Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
„Návrh na zrušenie úloh z uznesenia vlády SR č. 75 z 20. februára 2019 k Informácii o výsledkoch skúšok, testov,
prieskumu trhu Bojového obrneného vozidla/Viacúčelového taktického vozidla 4x4 a návrh postupu realizácie
obstarávania a návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 342 z 11. júla 2018 k Obmene rádiolokačnej techniky VzS OS SR“

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Jaroslav NAĎ, minister obrany Slovenskej republiky

☒
☐
☐

Charakter predkladaného materiálu

Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
-

Termín začiatku a ukončenia skráteného PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*
2. Definovanie problému

29. apríla až 14. mája 2020
Jún 2020

K hlavnej výzbroji OS SR patria aj rádiolokačné (ďalej len RL) prostriedky Vzdušných síl OS SR, ktorých primárna úloha
je vykonávanie RL prieskumu pre zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR v súlade so Zákonom
č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR. Z celkového počtu RL techniky z výzbroje VzS OS SR používaných pre RL
prieskum je až 87 % po termíne stanovenej dobe technickej životnosti, pričom zostávajúcej technike bude ukončená táto
doba do roku 2021. Použiteľnosť RL techniky po termíne životnosti je veľmi problematická, vzhľadom na kritickú
nedostupnosť (neexistenciu) náhradných dielov, ako aj servisnej podpory výrobcov, čo sa nepriaznivo odzrkadľuje na
nízkej prevádzkovej spoľahlivosti a vysokej intenzite porúch. Tieto skutočnosti majú veľmi nepriaznivý vplyv na neustále
zvyšovanie finančných nákladov pre zabezpečenie prevádzky zastaranej RL výzbroje v ďalšom období. Potreba obmeny
RL prostriedkov je identifikovaná v Dlhodobom pláne rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom
do roku 2030 schváleným vládou SR. Schválenie realizácie obmeny RL techniky stredného, malého a blízkeho dosahu je
v rokoch 2018 – 2025“. Na základe uznesenia vlády SR č. 342 z 11. júla 2018 bolo dňa 28. júna 2019 predložené MO SR
na úrad vlády SR návrh medzivládnej dohody na realizáciu „Obmeny RL techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky
dosah)“ s bližšie špecifikovanými technickými parametrami jednotlivých druhov rádiolokátorov na základe potrieb
ozbrojených síl Slovenskej republiky a s časovým plánom ich obstarania a štúdiu uskutočniteľnosti zostavenú podľa
Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR. V uplynulom období vláda SR nerozhodla o ďalšom postupe
projektu. Vzhľadom k urgentnosti riešenia uvedenej oblasti, MO SR navrhuje zmenu uznesenia vlády SR č. 342 z 11. júla
2018 s pokračovaním v procese obstarávania RL techniky stredného, malého a blízkeho dosahu do 30. septembra 2020
a predloženie návrhu riešenia medzivládnej dohody na realizáciu obmeny RL techniky stredného, malého a blízkeho
dosahu s bližšie špecifikovanými technickými parametrami jednotlivých druhov RL na základe potrieb OS SR a s časovým
plánom ich obstarania a štúdiu uskutočniteľnosti zostavenú podľa Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov
v SR na úrad vlády SR do 31. decembra 2020.

3. Ciele a výsledný stav
Na základe posúdenia doterajších procesov navrhuje MO SR realizovať obstaranie RL techniky na úrovni vláda – vláda.
Kontrakt na úrovni vláda – vláda výraznejším spôsobom garantuje bezpečnosť dodávok počas celej doby životného cyklu.
Obstaranie na úrovni vláda – vláda predstavuje garanciu hlbšej vojenskej spolupráce, pretože sa netýka iba zmluvného
vzťahu s výrobcom, ale aj dlhodobého partnerstva so spojeneckou krajinou vzhľadom ku zhoršujúcej sa bezpečnostnej
situácii vo svete. Cieľom je vytvoriť vecný, finančný a časový rámec (s uvedením požadovaných počtov výzbroje,
odhadovaných nákladov a termínov vecného plnenia v horizonte rokov 2018 - 2025) realizácie projektu vyzbrojovania
OS SR „Realizácia obmeny RL techniky stredného, malého a blízkeho dosahu“, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie
spôsobilostí OS SR, najmä pre NATINAMDS a pre zabezpečenie cieľov spôsobilostí A6203 a L1501.
Materiál je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 - 2020 a Bielou knihou o obrane SR (2016,)
predpokladá rozhodnutie vlády SR o strategických projektoch modernizácie OS SR.

4. Dotknuté subjekty
Realizácia projektov vyzbrojovania sa priamo dotýka Ministerstva obrany SR a OS SR.
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5. Alternatívne riešenia
V uplynulom období vláda SR nerozhodla o ďalšom postupe projektu. Vzhľadom k urgentnosti riešenia uvedenej oblasti,
MO SR navrhuje zmenu uznesenia vlády SR č. 342 z 11. júla 2018 s pokračovaním v procese obstarávania RL techniky
stredného, malého a blízkeho dosahu do 30. septembra 2020 a predloženie návrhu riešenia medzivládnej dohody na
realizáciu obmeny RL techniky stredného, malého a blízkeho dosahu s bližšie špecifikovanými technickými parametrami
jednotlivých druhov RL na základe potrieb OS SR a s časovým plánom ich obstarania a štúdiu uskutočniteľnosti zostavenú
podľa Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR na úrad vlády SR do 31. decembra 2020.
Iné alternatívne riešenia nie sú možné, nakoľko v prípade neriešenia tejto situácie dôjde v krátkom časovom horizonte
k strate schopnosti VzS OS SR zabezpečiť nedotknuteľnosť vzdušného priestoru SR, plniť záväzky SR v rámci kolektívnej
obrany, ako aj ďalšie medzinárodné záväzky a súvisiace úlohy vyplývajúce zo zákonov SR. Nákupom nových RL
prostriedkov sa vytvárajú predpoklady pre splnenie operačných požiadaviek VzS OS SR vyplývajúcich zo zákonov SR,
úloh VzS OS SR pre zabezpečenie bezpečnosti, ochrany životov, zdravia a majetku občanov SR, ako aj úloh vyplývajúcich
z medzinárodných záväzkov SR. Budú reálne splnené závery strategických a koncepčných dokumentov. Dôjde
k výraznému posilneniu národných spôsobilostí v oblasti NATINAMDS, bezpečnosti riadenia letovej prevádzky
a deklarovaných jednotiek NATO NRF.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

☒ Nie

7. Transpozícia práva EÚ
Obsahom predloženého materiálu nie je národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.

8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora
rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie

☒

Áno

☐

Nie

☐

Čiastočne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora
vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana,

Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe

☐ Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐ Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky
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11. Kontakt na spracovateľa
pplk. Ing. Juraj VRABEC, Náčelník oddelenia projektov vzdušných síl a protivzdušnej obrany, Odbor riadenia projektov,
Sekcie modernizácie Ministerstva obrany SR, t. č. +421 960 317 584,email: juraj.vrabec@mil.sk.

12. Zdroje
-

Požiadavka na projekt „Akvizícia rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý, blízky dosah)“
č.: VVzS-38-9/2018 (ŠbSP-18-53/2018 z 21. marca 2018)
Biela kniha o obrane Slovenskej republiky
Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom
do roku 2030
Koncepcia rozvoja Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá bola schválená vládou Slovenskej
republiky dňa 14. mája 2014 na 107. schôdzi vlády Slovenskej republiky.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
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