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1. ÚVOD
Strategický rámec zabezpečenia obrany je definovaný národnou legislatívou, strategickými
dokumentami v oblasti obrany1a medzinárodnými záväzkami SR, najmä členstvom SR
v NATO a EÚ.
Smernica pre obranné plánovanie SR (ďalej len „Smernica“) je základným národným
strednodobým implementačným dokumentom v oblasti obranného plánovania, ktorý
rozpracováva strategické smerovanie obrany SR vychádzajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, medzinárodných záväzkov SR vyplývajúcich z členstva v NATO a EÚ,
Programového vyhlásenia vlády SR, samitov NATO, Politickej smernice NATO,
strategických dokumentov (Bezpečnostná stratégia SR, Obranná stratégia SR, Vojenská
stratégia SR)
a dlhodobých plánov v oblasti rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu
a rozvoj OS SR a podpory obrany štátu.
Smernica stanovuje zámery, priority, úlohy a zdrojový rámec na plnenie úloh na zabezpečenie
obrany štátu a je zároveň iniciačným dokumentom pre usmernenie strednodobej fázy systému
obranného plánovania v oblasti obrany štátu na MO SR a ďalších ministerstvách, ostatných
ústredných orgánoch štátnej správy a ďalších orgánoch štátnej správy s celoštátnou
pôsobnosťou.
Cieľom smernice je zabezpečenie vyváženého postupu a efektívneho rozloženia finančných
zdrojov na zabezpečenie požadovaných obranných kapacít a spôsobilostí SR v rámci
strednodobej fázy obranného plánovania (s výhľadom na 3 až 6 rokov)2. Táto úloha bude
realizovaná prostredníctvom vypracovania Programového plánu rezortu MO SR na roky
2021 až 2023 s výhľadom programu Rozvoj obrany do roku 2026 a Medzirezortného
programu 06E Podpora obrany štátu na roky 2020 až 2022.
2. PRESADZOVANIE BEZPEČNOSTNÝCH ZÁUJMOV SR V OBLASTI OBRANY
ŠTÁTU PROSTREDNÍCTVOM OBRANNÉHO PLÁNOVANIA
SR presadzuje svoje bezpečnostné záujmy v zhoršenom a dynamicky meniacom sa
bezpečnostnom prostredí, ktoré sa vyznačuje najmä nestabilitou, neurčitosťou a nízkou
predvídateľnosťou jeho vývoja.
Realizácia bezpečnostných záujmov v oblasti obrany štátu sa vykonáva prostredníctvom
opatrení v oblasti zaručovania obrany a zvyšovania odolnosti štátu, vrátane rozvoja kapacít a
spôsobilostí, zaručenia schopnosti štátu reagovať na asymetrické hrozby, zabezpečenia
kybernetickej bezpečnosti a kybernetickej obrany štátu a poskytovania HNS pre činnosť
zahraničných ozbrojených síl na území SR. Opatrenia sú realizované v rámci pôsobnosti
príslušných ministerstiev, ostatných ústredných orgánoch štátnej správy a ďalších orgánov
štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rámci procesov obranného plánovania SR 3, ale aj
mimo nich4.
Opatrenia v oblasti obrany štátu realizované prostredníctvom procesov obranného plánovania
SR sú zamerané na rozvoj obranných kapacít a spôsobilostí SR.

1

Obranná stratégia SR, Vojenská stratégia SR.
§ 25 ods. 4 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3
Obranné plánovanie zahŕňa spracúvanie dlhodobých, strednodobých a krátkodobých plánov vytvárania, udržiavania
a rozvoja kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl a podpory obrany štátu.
4
Napr. plnenie záväzkov v oblasti zvyšovania odolnosti štátu.
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3.

OBRANNÉ KAPACITY A SPÔBILOSTI SR

Požiadavky na obranné kapacity a spôsobilosti SR vychádzajú z politicko – vojenskej ambície
SR5, záväzkov vyplývajúcich z členstva v NATO a EÚ6 a účasti v rámci PESCO. Rozvoj
kapacít a spôsobilostí SR sa realizuje prostredníctvom procesov obranného plánovania SR
a ich harmonizácie s obranným plánovaním NATO a rozvojom spôsobilostí EÚ. Kľúčovým
prvkom, ktorý významne ovplyvňuje rozvoj obranných kapacít a spôsobilostí SR sú ciele
spôsobilostí NATO pre SR7, ktoré SR plní v rámci svojho príspevku k zdieľaniu spoločného
bremena NATO. Na plnení cieľov spôsobilostí sa podieľa MO SR v súčinnosti s MZVaEZ
SR, MV SR a NBÚ. Na plnení medzirezortného programu 06E Podpora obrany sa podieľajú
MO SR, MDaV SR, MZ SR, SŠHR SR , MV SR a v súčinnosti aj MH SR.
3.1. ZDROJOVÉ ZABEZPEČENIE ROZVOJA OBRANNÝCH KAPACÍT
A SPÔSOBILOSTÍ SR
Dostupnosť a stabilita zdrojov je základným predpokladom na naplnenie požiadaviek
na zabezpečenie obrany a rozvoja obranných kapacít a spôsobilostí SR s dôrazom na rozvoj
OS SR. Ľudské, vecné a finančné zdroje determinujú rozsah a kvalitu plnenia úloh na
dosiahnutie a udržanie požadovaných kapacít a spôsobilostí a stanoveného stupňa operačnej
pripravenosti jednotiek OS SR.
ĽUDSKÉ ZDROJE
Pod pojmom ľudské zdroje je zahrnutý personál MO SR, ktorý sa rozhodujúcou mierou
podieľa na plnení cieľov spôsobilostí. Plánovacie východiská ľudských zdrojov MO SR
vychádzajú z vládou SR schváleného Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na
výstavbu OS SR s výhľadom do roku 20308 a celkových početných stavov vojakov
a zamestnancov, ktoré každoročne schvaľuje vláda SR9 na nasledujúci kalendárny rok.10
Plánovacie východiská ľudských zdrojov MO SR uvádzajú skutočnú naplnenosť tabuliek
počtov MO SR (profesionálni vojaci, štátni zamestnanci a zamestnanci pri výkone práce vo
verejnom záujme), vrátane predpokladanej ambície nárastu ľudských zdrojov potrebných na
plnenie úloh MO SR v stave bezpečnosti, a sú každoročne spresňované v internej Smernici
ministra obrany SR pre obranné plánovanie na príslušné plánovacie obdobie.

5

Obranná stratégia SR (2017) schválená vládou SR
čl. 3. a čl. 5. Washingtonskej zmluvy a čl. 42.7. Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ.
7
V súčasnosti sú platné ciele spôsobilostí NATO pre SR 2017 (CS 2017)
8,12,13
Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030 schválený vládou SR
v októbri 2017 (uznesenie vlády SR č. 462/2017)
9,11
Aktuálne: Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských
zbraňových systémov a bojovej techniky v OS SR v súlade s potrebami zabezpečenia obrany SR a bezpečnosti štátu a v
súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení OS SR k
31. decembru 2019.
10
Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030 uvádza
predpokladanú personálnu naplnenosť ozbrojených síl SR profesionálnymi vojakmi. Materiál „Celkové početné stavy
vojakov a zamestnancov v ozbrojených silách SR k 31. decembru 2020“ uvádza sumárne tabuľkové počty profesionálnych
vojakov a zamestnancov OS SR, vrátane profesionálnych vojakov vyčlenených podľa ustanovenia § 71 ods. 1 písm. a), c) až
f) zákona č. 281/2015 Z. z. na plnenie úloh mimo OS SR.
6

4

Tabuľka 1. Plánovacie východiská ľudských zdrojov MO SR
Kalendárny rok
Kategória
2021
2022
2023
2024
MO SR

profesionálni vojaci
štátni zamestnanci
zamestnanci pri
výkone práce vo
verejnom záujme
CELKOM

2025

2026

14 562
575

14 858
575

15 332
575

15 760
575

16 166
575

16 716
575

6 433

6 435

6 439

6 446

6 448

6 492

21 570

21 868

22 346

22 781

23 189

23 783

VECNÉ ZDROJE
Pod pojmom vecné zdroje sú zahrnuté hlavné druhy vojenských zbraní, vojenských
zbraňových systémov a bojovej techniky v OS SR. Limity vecných zdrojov sú každoročne
schvaľované vládou SR11 na nasledujúci kalendárny rok. Rozvoj vecných zdrojov je
stanovený v Dlhodobom pláne rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu OS SR s výhľadom do
roku 203012.
FINANČNÉ ZDROJE
Rozvoj obranných kapacít a spôsobilostí SR (najmä OS SR) v súlade s objektívnymi
potrebami zaručovania obrany SR a so spojeneckými záväzkami si vyžaduje záväznosť,
stabilitu, dlhodobú predvídateľnosť a postupný nárast finančných zdrojov v rámci
viacročného rozpočtovacieho cyklu obranných výdavkov.
SR na samite NATO v Bruseli (2018) potvrdila svoj politický záväzok v rámci Prísľubu
investovania do obrany (2014) zastaviť pokles výdavkov na obranu a dosiahnuť percentuálny
podiel výdavkov na obranu vo výške 2 % HDP a vynaložiť 20 % z obranných výdavkov na
rozvoj a modernizáciu. V návrhoch štátneho rozpočtu SR bude preto potrebné vyčleňovať
taký zdrojový rámec výdavkov na obranu, ktorý umožní splnenie predmetného
medzinárodného záväzku SR.
Obranné výdavky SR sa v súlade s potrebami zabezpečenia obrany z dôvodu implementácie
finančne náročných strategických projektov modernizácie OS SR 13, plnenia spojeneckých
záväzkov a záväzkov vyplývajúcich z účasti v PESCO budú zvyšovať, a to v závislosti od
stavu verejných financií s cieľom dosiahnutia úrovne 2% HDP do roku 202414. Na
modernizáciu výzbroje, techniky a komunikačných a informačných systémov OS SR sa bude
podľa kritérií NATO vyčleňovať z obranných výdavkov minimálne 20 %.
14

Prísľub investovania do obrany, tzv. „Defence Investment Pledge“ zo samitu NATO vo Walese (2014) „zastaviť pokles
výdavkov na obranu a v rámci dekády dosiahnuť výdavky na obranu vo výške 2 % HDP a vyčleniť 20 % z toho na
modernizáciu.“
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3.2. MINISTERSTVO OBRANY SR
3.2.1.

ZÁMERY A PRIORITY PROGRAMOV MINISTERSTVA OBRANY SR

Programy zabezpečujú rozvoj obranných spôsobilostí a kapacít SR v pôsobnosti MO SR
v oblasti prevádzky a rozvoja rezortu MO SR.
3.2.1.1. Program 096 Obrana
Zámer
Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany SR.
Priority
a) Skvalitnenie fungovania systému obranného plánovania SR.
b) Efektívne zaručovanie obrany SR samostatne, a zároveň kolektívne s ozbrojenými silami
ČK NATO, alebo s ozbrojenými silami ČŠ EÚ prostredníctvom nepretržitého udržiavania
kapacít a spôsobilostí OS SR a zabezpečenie ich rozvoja v súlade s Dlhodobým plánom
rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030.
c) Dosiahnutie a udržiavanie predpísanej úrovne operačnej pripravenosti jednotiek OS SR
a pripraviť jednotky a spôsobilostí OS SR deklarované do síl rýchlej reakcie NATO a EÚ
a medzinárodných vojenských štruktúr.
d) Plnenie cieľov spôsobilostí, ktoré SR plní v rámci procesu obranného plánovania NATO
s dôrazom na cieľ spôsobilosti „ťažká mechanizovaná brigáda“, jednotky vysokej
pripravenosti a záväzkov prijatých v rámci PESCO.
e) Plnenie úloh špeciálnej podpory s dôrazom na získavanie, sústreďovanie a
vyhodnocovanie informácií dôležitých pre zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a
bezpečnosti SR.
f) Budovanie kapacít a spôsobilostí potrebných pre zabezpečenie kybernetickej obrany
a kybernetickej bezpečnosti.
g) Dobudovanie a udržanie funkčného systému velenia a riadenia OS SR (vrátane Hlavného
miesta velenia) v čase vojny a vojnového stavu.
h) Budovanie a udržiavanie kapacít a spôsobilosti potrebných na vykonanie mobilizácie OS
SR a zabezpečenie dodávok tovarov a služieb v rámci podpory obrany štátu.
i) Plnenie úloh OS SR v rámci poskytovania humanitárnej pomoci, vojenských cvičení
mimo územia SR, mierových pozorovateľských misií, vojenských operácií, spolupráce so
zahraničnými ozbrojenými silami a úloh vyplývajúcich zo záväzkov z medzinárodných
zmlúv, ktorými je SR viazaná.
j) Zabezpečenie leteckej pátracej a záchrannej služby15.
k) Tvorba a udržiavanie zásob OS SR.
l) Zvýšenie atraktivity vojenského povolania a konkurencieschopnosti rezortu obrany na
trhu práce, garancia stability systému sociálneho zabezpečenia profesionálnych vojakov,
vrátane posilňovania pozitívneho vnímania vojenského povolania občianskou
spoločnosťou.
m) Plnenie úloh HNS pre činnosť zahraničných ozbrojených síl na území SR.
n) Budovanie efektívnej štátnej správy na úseku obrany.
o) Plnenie úloh na podporu orgánov verejnej moci pri odstraňovaní následkov výnimočného
stavu, alebo núdzového stavu a na riešenie mimoriadnych udalostí.
15

Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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p) Plnenie opatrení národného systému reakcie na krízové situácie a zabezpečenie ich
interoperability so systémom reakcie NATO na krízové situácie (NCRS).
3.2.1.2. Program 095 Rozvoj obrany
Zámer
Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené OS SR.
Priority
a) Zabezpečenie modernizácie/obmeny techniky pozemných síl, leteckej/letiskovej techniky
a techniky/materiálu síl pre špeciálne operácie.
b) Zabezpečenie budovania a modernizácie infraštruktúry pre potreby obrany SR.
c) Zabezpečenie kybernetickej obrany a kybernetickej bezpečnosti.
d) Zabezpečenie interoperabilných KIS a systémov velenia a riadenia.
e) Zabezpečenie rozvoja centrálnej logistiky.
f) Zabezpečenie modernizácie špeciálneho informačného systému, infraštruktúry a
prostriedkov špeciálnej bezpečnostnej podpory.
Úlohy programov 095 Rozvoj obrany a 096 Obrana budú rozpracované v internej Smernici
ministra obrany SR pre obranné plánovanie na roky 2021 až 2026, ktorá bude zohľadňovať
závery a odporúčania NATO v oblasti obranných plánov SR.
Tabuľka 2. Finančné zdroje potrebné na realizáciu programov rezortu MO SR
Kalendárny rok
2021
2022
2023
2024
2025
HDP (v mld. €)
Podiel výdavkov
kapitoly MO SR na
HDP
Programy
MO SR (v mil. €)

2026

103,5

108,8

114,2

119,9

125,9

132,2

1,72%

1,82%

1,96%

2,0%

2,0%

2,0%

1775

1985

2238

2398

2518

2644

Poznámka: Návrh plánovacích limitov finančných zdrojov na roky 2021 až 2026 je stanovený vo väzbe na
prognózu vývoja HDP do roku 2030, ktorá bola spracovaná Inštitútom finančnej politiky MF SR v septembri
2019, návrh rozpočtu verejnej správy pre kapitolu MO SR na roky 2020 až 2022 (schválený vládou SR 14. októbra
2019) a Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR do roku 2030 (2% HDP od roku
2024).

3.3. OSTATNÉ MINISTERSTVÁ A ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
PODIEĽAJÚCE SA NA PLNENÍ CIEĽOV SPÔSOBILOSTÍ
Na rozvoji obranných kapacít a spôsobilostí SR prostredníctvom plnenia úloh vyplývajúcich z
cieľov spôsobilostí prijatých SR v rámci procesu obranného plánovania NATO sa okrem MO
SR podieľajú v rozsahu svojej pôsobnosti aj ďalšie ministerstvá a ústredné orgány štátnej
správy.
3.3.1. ÚLOHY MINISTERSTVA
ZÁLEŽITOSTÍ SR

ZAHRANIČNÝCH

VECÍ

A EURÓPSKYCH

a) V rámci plnenia cieľov spôsobilostí v oblasti stabilizácie a rekonštrukcie (S&R) udržiavať
a pravidelne aktualizovať databázu civilných expertov.
7

Finančné zdroje potrebné na vyslanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu
mimo územia SR plánovať jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci
Medzirezortného programu 0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového
manažmentu mimo územia SR.
3.3.2. ÚLOHY MINISTERSTVA VNÚTRA SR
a) V rámci plnenia cieľa spôsobilosti „Spôsobilosti na podporu pri komplexných haváriách“
pokračovať v poskytovaní spôsobilostí a expertízy pri riešení prírodných a priemyselných
katastrof.
b) V rámci plnenia cieľa spôsobilosti „Biometrické údaje“ analyzovať právny stav týkajúci sa
zberu, uchovávania a distribúcie biometrických údajov na podporu operácií NATO.
Finančné zdroje potrebné na plnenie úloh vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí plánovať v
rámci kapitoly MV SR.
3.3.3. ÚLOHY NÁRODNÉHO BEZPEČNOSTNÉHO ÚRADU
a) V rámci plnenia cieľa spôsobilosti „Kybernetická obrana“ vytvárať legislatívny a
koncepčný rámec pre konsolidáciu politík a procesov v oblasti kybernetickej obrany
a kybernetickej bezpečnosti.
Finančné zdroje potrebné na plnenie uvedenej úlohy plánovať v rámci kapitoly NBÚ.
3.4 PODPORA OBRANY ŠTÁTU
Príprava a rozvoj podpory obrany štátu sa realizuje prostredníctvom medzirezortného
programu 06E Podpora obrany štátu na zabezpečenie plnenia úloh obrany štátu v čase vojny
a vojnového stavu. Obrannú infraštruktúru, služby a činnosti, ktoré sú nevyhnutné na podporu
obrany štátu zabezpečujú ďalšie ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie
orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou na základe požiadaviek MO SR. Požiadavky
vychádzajú z cieľov a priorít Rozvojového plánu podpory obrany štátu s výhľadom do roku
2024.
3.4.1 ZÁMERY A ÚLOHY PODPROGRAMOV MEDZIREZORTNÉHO PROGRAMU
06E PODPORA OBRANY ŠTÁTU
3.4.1.1 Medzirezortný program 06E Podpora obrany štátu
Gestor programu: Ministerstvo obrany SR
Zámer
Podpora obrany štátu s dôrazom na funkčnosť systému obrannej infraštruktúry, na služby a
činnosti poskytované ozbrojeným silám na zabezpečenie obrany štátu a na podporu a
všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl ČK NATO pri plnení úloh kolektívnej
obrany a činnosti ozbrojených síl ČŠ EÚ na území SR v rámci HNS16.
Priority
16
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a)

Aktualizácia úloh potrebných na zabezpečovanie činnosti OS SR a ozbrojených síl ČK
NATO/ČŠ EÚ na území SR v rámci poskytovania HNS.
b) Postupne zvyšovať úroveň pripravenosti objektov obrannej infraštruktúry na
zabezpečenie činnosti OS SR, poskytovania HNS a plnenia záväzkov SR v oblasti
posilňovania vojenskej mobility s dôrazom na cestné a železničné komunikácie, letiská,
prístavy a skladovacie priestory.
c) Zabezpečenie zdravotníckej podpory v rozsahu podľa požiadaviek OS SR a požiadaviek
v rámci poskytovania HNS.
d) Tvorba a udržiavanie štátnych hmotných rezerv v sortimente a množstve podľa
požiadaviek OS SR v rámci zabezpečenia obrany štátu a poskytovania HNS.
e) Modernizácia stacionárnych a nasaditeľných (utajovaných a neutajovaných)
komunikačných a informačných systémov pre zabezpečenie činnosti orgánov riadenia
štátu s dôrazom na interoperabilitu týchto systémov s obdobnými systémami orgánov
riadenia členských krajín NATO/EÚ, vrátane dobudovania a zabezpečenia dátových
centier a objektov slúžiacich na prevádzku uvedených komunikačných a informačných
systémov.17
f) Zabezpečenie výskumno-vývojovej základne MO SR s dôrazom na budovanie
spôsobilostí OS SR využívajúc možnosti zapojenia do projektov STO NATO a EDA.
3.4.1.1.1 Podprogram 06E01 - Dopravná a telekomunikačná podpora
Manažér podprogramu: minister dopravy a výstavby SR.
Zámer
Podpora systému dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činností
v rozsahu podľa požiadaviek OS SR pre potreby zabezpečenia obrany štátu a požiadaviek v
rámci poskytovania HNS.
Úlohy
a)
Zabezpečiť a rozvíjať dopravnú infraštruktúru (zjazdnosť a priepustnosť určených
automobilových ciest a určených železničných sietí) pre operačné rozvinutie a
nasadenie OS SR, alebo tranzit ozbrojených síl ČK NATO/ ČŠ EÚ na území SR v
rámci poskytovania HNS a posilňovania vojenskej mobility.
b)
Udržiavať potrebnú kapacitu železničných vozňov a hnacích vozidiel, budovať a
udržiavať podporné zariadenia na
určených železničných sieťach (nakladacie/
vykladacie rampy):
 do roku 2021 dobudovať nakladaciu/vykladaciu plochu v železničných staniciach
Sása Pliešovce a v Kamenici nad Cirochou
 do roku 2022 dobudovať nakladaciu/vykladaciu plochu v Dobrej Nive,
 do roku 2021 v súčinnosti s MO SR aktualizovať zoznam vybraných
nakladacích/vykladacích plôch a do roku 2023 ich vybaviť zariadeniami podľa
požiadaviek OS SR (prípojky el. energie, osvetlenie, odvodnenie a pod.),
 v rokoch 2021-2024 vykonať údržbu vozňov vlaku trakčného vedenia
dislokovaných v pôsobnosti regionálnych riaditeľstiev Žilina, Zvolen a Košice,
 priebežne aktualizovať elektronickú evidenciu určených automobilových ciest
a súvisiacej infraštruktúry v centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií.

17

Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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c)

d)

Do roku 2021 vyhodnotiť v súčinnosti s MO SR analýzu zabezpečenia udržiavania
potrebnej kapacity železničných vozňov a hnacích vozidiel z dôvodu plánovanej
obmeny pásovej a kolesovej bojovej techniky.
Zabezpečiť v nevyhnutnom rozsahu prednostné volania pre orgány krízového riadenia
(orgány miesta velenia) a pre ostatných účastníkov zaradených do systému
prednostného spojenia a prevádzku tiesňových volaní.

Tabuľka 3. Finančné zdroje na realizáciu podprogramu 06E01 (v € )
Kalendárny rok
Podprogram 06E01
2021
2022
2023
2024
Dopravná a
telekomunikačná podpora

800 000

800 000

800 000

800 000

2025

2026

800 000

800 000

3.4.1.1.2 Podprogram 06E03 - Zdravotnícka podpora
Manažér podprogramu: ministerka zdravotníctva SR.
Zámer
Podpora a udržiavanie zdravotníckych služieb v rozsahu podľa požiadaviek OS SR v rámci
zabezpečenia obrany štátu a požiadaviek v rámci poskytovania HNS.
Úlohy
a) Udržiavať v rámci lôžkového fondu rezortu zdravotníctva 5 380 lôžok v 25 vybraných
zdravotníckych zariadeniach a poskytovať zdravotnícke služby podľa požiadaviek MO
SR.
b) Aktualizovať plnenie úloh podľa bodu a) na zabezpečenie požiadaviek ozbrojených síl
ČK NATO/ČŠ EÚ na území SR v rámci poskytovania HNS.
Tabuľka 4. Finančné zdroje na realizáciu podprogramu 06E03 (v € )
Kalendárny rok
Podprogram 06E03
2021
2022
2023
2024
Zdravotnícka podpora

220 653

220 653

220 653

220 653

2025
220 653

2026
220 653

3.4.1.1.3 Podprogram 06E06 - Štátne hmotné rezervy pre obranu štátu
Manažér podprogramu: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR.
Zámer
Tvorba, udržiavanie a hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami v rozsahu potrieb OS
SR a poskytovania HNS prostredníctvom požiadaviek účastníkov medzirezortného programu
podpory obrany štátu a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Úlohy
a) Vytvárať štátne hmotné rezervy určené pre potreby OS SR v súlade s požiadavkami MO
SR prostredníctvom požiadaviek účastníkov medzirezortného programu podpory obrany
štátu a MH SR.
b) Skladovať, udržiavať a hospodáriť so štátnymi hmotnými rezervami pre potreby OS SR
v sortimente a množstve podľa požiadaviek MO SR prostredníctvom požiadaviek
10

účastníkov medzirezortného programu podpory obrany štátu a MH SR, tak aby boli
okamžite použiteľné.
c) Vykonávať pravidelnú údržbu, obmenu, prípadne zámenu štátnych hmotných rezerv.
d) Aktualizovať plnenie úloh podľa a), b) a c) na zabezpečenie požiadaviek ozbrojených
síl ČK NATO/ČŠ EÚ na území SR v rámci poskytovania HNS.
Tabuľka 5. Finančné zdroje na realizáciu podprogramu 06E06 (v € )
Kalendárny rok
Podprogram 06E06
2021
2022
2023
2024
Štátne hmotné rezervy pre 2 180 000 2 180 000
obranu štátu

2 180 000

2025

2 180 000 2 180 000

2026
2 180 000

3.4.1.1.4 Podprogram 06E0J - Miesta riadenia pre obranu štátu
Manažér podprogramu: ministerka vnútra SR.
Zámer
Zabezpečenie interoperability komunikačných a informačných systémov vyčlenených
pre zabezpečenie činnosti orgánov riadenia štátu s obdobnými systémami orgánov riadenia
ČK NATO/ČŠ EÚ. Modernizácia infraštruktúry a skvalitnenie protiteroristických opatrení
pre zabezpečenie činnosti budúceho užívateľa v objekte.
Úlohy
a) Modernizovať a udržiavať komunikačné a informačné systémy vyčlenené pre
zabezpečenie činnosti orgánov riadenia štátu.
• do roku 2021 dobudovať systém optického pripojenia, dátové a telekomunikačné
prepojenie objektu s určenými dátovými a telekomunikačnými centrami,
• do roku 2021 zabezpečiť výmenu teplovodného systému.
b) Zabezpečiť do roku 2021 rekonštrukciu vybranej časti budov a modernizáciu chemického
monitoringu.
c) Modernizovať potrebnú infraštruktúru na zabezpečenie činnosti budúceho užívateľa
objektu.
• od roku 2022 vykonať modernizáciu vykurovacieho systému a obmeniť časť
náhradných zdrojov energie,
• v roku 2022 modernizovať komunikačný systém,
• v roku 2023 rekonštrukcia vybranej časti objektov,
• v roku 2024 rekonštrukcie vybraných častí filtro -ventilačného zariadenia,
• v roku 2024 vybudovať mechanické zábrany na zabezpečenie ochrany vstupných
priestorov do objektu,
• roku 2025 vykonať rekonštrukciu kuchyne,
• v roku 2026 výmena chladiaceho zariadenia a tepelných výmenníkov.
d) Zabezpečiť pripravenosť objektu na činnosť budúceho užívateľa.
• do roku 2021 vyhodnotiť analýzu pripravenosti objektu na činnosť budúceho
užívateľa,
e) Priebežne aktualizovať plán ochrany objektu s dôrazom na protiteroristické opatrenia.
Tabuľka 6. Finančné zdroje na realizáciu podprogramu 06E0J (v € )
Kalendárny rok
Podprogram 06E0J
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Miesta riadenia pre obranu štátu

2021

2022

2023

85 000

85 000

100 000

2024
35 000

2025

2026

60 000

100 000

3.4.1.1.5 Podprogram 06E0I - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu 18
Manažér podprogramu: minister obrany SR
Zámer
Výskumno-vývojová základňa zabezpečujúca rozvoj spôsobilostí OS SR pri využívaní
rezortných kapacít obranného priemyslu SR a medzinárodnej spolupráce v rámci EDA,
PESCO a STO NATO.
Úlohy
a) Rozvíjať podmienky, aby veda a technika mohli pružne reagovať na vnútorné (národné)
a vonkajšie (medzinárodné) požiadavky budovania Európskeho výskumného priestoru
a Európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne.
b) Zvyšovať podiel vedy a techniky na celkovom rozvoji spôsobilostí OS SR.
c) Analyzovať aktuálne kapacity SR a identifikovať vedné a technologické oblasti
korešpondujúce s prioritami NATO a EÚ/EDA a ich zapojenie do procesov
medzinárodnej spolupráce v rámci STO NATO a EÚ/EDA s prihliadnutím na možnosti
využitia Európskeho obranného fondu (EDF) a Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ
(PESCO).
d) Do roku 2026 realizovať úlohy vyplývajúce z prioritných oblastí rezortného výskumu
na podporu obrany štátu.
e) Do roku 2021 vypracovať novú rezortnú Koncepciu zamerania výskumu a vývoja na
podporu obrany štátu s výhľadom do roku 2025.
f) Zabezpečiť potenciálne zvyšovanie podielu výdavkov v oblasti výskumu a vývoja
cestou účasti v projektoch PESCO s využitím finančných prostriedkov Európskeho
obranného fondu.
Tabuľka 7: Finančné zdroje na realizáciu podprogramu 06E0I (v € )
Kalendárny rok
Podprogram 06E0I

Výskum a vývoj na
podporu obrany štátu*

2021

2022

2023

1 050 000

1 050 000

1 050 000

2024

2025

1 050 000 1 050 000

2026
2 000 000

* Finančné zdroje na realizáciu podprogramu 06E0I sú zarátané aj v celkovej sume finančných zdrojov
určených na programy kapitoly MO SR (Tabuľka 2.)

4. ZÁVER
Smernica predstavuje dokument strednodobej fázy systému obranného plánovania,
ktorého cieľom je zabezpečiť budovanie obranných kapacít a spôsobilostí SR
prostredníctvom plnenia priorít programov MO SR, úloh vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí
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V rámci podprogramu nie sú zahrnuté finančné zdroje na plnenie úloh vyplývajúcich z účasti v rámci Stálej štruktúrovanej
spolupráce EÚ (PESCO). Navýšenie finančných prostriedkov na plnenie týchto úloh bude realizované na základe
rozpracovania prijatých záväzkov v oblasti PESCO.

12

plnených ostatnými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy a úloh vyplývajúcich
z podprogramov medzirezortného programu 06E Podpora obrany štátu.

5. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK


ČK – členská krajina



ČŠ – členský štát



EDA (European Defence Agency) – Európska obranná agentúra



EDF – Európsky obranný fond



EÚ – Európska únia



HNS (Host nation support) - podpora hostiteľskou krajinou



KIS – komunikačné a informačné systémy



MDaV SR - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky



MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky



MO SR - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky



MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky



MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky



MZVaEZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky



NATO – Organizácia Severoatlantickej zmluvy



NCRS (NATO Crisis Response System) - systém reakcie NATO na krízové situácie



NBÚ – Národný bezpečnostný úrad



OS SR – Ozbrojené sily Slovenskej republiky



PESCO – Stála štruktúrovaná spolupráca Európskej únie



SR – Slovenská republika



SŠHR SR – Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky



STO NATO (NATO Science and Technology Organization) – Organizácia NATO pre
vedu a technológie
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