plánovania, a takisto pre
oblasť vojenského spravodajstva. V zmysle
platného kompetenčného zákona je preto MO SR
kompetenčne príslušné adresovať problematiku
hybridných hrozieb v uvedených oblastiach.
Rezort obrany navyše z programového
vyhlásenia vlády na roky 2021-2024 prevzal
úlohu vypracovať Akčný plán koordinácie proti
hybridným hrozbám, ktorého jedným z hlavných
opatrení je vytvorenie relevantného pracoviska
na rezorte.

Kritériá pre výber partnera 8
Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom
základe?
Obchodné meno/názov
Sídlo
IČO
7

N/A – neuplatňujú sa
Áno, na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy
Ministerstvo obrany
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
30845572

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
8
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by
v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

Zdôvodnenie potreby partnera
národného projektu (ak
relevantné)9

Kritériá pre výber partnera 10
Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom
základe?

9

Partner – Úrad vlády SR
Vláda Slovenskej republiky je vrcholným
orgánom výkonnej moci a ako kolektívny orgán
zodpovedná za pripravenosť štátu a spoločnosti
pri budovaní odolnosti štátu, vrátane boja proti
hybridným hrozbám. V zmysle Ústavy Slovenskej
republiky (zákon č. 460/1992 Z. z.) je jedným z
orgánov výkonnej moci, ktorý má v čase mieru
ustanovený samostatným zákonom (č. 110/2004
Z. z.) poradný orgán, a to Bezpečnostnú radu
Slovenskej republiky (ďalej BR SR). BR SR má
týmto zákonom vymedzenú svoju pôsobnosť,
najmä pri vytváraní a realizácii bezpečnostného
systému SR, plnení medzinárodných záväzkov v
oblasti bezpečnosti, vyhodnocovaní
bezpečnostnej situácie, príprave návrhov
opatrení na zachovávanie bezpečnosti SR, na
predchádzanie krízovým situáciám ako aj
návrhov na riešenie vzniknutej krízovej situácie
pre vládu. BR SR má rovnako vymedzenú
pôsobnosť v oblasti výborov, ktoré sú jej stálymi
poradnými orgánmi. Úlohy spojené s činnosťou
BR SR zabezpečuje Kancelária BR SR, ktorá je
súčasťou organizačnej štruktúry Úradu vlády
Slovenskej republiky. Do Kancelárie BR SR je
začlenené Situačné centrum Slovenskej
republiky (ďalej SITCEN) ako vládne
informačné analytické pracovisko s celoštátnou
pôsobnosťou pre oblasť vyhodnocovania zmien
v bezpečnostnom prostredí aj s využívaním
zahraničnej spolupráce; jeho štatút bol
schválený uznesením vlády SR č. 486/2018 zo
17. októbra 2018.
N/A – neuplatňujú sa
Na základe:
Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Z. z.),
ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
10
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by
v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

núdzového stavu (č. 227/2002 Z. z.),
zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy (zákon č. 575/2001 Z.
z.),
zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky v čase mieru (zákon č.
110/2004 Z. z.),

Obchodné meno/názov
Sídlo
IČO

uznesenie vlády SR č. 486/2018 zo 17. októbra
2018 (štatút SITCEN),
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
IČO: 00151513; DIČ 2020845057; IČ DPH
SK2020845057

5. Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový
rámec
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.
Dátum vyhlásenia vyzvania
10-11/2021
vo formáte Mesiac/Rok
Uveďte plánovaný štvrťrok
4.Q 2021
podpísania zmluvy o NFP s
prijímateľom
Uveďte plánovaný štvrťrok
4.Q 2021
spustenia realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie
24
projektu v mesiacoch
6. Finančný rámec
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ
a ŠR)
Celkové oprávnené výdavky
projektu
Vlastné zdroje prijímateľa

10 859 024,61€
10 859 024,61€
0,00

7. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni,
ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:
Národný projekt vychádza z priorít a strategických zámerov definovaných v
Koncepcii pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám schválenej
uznesením vlády SR č. 345/2018 ako aj Bezpečnostnej Stratégie SR (schválenej

Vládou SR uzn. č. 803/2020 a následne uznesením NR SR dňa 28.1.2021)11 a
Obrannej stratégie SR schválenej Národnou radou SR dňa 27.1.2021. 12
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-24 si kladie za cieľ posilniť a
vybudovať kapacity na celoštátnej úrovni pre odvracanie hybridných hrozieb,
pričom bude zohľadňované meniace sa bezpečnostné prostredie.
Bezpečnostná stratégia SR explicitne pomenúva pripravenosť Slovenska
efektívne reagovať na hybridné hrozby ako jeden zo strategických záujmov a
obsahuje záväzok zvýšiť odolnosť Slovenska aj pomocou identifikácie
zraniteľných miest a budovania kapacít, ktoré sú kľúčovými prvkami
predkladaného národného projektu. Citát z Bezpečnostnej stratégie:
Medzi strategické bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, ktorých ochrana a
presadzovanie podporuje aj realizáciu životne dôležitých bezpečnostných záujmov,
patria:
● Pripravenosť štátu a spoločnosti efektívne a koordinovane reagovať na hybridné
hrozby, vrátane dezinformácií;
Hybridné hrozby
Hybridné hrozby sú súčasne pôsobiace nátlakové a podvratné aktivity zväčša pod
prahom zvyčajnej reakcie, ktoré ohrozujú základné atribúty štátu alebo ich funkčnosť.
Slovenská republika je čoraz viac vystavená hybridným aktivitám formou
spravodajského a informačného pôsobenia, útokov na informačnú a telekomunikačnú
infraštruktúru, podpory extrémistických a polovojenských hnutí a skupín, ako aj
informačným pôsobením zameraným na ovplyvnenie verejnej mienky v prospech
záujmov nepriateľských aktérov. Na svojom území registruje vplyvové aktivity cudzích
subjektov zamerané na podkopanie dôveryhodnosti a akcieschopnosti inštitúcií
verejnej správy, ako aj demokratického ústavného poriadku. Najvýraznejšie sa
hybridné pôsobenie prejavuje cieleným šírením propagandy a dezinformácií
proti demokratickému zriadeniu a ukotveniu Slovenskej republiky v NATO a EÚ.
Cieľom týchto aktivít je tiež ovplyvňovať politické rozhodovanie a verejnú mienku,
výsledky demokratických volebných procesov, polarizovať spoločnosť a zasievať
nedôveru verejnosti voči štátu, spochybňovať hodnotovú orientáciu spoločnosti, ako aj
manipulovať rôzne skupiny verejnosti s cieľom negatívne ovplyvniť realizáciu
bezpečnostných záujmov štátu. Okrem dezinformačného pôsobenia sa hybridné hrozby
na našom území prejavujú aj snahou o vytváranie potenciálne zneužiteľných závislostí
v ekonomike, energetike či v kritickej infraštruktúre. Taktiež sú spojené aj so
zahraničnou podporou miestnych extrémistických skupín a so snahami o zneužívanie a
manipuláciu národnostných a iných menšín na politické účely.
Na zvýšenie odolnosti štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám Slovenská
republika posilní kapacity a expertízu vo verejnej správe, ako aj celoštátnu
koordináciu predovšetkým v oblasti plánovania, riadenia a tvorby politík na
11

https://www.mosr.sk/data/files/4263_210128-bezpecnostna-strategia-sr-2021.pdf.

12 https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=365

vládnej a rezortnej úrovni. To zahrnie opatrenia v oblastiach, akými sú
infraštruktúra, kybernetická bezpečnosť, hospodárstvo, ozbrojené sily, kultúra,
spoločnosť, verejná správa, politická sféra, legislatíva, diplomacia, spravodajské služby
a informačný priestor. Slovenská republika zároveň aktívne prispeje k úsiliu
NATO, EÚ a ďalších medzinárodných organizácií v boji proti hybridným hrozbám
a to v záujme posilnenia ich efektivity, koherentnosti a akcieschopnosti v tejto
oblasti. Bude tiež spolupracovať s príslušnými medzinárodnými centrami
výnimočnosti v oblasti boja proti hybridným hrozbám a využívať ich expertízu.
Budovanie odolnosti štátu a spoločnosti je nevyhnutnou reakciou na dynamicky
sa meniace bezpečnostné prostredie s nízkou mierou predvídateľnosti jeho vývoja.
Slovenská republika sa v tejto oblasti zameria na posilňovanie spolupráce všetkých
zodpovedných zložiek verejnej správy. Do tohto úsilia zapojí širokú verejnosť s
cieľom zefektívniť koordináciu aktivít jednotlivých rezortov a inštitúcií. Dôraz
bude kladený na pripravenosť štátu a spoločnosti odolávať krízam, zachovať základné
funkcie štátu a spoločnosti, zabezpečiť obnovu a poučiť sa z krízových situácií v zmysle
komplexného prístupu k bezpečnosti. V tomto úsilí sa Slovenská republika zameria
na identifikáciu a odstraňovanie potenciálne zraniteľných miest štátu a
spoločnosti. Slovenská republika má záujem na rozvoji zdravej a rozmanitej
občianskej spoločnosti. Bude pracovať na zvyšovaní dôvery občanov v štát a
verejné inštitúcie, ako aj na pripravenosti obyvateľstva reagovať na
bezpečnostné hrozby a krízové situácie, vrátane rozvíjania ich povedomia v
oblasti bezpečnosti, ktoré sú jednými zo základných predpokladov posilňovania
odolnosti štátu a spoločnosti.
Obranná Stratégia SR takisto obsahuje explicitný záväzok zvýšiť úroveň pripravenosti
a koordinácie jednotlivých zložiek ústredných orgánov štátnej správy ako aj záväzok
posilniť odolnosť:
Na zabezpečenie včasnej identifikácie a analýzy hrozieb a ich rizík, vrátane hybridného
pôsobenia, na úseku obrany štátu sa rozvinú spôsobilosti spravodajských služieb,
ústredných orgánov štátnej správy a odborných prvkov, ktoré plnia úlohy v tejto oblasti.
Systémovo sa usporiada vzájomné zdieľanie informácií, proces koordinovanej
medzirezortnej analýzy a postup predkladania informácií príslušným ústavným
orgánom a štátnym orgánom na včasné prijatie rozhodnutí.
….vývoj vojenských a nevojenských hrozieb, vrátane hybridného pôsobenia, vyžaduje
posilnenie odolnosti štátu vojenskými aj civilnými prostriedkami.
Na úrovni EÚ zámer NP reaguje na priority stanovené v strategických dokumentoch ako
sú Joint Framework on countering hybrid threats z roku 2016 alebo v Stratégii EÚ pre
bezpečnostnú úniu z júla 2020. Osobitne Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu obsahuje
viacero ustanovení v podkapitole Hybridné hrozby ktoré úzko súvisia s predkladaným
zámerom:
Kríza spôsobená ochorením COVID-19 takisto zdôraznila to, ako sociálne rozdiely a
neistota vedú k bezpečnostnej zraniteľnosti. Zväčšuje to potenciál rafinovanejších a
hybridných útokov zo strany štátnych a neštátnych subjektov, ktoré využívajú

zraniteľnosť pomocou kombinácie kybernetických útokov, poškodzovania kritickej
infraštruktúry, dezinformačných kampaní a radikalizácie politického jazyka.
Hoci zodpovednosť za boj proti hybridným hrozbám leží v prvom rade na pleciach
členských štátov, pretože prirodzene súvisí s národnou bezpečnosťou a obrannými
politikami, niektoré slabé miesta majú spoločné všetky členské štáty a určité hrozby
sú cezhraničné, ako napríklad zacielenie na cezhraničné siete alebo infraštruktúru.
Komisia a vysoký predstaviteľ stanovia prístup EÚ k hybridným hrozbám, v ktorom sa bude
hladko integrovať vonkajší aj vnútorný rozmer a v ktorom sa bude prihliadať na aspekty
na úrovni jednotlivých členských štátov, ako aj celej EÚ. Musí sa týkať celého spektra
opatrení, od včasného odhaľovania, analýzy, zvyšovania informovanosti, budovania
odolnosti a prevencie až po reakciu na krízu a riadenie následkov.
Z hľadiska predchádzania hybridným hrozbám a ochrany pred nimi je kľúčové
budovanie odolnosti. Preto je mimoriadne dôležité systematicky sledovať a
objektívne merať pokrok dosahovaný v tejto oblasti. Prvým krokom bude určenie
odvetvových základných scenárov odolnosti voči hybridným hrozbám pre členské štáty aj
inštitúcie a orgány EÚ.
K ďalším dokumentom na úrovni EÚ ktorých priority národný projekt napĺňa patria
najmä:
● Komplementárne úsilie zamerané na zvyšovanie odolnosti a boj proti hybridným
hrozbám – závery Rady (10. decembra 2019),
● Závery Rady o posilnení odolnosti a boji proti hybridným hrozbám vrátane
dezinformácií v súvislosti s pandémiou COVID-19 (15. decembra 2020),
● Piata správa o pokroku pri implementácii spoločného rámca o boja proti
hybridným hrozbám z roku 2016 a spoločného oznámenia z roku 2018 o
zvyšovaní odolnosti a posilňovaní schopnosti riešiť hybridné hrozby13
Na úrovni Severoatlantickej aliancie (ďalej Aliancia alebo NATO) majú členské
krajiny od roku 2015 prijatú stratégiu - pripravovať, odstrašovať a obraňovať (prepare,
deter and defend), pokiaľ ide o ich úlohu v boji proti hybridným hrozbám, pričom
primárna zodpovednosť je na každej členskej krajine. V komuniké z ostatného summitu
NATO v júli 2021 hlavy štátov a vlád členských krajín Aliancie konštatovali o. i. aj to, že
sme neustále konfrontovaní kybernetickými, hybridnými a inými asymetrickými
hrozbami. Tiež sa zaviazali posilniť svoju odolnosť, za ktorú má primárnu zodpovednosť
každá členská krajina (ČK). Zároveň sa dohodli, že v súlade s kolektívnym záväzkom
podľa článku 3 Washingtonskej zmluvy znížia zraniteľnosť svojich krajín
prostredníctvom tzv. cieľov odolnosti na národnej úrovni. Je na rozhodnutí každej ČK,
ako si stanoví a naplní ciele odolnosti tak, aby boli kompatibilné národné kompetencie,
štruktúry, procesy a povinnosti v súlade tak s Alianciou, ako aj s Európskou úniou. NATO
sa hlási k spolupráci s EÚ pri ochrane kritickej infraštruktúry, posilnení odolnosti,
13 Fifth Progress Report on the implementation of the 2016 Joint Framework on

countering hybrid threats and the 2018 Joint Communication on increasing resilience
and bolstering capabilities to address hybrid threats
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10961-2021-INIT/en/pdf

udržaní technologickej výhody a adresovaní týchto výziev v súlade s medzinárodným
poriadkom. ČK čelia hrozbám tak štátnych ako aj neštátnych aktérov, ktorí využívajú
hybridné hrozby pri zasahovaní do politických inštitúcií, verejnej mienky, ale i
bezpečnosti občanov. Aliancia je pripravená asistovať ČK v ktoromkoľvek štádiu
hybridnej kampane nasadením svojho podporného tímu (Counter Hybrid Support
Team). V prípadoch hybridného boja môže rozhodnúť o použití článku 5
Washingtonskej zmluvy, podobne ako v prípade ozbrojeného útoku. ČK, vrátane
Slovenska, sa zaviazali pokračovať v príprave, odstrašovaní a obrane proti hybridným
hrozbám. Každá ČK môže zvážiť, ako bude vo vlastnej kompetencii reagovať v hybridnej
aktivite a ako bude koordinovať svoj postup, keďže je to jej suverénne právo. Preto ČK
rozširujú svoje situačné povedomie a posilňujú nástroje na boj proti hybridným
hrozbám, vrátane dezinformačných kampaní prostredníctvom budovania komplexných
preventívnych a reakčných opatrení.
Vláda SR na svojom rokovaní 9. júna 2021 vzala na vedomie pozíciu SR k
budovaniu odolnosti Aliancie a spojencov v znení: „SR podporuje posilňovanie odolnosti
spojencov a NATO ako súčasť efektívneho odstrašenia a spoločného záujmu znižovať
zraniteľnosť a odstraňovať zdrojové a technologické závislosti spojencov. SR v tomto
zmysle podporuje zintenzívnenie koordinácie medzi spojencami, posilnené inštitucionálne
a koncepčné zastrešenie odolnosti v NATO aj v členských krajinách a prijatie konkrétnych
opatrení na národnej úrovni, ako aj posilneného kolektívneho záväzku. Osobitnú pozornosť
venuje hybridným hrozbám, informačným operáciám (šírenie dezinformácií),
kybernetickým útokom, ochrane kritickej infraštruktúry a vplyvu nastupujúcich
prelomových technológií. Do budovania odolnosti štátu a spoločnosti bude zapájať aj
občiansku spoločnosť a súkromný sektor. SR bude podporovať rozvoj spolupráce s
partnermi, osobitne s Európskou úniou.“
b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje
navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):
NP nadväzuje najmä na analytické výstupy projektu Zvyšovanie kapacít a pripravenosti
verejnej správy na hybridné hrozby NFP314010L80014 najmä na Mapovanie zraniteľnosti
Slovenskej republiky v oblasti hybridných hrozieb, publikáciu Hybridné hrozby na Slovensku:
Analýza legislatívy, štruktúr a procesov v šiestich tematických oblastiach, Audit
bezpečnostného systému v kontexte hybridných hrozieb a výsledky simulácií hybridných
hrozieb realizovaných v rámci daného projektu.
Potreba zvýšenia personálnych a technických kapacít subjektov verejnej správy,
ktorých sa dotýka problematika hybridných hrozieb bola jedným z hlavných záverov
vyššie uvedených analýz. Podceňovanie problematiky, nedostatočné personálne
kapacity ako i nedostatky v horizontálnej a vertikálnej komunikácii, medzery v právnej
úprave podčiarkujú význam a potrebu realizácie navrhovaného národného projektu.
Predpokladom efektívneho nastavenia procesov a aktivít subjektov verejnej
správy je dôkladná, hĺbková analýza a audit existujúceho inštitucionálneho
prostredia na centrálnej ako i regionálnej úrovni, vrátane medzirezortných vzťahov,
kompetenčného vymedzenia a toku informácií vo vertikálnej aj horizontálnej rovine.
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dopytovo-orientovaný projekt „Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby“
financovaný v rámci výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017

Doteraz na Slovensku nebol realizovaný podobný komplexný audit jednotlivých
zložiek bezpečnostného systému SR, vrátane ich kompetencií, procesov, výmeny
informácií a schopnosti reagovať a koordinovať reakcie.
Zásadným zistením z predchádzajúcich analýz je takisto absencia automatizovaných
nástrojov na vyhodnocovanie informačných operácií a vplyvových kampaní
realizovaných v prostredí internetu.
V radoch verejnej správy neexistujú v súčasnosti žiadne nástroje, ktoré by
dokázali monitorovať, vyhodnocovať a analyzovať dezinformačné kampane,
ktoré sú jednou z najrozšírenejších súčastí hybridných vplyvových kampaní.
Vzhľadom na šírku a rozsah ich pôsobenia je takéto monitorovanie bez využitia
automatizovaných nástrojov s vizualizáciou dát neefektívne ak nie úplne nemožné.
S poznaním a analýzou informačných vplyvov úzko súvisí aj potreba efektívnej,
cielenej strategickej komunikácie, ktorá dokáže predchádzať a neutralizovať
informačné pôsobenie a zvyšovať celkovú odolnosť spoločnosti voči podvratnému
informačnému pôsobeniu domácich i cudzích aktérov.
V súčasnosti však kľúčové rezorty nedisponujú dostatočnými personálnymi a
technickými kapacitami v oblasti strategickej komunikácie, ktoré by dokázali
vytvárať a realizovať tvorbu strategických komunikačných kampaní a efektívne
tak zvyšovať odolnosť spoločnosti voči vplyvu dezinformácií.
Pri budovaní komplexného systému orgánov, procesov a opatrení zameraných na
zvyšovanie odolnosti spoločnosti voči hybridným hrozbám vo všetkých ich formách je
vhodné a priam nevyhnutné stavať na poznaní a skúsenostiach iných krajín EÚ a
špecializovaných inštitúcií ako je Európske centrum výnimočnosti pre boj proti
hybridným hrozbám v Helsinkách (Hybrid CoE) či Centrum výnimočnosti NATO
pre strategickú komunikáciu v Rige (NATO Stratcom CoE). Identifikovanie, analýza a
prenos skúseností z iných krajín a ich prispôsobenie slovenským podmienkam môže
zásadným spôsobom zvýšiť efektivitu a dopad realizovaných opatrení a zhodnotiť roky
skúseností z iných členských krajín EÚ.
Nízka miera informovanosti a znalostí o problematike hybridných hrozieb, ich
foriem, aktérov a procesov v radoch pracovníkov VS si vyžaduje zásadné a komplexné
riešenie vo forme robustného vzdelávacieho programu. Moderný vzdelávací program
postavený na moduloch a prispôsobený špecifickým potrebám danej cieľovej skupiny vo
forme e-learningu ako aj fyzických interaktívnych tréningov môže zásadne zvýšiť nielen
mieru povedomia ale aj pripravenosti pracovníkov VS identifikovať jednotlivé zložky
hybridných hrozieb a zvoliť adekvátnu reakciu.
Jedným z najefektívnejších spôsobov akým otestovať silné a slabé miesta štruktúr
a procesov jednotlivých zložiek bezpečnostného systému pri reakcii na hybridné
hrozby sú simulácie. Za týmto účelom návrh projektu ráta s vypracovaním a následnou
realizáciou simulácií scenárov rôznych druhov hybridných hrozieb vo forme cvičenia so
zapojením centrálnej i regionálnej úrovne subjektov VS. Ich cieľom bude otestovať
schopnosť identifikovať atribúty hybridnej hrozby, zvoliť vhodný prístup a

prispôsobovať reakciu vývoju prostredia. Jedným z významných elementov bude aj
otestovanie súčinnosti medzi rôznymi subjektmi VS od zložiek krízového riadenia,
policajného zboru, bezpečnostných rád až po ozbrojené sily.
Ak má byť celá spoločnosť odolná voči rozvratnému pôsobeniu hybridných hrozieb,
musí rozumieť čomu čelí a aké hodnoty sú ohrozené. Za týmto účelom je potrebné
realizovať analýzu jednotlivých segmentov populácie vo vzťahu ich náchylnosti
voči informačnému pôsobeniu a zvoliť vhodnú komunikačnú stratégiu
prispôsobenú danému segmentu.
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov15 zámer NP
priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom
zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):
V minulosti realizované NP (napríklad Budovanie a rozvoj kapacít analytických
jednotiek na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy) nepokrývali oblasť
hybridných hrozieb, ktorá sa stala doménou verejných politík až v poslednom období a
preto ani existujúce analytické kapacity na UOŠS nepokrývajú túto oblasť.
Analýza informačného prostredia, zraniteľností subjektov verejnej správy a súvisu
medzi jednotlivými doménami hybridných hrozieb si vyžadujú špecifické znalosti,
zručnosti a expertízu, ktorou v súčasnosti subjekty VS nedisponujú. Predkladaný zámer
NP má za cieľ vyplniť túto medzeru existujúcu jednak v kapacitách subjektov VS, ale aj v
procesoch na centrálnej a regionálnej úrovni a naplniť tak hlavný zámer projektu,
ktorým je zvýšenie odolnosti štátu, ale i spoločnosti ako takej reagovať adekvátne, s
dostatočným poznaním situácie na nové typy ohrození a zefektívniť existujúce verejné
politiky a procesy v danej oblasti.
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu.
(Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné
ich riešiť):
 Nevyhovujúce nastavenie procesov, kompetencií, informačných tokov a štruktúr
v radoch VS týkajúcich sa problematiky hybridných hrozieb
 Nedostatok kapacít v subjektoch VS efektívne monitorovať, analyzovať a čeliť
hybridným hrozbám a ich jednotlivým komponentom
 Nízke povedomie a zľahčovanie nebezpečenstva, ktoré hybridné hrozby
predstavujú pre spoločnosť v radoch VS
 Neexistencia analytických kapacít na zber a vyhodnocovanie hybridných hrozieb
a kapacít v oblasti strategickej komunikácie v kľúčových subjektoch VS
 Neexistencia nástrojov umožňujúcich automatizované vyhodnocovanie
dezinformačných a vplyvových informačných kampaní, ich aktérov a prepojení na
zahraničných aktérov
 Nevyhovujúca štruktúra bezpečnostného systému a pretrvávajúca dvojkoľajnosť
v oblasti prístupu k bezpečnostným hrozbám

15

V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.



Nízka miera pripravenosti na koordinovaný postup naprieč rôznymi zložkami a
úrovňami VS efektívne zvládať krízové scenáre zahŕňajúce viacero komponentov
tvoriacich hybridné hrozby

e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera
(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)
MV SR je ústredný orgán štátnej správy a štátna rozpočtová organizácia. Realizácia
projektu sa uskutoční najmä v rámci nasledujúcich odborných útvarov ministerstva:
Inštitút správnych a bezpečnostných analýz (ISBA), Kancelária ministra vnútra,
Prezídium policajného zboru SR, Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej
spoločnosti (ROS). Na úrovni MV SR bude implementácia projektu zabezpečovaná
tímom približne 30-35 pracovníkov.
Partner MZVEZ SR disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami a materiálnotechnickým zázemím na riadenie a realizáciu projektu. Partner má dostatočné
skúsenosti v oblasti riadenia projektov v rámci technickej pomoci ako aj aktivít
realizovaných v rámci operačných programov OPIS, EVS, Integrovaná infraštruktúra a
podobne.
Partner Akadémia Policajného zboru v Bratislave disponuje dostatočnými
administratívnymi kapacitami a materiálnym zázemím na riadenie a realizáciu projektu.
Partner má efektívne a účelné možnosti na realizáciu vzdelávania v oblasti hybridných
hrozieb. Akadémia Policajného zboru v Bratislave je vysokou školou univerzitného typu,
čo je hodnotným predpokladom pre realizáciu vzdelávania a poskytovania nových
kompetencií, zručností a znalostí zamestnancom VS v oblasti hybridných hrozieb.
Partner MO SR disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami a materiálnotechnickým zázemím na riadenie a realizáciu projektu. Partner má adekvátne skúsenosti
v oblasti strategického a projektového riadenia v rámci technickej pomoci ako aj aktivít
realizovaných v rámci financovania z štrukturálnych fondov, najmä operačných
programov OPIS, EVS, Integrovaná infraštruktúra a pod.
Partner Úrad vlády SR je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky a štátna
rozpočtová organizácia. V Kancelárii BR SR (KBR) plní cez SITCEN úlohy národného
kontaktného miesta pre hybridné hrozby. V súlade so zámerom posilniť kapacity na boj
proti hybridným hrozbám ako aj posilniť strategickú komunikáciu sa postavenie KBR
ako centrálneho národného koordinátora agendy projektu nielen zvýrazňuje, ale aj
optimalizuje. Cieľom je zefektívniť súčasné nastavenie boja proti hybridným hrozbám,
ktorého pridanou hodnotou bude strategická komunikácia na celospoločenskom, resp.
celovládnom princípe.
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej
osi/špecifického cieľa)
HLAVNÝ CIEĽ:

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči pôsobeniu hybridných hrozieb pomocou realizácie
komplexného súboru opatrení zahŕňajúcich optimalizáciu procesov v subjektoch VS,
úpravou regulačného rámca, zvýšením kapacít a získaním nových kompetencií a
zručností subjektami VS
Čiastkové ciele:
1. Identifikovanie kľúčových zraniteľností subjektov VS a spoločnosti ako takej voči
pôsobeniu hybridných hrozieb
2. Zefektívnenie procesov, štruktúr a aktivít subjektov verejnej správy v oblasti ich
kompetencií súvisiacich s hybridnými hrozbami
3. Zvýšenie a dobudovanie personálnych a technických kapacít subjektov verejnej
správy, ktorých sa dotýka problematika hybridných hrozieb a strategickej
komunikácie
4. Aktualizácia regulačného rámca a podpora tvorby verejných politík založených
na dátach
5. Zvýšenie úrovne znalostí a získanie nových kompetencií a zručností pracovníkmi
VS
6. Realizácia na dátach založenej efektívnej strategickej komunikácie žiadateľa a
partnerov s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť štátnych orgánov a dôveru verejnosti
9. Očakávaný stav a merateľné ciele
V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k
rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke
nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť
definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu
toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.16
Aktivita
Súvisiaci
Cieľ národného
Merateľný
Indikatívna cieľová
projektu programový
projektu
ukazovateľ
hodnota
ukazovateľ17
P0178 - Počet
MV SR - 110
A1, A2,
Zvýšenie
koncepčných,
MZVEZ SR - 30
A3, A4,
odolnosti
analytických a
APZ- 3
A5
Slovenska voči
metodických
MO SR - 27
pôsobeniu
materiálov
ÚV SR – 30
hybridných
hrozieb, vrátane P0465 – Počet
5
A1, A2,
O0058 –
dezinformácií,
ústredných
A3, A4,
Počet
pomocou
orgánov štátnej
A5
ústredných
realizácie
správy ktoré
orgánov
komplexného
získali podporu
štátnej
súboru opatrení na zavedenie
správy ktoré
zahŕňajúcich
a/alebo
získali
optimalizáciu
posilnenie
podporu na
16

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť
podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
17 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.

procesov v
subjektoch VS,
úpravou regulač
ného rámca,
zvýšením
kapacít a
získaním nových
kompetencií a
zručností
subjektami VS
pre
zefektívnenie
boja s
hybridnými
hrozbami,
vrátane
kompetencií v
oblasti
strategickej
komunikácie

analytických
jednotiek

P0544 - Počet
zamestnancov v
analytických
jednotkách v
orgánoch štátnej
správy na
začiatku
podpory

48
A1, A2,
(25 MV SR, 6 MZVEZ A3, A4,
SR, 9 MO SR, 8 ÚV SR A5
10 APZ)

P0723 Počet
subjektov, ktoré
implementovali
inovované
procesy
P0729 - Počet
osôb zapojených
do vzdelávania

5

A1, A2,
A3, A4,
A5

MV 1570
ÚV - 20
MO SR - 10
MZVEZ - 14
APZ - 2500
1200

A2

zavedenie
a/alebo
posilnenie
analytických
jednotiek
P0544 Počet
zamestnanco
v
analytických
jednotkách v
orgánoch
štátnej
správy na
začiatku
podpory

P0722 - Počet
A2
úspešných
absolventov
vzdelávacích
aktivít
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak
relevantné)
Cieľ národného
Indikatívna cieľová
Aktivita projektu
Ukazovateľ
projektu
hodnota
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný
ukazovateľ.
10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.18
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného
18

P0178 – Počet koncepčných, analytických a metodických

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

ukazovateľa19

materiálov

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov

Názov merateľného
ukazovateľa20
Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

P0465 – Počet ústredných orgánov štátnej správy ktoré získali
podporu na zavedenie a/alebo posilnenie analytických
jednotiek
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov

Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

P0544 - Počet zamestnancov v novo zavedených a/alebo
posilnených analytických jednotkách na základe podpory z OP
EVS
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov

Názov merateľného
ukazovateľa22
Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

P0723 Počet subjektov, ktoré implementovali inovované
procesy
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov

Názov merateľného
ukazovateľa21

Názov merateľného
ukazovateľa23
Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?
Názov merateľného
ukazovateľa24
Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?

P0729 - Počet osôb zapojených do vzdelávania
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa bude sledovať
monitorovaním realizácie aktivity a dosiahnutých výstupov

11. Očakávané dopady
Zoznam prínosov a prípadných iných
pre jednotlivé cieľové skupiny
Dopady

19

dopadov,

Cieľová
skupina (ak
relevantné)

ktoré

sa

dajú očakávať

Počet25

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
21 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
22 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
23 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
24 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
25 Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.
20

Posilnenie rezortných analytických MV SR,
a odborných kapacít v oblasti boja MZVEZ, APZ,
proti hybridným hrozbám
MO SRSR, ÚV
SR
Posilnenie rezortných kapacít
v oblasti strategickej komunikácie

Posilnenie medzi-rezortnej ako aj
vnútrorezortnej koordinácie
v uvedených oblastiach.

Zefektívnenie informačných tokov
a rozhodovacích procesov povedie
k vyššej kvalite prijímaných
rozhodnutí
Zvýšenie povedomia a odolnosti
pracovníkov MV SR a miestnej
štátnej správy voči vplyvovým
operáciám a iným druhom
hybridných hrozieb

Podpora a posilňovanie,
vzdelávanie špecializovaných
kapacít pri realizácii komplexného
bezpečnostného manažmentu
štátu v danej oblasti
Zvyšovanie povedomia
obyvateľstva o danej problematike
za účelom včasného
identifikovania rizikových

Zvýšením personálnych kapacít,
vzdelávaním a poskytnutím
technických nástrojov dôjde k
zásadnému zvýšeniu kapacít
dotknutých subjektov v oblasti
boja proti hybridným hrozbám.
MV SR,
Zvýšením personálnych kapacít,
MZVEZ, APZ, vzdelávaním a poskytnutím
MO SRSR, ÚV technických nástrojov dôjde k
SR
zásadnému zvýšeniu kapacít
dotknutých subjektov v oblasti
strategickej komunikácie a
ochrany pred vplyvom
informačných operácií.
MV SR,
Zavedením mechanizmov
MZVEZ, APZ, výmeny informácií medzi
MO SRSR, ÚV zapojenými subjektmi na
SR
vnútrorezortnej a medzirezortnej
úrovni sa zefektívnia a zrýchlia
informačné toky
MV SR,
Na základe presnejších
MZVEZ, APZ, informácií budú rozhodovacie
MO SRSR, ÚV procesy v danej oblasti
SR
vychádzať z lepšieho poznania
situácie a ich výsledky budú
preto aj efektívnejšie.
MV SR
S narastajúcim vplyvom
a miestna
informačných operácií a ich
štátna
využívaním širokou škálou
správa
aktérov je potrebné budovať
odolnosť v radoch všetkých
zložiek VS. Zvýšením povedomia
a znalostí o tejto téme sa zvýši
odolnosť jednotlivých
pracovníkov VS ako aj inštitúcií
ako takých voči hybridným
operáciám.
PZ SR
Zvýšením vzdelanostnej úrovne
príslušníkov PZ SR o danej
problematike sa zlepší
informačný tok ale zároveň dôjde
aj k posilneniu odolnosti
Policajného zboru SR ako takého
voči vplyvovým operáciám.
verejnosť
Odolnosť spoločnosti je založená
na dôvere občan-štát a spoločne
zdieľanom systéme hodnôt.
Zvyšovanie povedomia verejnosti

faktorov. Zníženie rizika
podľahnutia rizikových skupín
obyvateľstva vplyvu hybridných
hrozieb

o formách hybridných hrozieb a
ich dopadoch zníži riziko
podľahnutia časti verejnosti
aktivitám ktoré majú za cieľ
oslabiť dôveru a rozvrátiť
súdržnosť spoločnosti.
V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.
12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
Hlavné aktivity projektu:
A1 - Posilnenie analytických, koncepčných a odborných spôsobilostí VS v boji
proti hybridným hrozbám bude obsahovať nasledovné podaktivity:
A 1.1 - Vybudovanie analytických a odborných kapacít MV SR (ISBA, KMV, PPZ, USV
ROS)
- Posilnenie analytických a odborných kapacít pre detekciu, analýzu a prípravu
opatrení na hybridné hrozby, vrátane šírenia dezinformácií
- Posilnenie technických kapacít MV SR realizovať identifikovanie, monitorovanie
a analýzu naratívov, aktérov a kanálov využívaných pri dezinformačných
operáciách s pomocou analytického nástroja s využitím prvkov umelej
inteligencie
- Tvorba pravidelných analytických výstupov ako základ pre evidence based
verejné politiky a rozhodovacie procesy v problematikách dotýkajúcich sa
hybridných hrozieb v gescii MV SR (vnútorná bezpečnosť, voľby, politické strany
a kampane, verejné zhromaždenia, krízové riadenie a pod.)
- Zvýšenie úrovne vnútrorezortnej koordinácie jednotlivých zložiek MV SR a
vytvorenie systému zberu a zdieľania informácií naprieč celým rezortom a ich
vyhodnocovanie pre účely tvorby verejných politík a rozhodovacích procesov
- Vytvorenie dedikvoaných kapacít na problematiku hybridných hrozieb aj na
regionálnej úrovni v rámci systému krízového riadenia
- Audit strategickej komunikácie a vytvorenie komunikačných stratégií pre MV SR
- Posilnenie personálnych kapacít pre strategickú komunikáciu ako nástroja na
zvyšovanie odolnosti voči dezinformačnému pôsobeniu a informačným
operáciám
- Príprava a implementácia komplexnej komunikačnej kampane zameranej na
zvýšenie odolnosti voči hybridným hrozbám s meraním efektivity a dopadov
A 1.2 - Analytická a koncepčná podpora pre zvyšovanie odolnosti VS voči
hybridným hrozbám
- Audit odolnosti vybraných subjektov VS voči hybridným hrozbám a mapovanie
zraniteľností
- Zber a vyhodnotenie príkladov dobrej praxe zo zahraničia
- Podpora tvorby evidence based politík - návrhy na aktualizáciu verejných politík
- Zlepšenie a zmena regulačných rámcov - legislatíva, interné právne akty,
metodické pokyny

-

-

Vybudovanie povedomia o hybridných hrozbách, ich význame, dopade, formách,
prejavoch v podmienkach VS - analýzy a poradenstvo v oblasti vzdelávacích
aktivít, analýza vzdelávacích potrieb, návrh vhodnosti a štruktúry vzdelávania
Vypracovanie komplexných scenárov simulácie hybridných útokov zapájajúcich
široké spektrum aktérov VS a ostatných zložiek bezpečnostného systému SR a ich
priama realizácia

A 1.3 – Riadenie projektu, publicita a informovanie
-

Obsahová a finančná koordinácia projektových aktivít, sledovanie napĺňania
stanovených ukazovateľov a milestones
Stretnutia Riadiaceho výboru a Poradného výboru a implementácia ich záverov
Zabezpečenie publicity projektu

A 2 - Vytvorenie vzdelávacích cyklov a začlenenie problematiky hybridných
hrozieb do kurikúl Akadémie Policajného zboru v Bratislave pre potreby
Policajného zboru a verejnej správy.
− Komparatívny výskum vzdelávacích koncepcií v oblasti hybridných hrozieb v
rámci vybraných krajín EÚ s následným vypracovaním koncepcie vzdelávania pre
podmienky SR
− Vytvorenie vzdelávacieho cyklu predmetov zameraných na problematiku
hybridných hrozieb a ich priradenie k akreditovaným študijným programom APZ
− Vytvorenie vzdelávacích cyklov v systéme celoživotného vzdelávania pre potreby
Policajného zboru a verejnej správy
− Pilotné vzdelávanie v prezenčnej a online forme pre vybrané cieľové skupiny z
radov VS a Policajného zboru
A 3 – Posilnenie analytických a odborných kapacít na MZVEZ SR v boji proti
hybridným hrozbám a v oblasti strategickej komunikácie
A 3.1 – Posilnenie personálnych kapacít
- Posilnenie analytických a odborných kapacít pre detekciu, analýzu a prípravu
opatrení na hybridné hrozby, vrátane šírenia dezinformácií
- Posilnenie personálnych kapacít pre strategickú komunikáciu ako nástroja na
zvyšovanie odolnosti voči dezinformačnému pôsobeniu a informačným
operáciám
A 3.2 – Posilnenie, zlepšenie a vybudovanie odborných spôsobilostí a expertízy
-

Odborné vzdelávanie pre zamestnancov, expertov v oblasti posilňovania
odolnosti voči hybridným hrozbám, boja s dezinformáciami a strategickej
komunikácie (napr. školenia, odborné kurzy, stáže, semináre, workshopy,..)

-

Rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblastiach projektu (napr. účasť na
konferenciách, pracovných stretnutiach, rokovaniach, konzultáciách)

-

Zabezpečenie odbornej konzultačnej činnosti súvisiacej s odborným zameraním
projektu

-

Zabezpečenie prístupu do príslušných výskumných databáz

A 3.3 - Externá podpora pri nastavení a realizácií strategickej komunikácie
- Zabezpečenie externej podpory a externých služieb pri nastavení a realizácií
strategickej komunikácie, prieskumoch verejnej mienky, definovaní cieľových
skupín, komunikačných kanálov, graficko-vizuálnej podobe výstupov a ďalších
súvisiacich aktivít
A 3.4 - Monitoring, analýza a vyhodnotenie hybridných aktivít vrátane
dezinformačného pôsobenia a informačných operácií a reagovanie na ne, tvorba
výstupov strategickej komunikácie vrátane zabezpečenia materiálno-technickej
podpory a vybavenia
- Monitoring, analýza a vyhodnotenie hybridných aktivít vrátane dezinformačného
pôsobenia a informačných operácií a reagovanie na ne a tvorba výstupov
strategickej komunikácie
- Príslušné softvérové a hardvérové vybavenie pre monitoring a analýzu
hybridných aktivít vrátane dezinformačného pôsobenia a informačných operácií
- Príslušné softvérové a hardvérové vybavenie pre tvorbu výstupov strategickej
komunikácie
A 3.5 – Riadenie projektu, publicita a informovanie
A 4 - Posilnenie analytických a odborných kapacít na MO SR v boji proti
hybridným hrozbám
A 4.1 – Posilnenie a vybudovanie personálnych kapacít MO SR
- Posilnenie analytických a odborných kapacít pre detekciu, analýzu a prípravu
opatrení na hybridné hrozby, vrátane šírenia dezinformácií
- Posilnenie personálnych kapacít pre strategickú komunikáciu ako nástroja na
zvyšovanie odolnosti voči dezinformačnému pôsobeniu a informačným
operáciám
- Vybudovanie kapacít MO SR na získavanie, analýzu a interpretáciu informácií z
otvorených zdrojov
A 4.2 – Vybudovanie odborných spôsobilostí a expertízy MO SR
- školenia, odborné kurzy, stáže a špičkové odborné vzdelávanie pre zamestnancov
MO SR v oblasti posilňovania odolnosti voči hybridným hrozbám, boja
s dezinformáciami a strategickej komunikácie
- zabezpečenie odbornej konzultačnej činnosti pre príslušných zamestnancov MO
SR
- zabezpečenie prístupu do relevantných databáz
A 4.3 - Externá podpora pri nastavení a realizácií strategickej komunikácie MO SR
- Zabezpečenie externej podpory a externých služieb pri nastavení a realizácií
strategickej komunikácie MO SR, prieskumoch verejnej mienky, definovaní
cieľových skupín, komunikačných kanálov, graficko-vizuálnej podobe výstupov
a ďalších súvisiacich aktivít

A 4.4 - Zabezpečenie materiálno-technickej podpory a vybavenia
- príslušné softvérové a hardvérové vybavenie pre monitoring a analýzu
hybridných aktivít vrátane dezinformačného pôsobenia a informačných operácií
- príslušné softvérové a hardvérové vybavenie pre tvorbu výstupov strategickej
komunikácie
A 5 - Posilnenie analytických a odborných kapacít na UV SR v boji proti hybridným
hrozbám
A 5.1 – Posilnenie a vybudovanie personálnych kapacít UV SR
Posilnenie:
- analytických a odborných kapacít na detekciu, analýzu, vyhodnotenie a prípravu
opatrení na boj proti hybridným hrozbám, vrátane šírenia dezinformácií,
- koncepčných zručností pri príprave, spracovaní dokumentov strategickej povahy,
- koordinačných kapacít,
- personálnych kapacít pre strategickú komunikáciu ako nástroja na zvyšovanie
odolnosti voči dezinformačnému pôsobeniu a informačným operáciám;
A 5.2 – Vybudovanie odborných spôsobilostí a expertízy UV SR
- vzdelávacie aktivity: školenia, odborné kurzy, stáže a špičkové odborné
vzdelávanie pre zamestnancov v oblasti posilňovania odolnosti voči hybridným
hrozbám, boja s dezinformáciami a strategickej komunikácie;
- zabezpečenie odbornej konzultačnej činnosti pre príslušných zamestnancov UV
SR;
- zabezpečenie prístupu do príslušných výskumných databáz,
- spolupráca s vedeckou, akademickou obcou, mimovládnym sektorom;
A

5.3

- Zabezpečenie materiálno-technickej podpory
príslušné softvérové a hardvérové vybavenie na:

-

zabezpečovanie vykonania jednotlivých fáz cyklu detekcie, analýzy,
rozhodovania, akcie a vyhodnocovania agendy najmä v oblasti budovania
odolnosti štátu, boja proti hybridným hrozbám, dezinformáciám, propagande,
odstrašení a obrane pri tomto druhu asymetrických hrozieb;
príslušné softvérové a hardvérové vybavenie pre tvorbu výstupov strategickej
komunikácie, prieskumov verejnej mienky.

-

a

vybavenia

V rámci realizácie projektu bude zabezpečená pravidelná komunikácia a zdieľanie
výstupov medzi žiadateľom a partnermi, tak aby jednotlivé dielčie výstupy vytvárali
synergický efekt a vzájomne sa dopĺňali pri napĺňaní hlavného cieľa projektu.
Za týmto účelom bude vytvorený Riadiaci výbor projektu zložený zo zástupcov
žiadateľa a partnerov, ktorého úlohou bude najmä odborný dohľad nad kvalitou
výstupov, obsahová koordinácia aktivít a rozhodovanie o podstatných otázkach
týkajúcich sa celého projektu.

Na zabezpečenie maximálnej kvality výstupov a ich metodologickej a obsahovej
správnosti a konzistentnosti bude zriadený aj Poradný výbor projektu zložený z
externých expertov na vybrané tematické oblasti, ktoré sú predmetom projektu.
Hlavnou úlohou poradného výboru bude poradenstvo v oblasti metodológie
jednotlivých výstupov a ich odborná oponentúra a pripomienkovanie. Zavedením
takéhoto nezávislého mechanizmu overovania kvality výstupov sa zabezpečí aj zvýšenie
relevantnosti, využiteľnosti a celkovej úrovne výstupov projektu.
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného
národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.
Názov aktivity

Aktivita 1
Posilnenie
analytických,
koncepčných a
odborných
spôsobilostí VS v
boji proti
hybridným hrozbám

Aktivita 2
Vytvorenie
vzdelávacích cyklov
a začlenenie
problematiky
hybridných hrozieb
do kurikúl
Akadémie
Policajného zboru v
Bratislave pre
potreby Policajného
zboru a verejnej
správy.

Cieľ, ktorý má byť
aktivitou dosiahnutý
(podľa sekcie
Očakávaný stav)
Zvýšenie odolnosti
Slovenska
voči
pôsobeniu
hybridných hrozieb
pomocou realizácie
komplexného
súboru
opatrení
zahŕňajúcich
optimalizáciu
procesov
v
subjektoch
VS,
úpravou
regulačného rámca,
zvýšením kapacít a
získaním
nových
kompetencií
a
zručností subjektami
VS
Zvýšenie odolnosti
Slovenska voči
pôsobeniu
hybridných hrozieb,
vrátane
dezinformácií,
pomocou realizácie
komplexného
súboru opatrení
zahŕňajúcich
optimalizáciu
procesov v
subjektoch VS,

Spôsob
realizácie
(žiadateľ
a/alebo partner)
žiadateľ MV SR

Predpokladaný
počet mesiacov
realizácie aktivity

partner APZ

24

24

úpravou
regulačného rámca,
zvýšením kapacít a
získaním nových
kompetencií a
zručností subjektami
VS pre zefektívnenie
boja s hybridnými
hrozbami, vrátane
kompetencií v
oblasti strategickej
komunikácie
Aktivita 3
Zvýšenie odolnosti
partner MZVEZ
Slovenska voči
SR
Posilnenie
pôsobeniu
analytických a
hybridných hrozieb,
vrátane
odborných kapacít
dezinformácií,
na MZVEZ SR v boji
pomocou realizácie
proti hybridným
komplexného
hrozbám a v oblasti súboru opatrení
strategickej
zahŕňajúcich
komunikácie
optimalizáciu
procesov v
subjektoch VS,
úpravou
regulačného rámca,
zvýšením kapacít a
získaním nových
kompetencií a
zručností subjektami
VS pre zefektívnenie
boja s hybridnými
hrozbami, vrátane
kompetencií v
oblasti strategickej
komunikácie
Aktivita 4
Zvýšenie odolnosti partner MO SR
Posilnenie
Slovenska
voči
analytických a
pôsobeniu
odborných kapacít
hybridných hrozieb
na MO SR v boji proti pomocou realizácie
hybridným hrozbám komplexného
súboru
opatrení
zahŕňajúcich
optimalizáciu
procesov
v
subjektoch
VS,

24

24

úpravou
regulačného rámca,
zvýšením kapacít a
získaním
nových
kompetencií
a
zručností subjektami
VS
Aktivita 5
Posilnenie
analytických a
odborných kapacít
na ÚV SR v boji proti
hybridným hrozbám

Zvýšenie odolnosti partner ÚV SR
Slovenska
voči
pôsobeniu
hybridných hrozieb
pomocou realizácie
komplexného
súboru
opatrení
zahŕňajúcich
optimalizáciu
procesov
v
subjektoch
VS,
úpravou
regulačného rámca,
zvýšením kapacít a
získaním
nových
kompetencií
a
zručností subjektami
VS
V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.
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13. Rozpočet
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium
„hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku,
napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami,
nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky
alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných
prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku
oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov
implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou
mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky
rozpočtu len do úrovne aktivít.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich
výstižné zdôvodnenie
Predpokladané
Celková suma *
Uveďte plánované vecné vymedzenie
finančné
prostriedky
na
hlavné aktivity
Aktivita 1

521
výdavky

Mzdové 4 058 105,00

Hlavné
aktivity 4 058 105,00
SPOLU
903 - Paušálna
1 620 864,00
sadzba
SPOLU

Mzdové náklady spojené s vybudovaním a
posilnením
personálnych
kapacít
na
strategickú
komunikáciu,
vybudovanie
analytických a odborných kapacít MV SR,
posilnenie a dobudovanie kapacít Polície SR
(priemerný evidenčný počet 31 osôb FTE v
období 24 mesiacov realizácie projektu),
zapojenie 15 tematických expertov na DoVP a
3 administratívnych pracovníkov. Ide o
celkovú cenu práce za 24 mesiacov a 30%
výkonnostných odmien z objemu priamych
mzdových nákladov pre personál pracujúci na
TTP
Ostatné náklady na projekt - administratívnotechnická podpora, materiálno-technické
zabezpečenie, IKT/IS podpora, cestovné
náhrady a náklady na SC, komunikačná
kampaň, služby spojené s analytickými
nástrojmi a auditom

Aktivita 2
521
náklady

Mzdové 1 085 937,00

Hlavné
aktivity 1 085 937,00
SPOLU
903 - Paušálna
413 695,81
sadzba
SPOLU

Expertné a odborné činnosti zamestnancov
APZ ako aj administratívne činnosti
(priemerný evidenčný počet 10,4 osôb FTE v
období 24 mesiacov realizácie projektu) a
zapojenie 5 externých expertov mimo
pracovného pomeru
Ostatné náklady na projekt - administratívnotechnická podpora, materiálno-technické
zabezpečenie, IKT/IS podpora, cestovné
náhrady a náklady na SC, ubytovanie a
materiálno-technické
zabezpečenie
vzdelávacích činností

Aktivita 3
521
náklady

Mzdové 876 020,00

Hlavné
SPOLU

aktivity 876 020,00

Mzdové náklady spojené s vybudovaním a
posilnením personálnych kapacít (priemerný
evidenčný počet 6 osôb FTE v období 24
mesiacov realizácie projektu), zapojenie 2
expertov mimo pracovného pomeru a 2
administratívnych pracovníkov. Ide o celkovú
cenu práce na 24 mesiacov a 30%
výkonnostných odmien z objemu priamych
mzdových nákladov pre personál pracujúci na
TTP

903 - Paušálna
sadzba
SPOLU

350 408,00

Ostatné náklady na projekt - administratívnotechnická podpora, materiálno-technické
zabezpečenie, IKT/IS podpora, cestovné
náhrady a náklady na SC, komunikačná
kampaň

Aktivita 4
521
náklady

Mzdové 1 098 240,00

Hlavné
aktivity 1 098 240,00
SPOLU
903 - Paušálna
439 200,00
sadzba
SPOLU

Mzdové náklady spojené s vybudovaním
analytických a odborných kapacít MO SR v
oblasti hybridných hrozieb (priemerný
evidenčný počet 10 osôb FTE v období 24
mesiacov realizácie projektu). Ide o celkovú
cenu práce a 30% výkonnostných odmien z
objemu priamych mzdových nákladov

Ostatné náklady na projekt - administratívnotechnická podpora, materiálno-technické
zabezpečenie, IKT/IS podpora, cestovné
náhrady a náklady na SC, komunikačná
kampaň, služby spojené s analytickými
nástrojmi a auditom

Aktivita 5
521
náklady

Mzdové 654 682,00

Hlavné
aktivity 654 682,00
SPOLU
903 - Paušálna
261 872,80
sadzba
SPOLU

CELKOM

Vybudovanie analytických a odborných
kapacít ÚV SR v oblasti budovania odolnosti,
najmä hybridných hrozieb, dezinformácií ako
aj vybudovanie personálnych kapacít na
strategickú komunikáciu ako nástroj na
zvyšovanie odolnosti proti informačným
operáciám (priemerný evidenčný počet 9 osôb
FTE v období 24 mesiacov realizácie
projektu), 2 administratívny pracovníci. Ide o
celkovú cenu práce a 30% výkonnostných
odmien z objemu priamych mzdových
nákladov
Ostatné náklady na projekt - administratívnotechnická podpora, materiálno-technické
zabezpečenie, IKT/IS podpora, cestovné
náhrady a náklady na SC, komunikačná
kampaň, služby spojené s analytickými
nástrojmi

10 859 024,61€

* Ohodnotenie mzdových výdavkov (sk. 521) vychádza z existujúcej mzdovej politiky
žiadateľa a partnerov podľa ich lokalizovaných podmienok pre jednotlivé ÚOŠS a tieto
budú súčasťou mzdovej politiky žiadateľa/partnera. Výdavky na ostatné náklady v
rámci paušálnej sadzby odrážajú náklady na predpokladané položky podľa
rozpočtových/účtovných záznamov jednotlivých úradov, pri dodávkach tovarov a
služieb sa vychádza z hodnôt obstarávacích cien v existujúcich rámcových zmluvách a
zmluvách na dodanie tovarov a služieb (napr. poradenské a expertné služby, IKT a
podobne).

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95
všeobecného nariadenia).
NP a jeho ciele a aktivity boli dizajnované tak, že požadovaný príspevok nenahrádza
verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu a finančný
príspevok zo štrukturálnych a investičných fondov nemá za následok zníženie
vnútroštátnych štrukturálnych výdavkov, ale je doplnkom vnútroštátneho verejného
financovania na akcelerovanie implementácie reformy.
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno,
aký typ?
Áno – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu" v súlade MP CKO č. 4
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné26 typy projektov.
Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje relevantná štúdia
N/A
uskutočniteľnosti27 ? (áno/nie)
Ak je štúdia uskutočniteľnosti
N/A
dostupná na internete , uveďte jej
názov a internetovú adresu, kde
je štúdia zverejnená
V prípade, že štúdia
N/A
uskutočniteľnosti nie je dostupná
na internete, uveďte webové sídlo
a termín, v ktorom predpokladáte
jej zverejnenie (mesiac/rok)

26

Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru
až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný
projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov
alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru.
Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov
v SR.
27
Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných
investičných projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )

