Predkladacia správa
Materiál „Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia
prototypu BOV 8x8) a ďalšom postupe realizácie obstarania“ sa predkladá na rokovanie vlády
Slovenskej republiky na základe úloh stanovených ministrovi obrany v uznesení vlády
Slovenskej republiky č. 537 z 15. novembra 2017 k materiálu Návrh realizácie dodávok
Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel/Viacúčelových taktických
vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu, úloha D.1. (ďalej len
„Uznesenie vlády č. 537 Slovenskej republiky“), ktorá ukladá ministrovi obrany predložiť
na rokovanie vlády samostatné informácie o výsledkoch technických a vojskových skúšok
(certifikácii jednotlivých prototypov BOV 8x8 a VTV 4x4) a ďalšom postupe realizácie ich
obstarania.
Predkladaný materiál sa zaoberá iba vozidlom BOV 8x8. Materiál k vozidlu VTV 4x4
bude predložený samostatne.
Predložený materiál je koncipovaný do troch základných častí, kde v jeho prvej časti
je cieľom informovať vládu Slovenskej republiky o výsledku vykonaného výskumu a vývoja
nového Bojového obrneného vozidla 8x8 (ďalej len „BOV 8x8“), o skúškach vykonaných
v priebehu vývoja a o ich výsledkoch. V druhej časti materiál navrhuje využitie vyvinutého
prototypu BOV 8x8 a postup ďalšieho obstarávania vozidiel pre potreby ozbrojených síl
Slovenskej republiky s návrhom zapojenia subjektov slovenského obranného priemyslu
do sériovej výroby. V poslednej časti je stanovený spôsob využitia sériových vozidiel
pre plnenie záväzku Slovenskej republiky v rámci Cieľa síl 2017 – ťažká mechanizovaná
brigáda.
Materiál popisuje jednotlivé úrovne skúšok, ich zameranie a rozsah v kontexte
s platnými smernicami, normami, slovenskými obrannými štandardami a ďalšími technickými
dokumentmi pre vykonávanie skúšok v rezorte Ministerstva obrany. Vyvinutý prototyp BOV
8x8 bude využitý pre ďalšie výskumné účely s cieľom zabezpečiť podmienky pre ďalší
technický rozvoj vozidla, vývoj častí vozidla a budúcich modifikácií. V súlade
s podmienkami a zmluvou uzatvorenou na vývoj, výrobu prototypu ako aj návrhom realizácie
ďalších dodávok vozidiel sú vytvorené vhodné podmienky na zabezpečenie dodávok, servisu,
údržby a komplexných opráv s využitím národných kapacít.
Navrhovaný spôsob obstarania vozidiel umožňuje začať proces
prezbrojenia
mechanizovaných jednotiek ozbrojených síl tak, ako je deklarované v Programovom
vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020. Návrh je spracovaný so zreteľom
na disponibilitu finančných prostriedkov, potrebu vytvorenia podmienok na výcvik osádok,
podmienok na poskytovanie efektívnej logistickej podpory a rýchle zvládnutie novej
výzbroje a techniky. Súčasne sú vytvárané podmienky pre obstaranie nových zbraňových
systémov pre ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktorá je kompatibilná s členskými
krajinami NATO.
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Samotná realizácia projektu ako aj obstaranie vozidiel má vplyv na rozpočet verejnej
správy. V rozpätí rokov 2018 až 2024 náklady na vývoj, výrobu a zabezpečenie adekvátnej
logistickej podpory nepresiahnu limit finančných prostriedkov cca 417 mil. €, ktorých výška
bola odsúhlasená uznesením vlády Slovenskej republiky č.537 z 15.11.2017 vrátane Doložky
vybraných vplyvov.
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