Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
k Obmene rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah)
Návrh medzivládnej dohody na realizáciu Obmeny rádiolokačnej techniky
VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah)
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných 16/4
Časť B

Časť A (vypĺňa pripomienkujúca zložka)
Pripomienkujúca
zložka
MFSR
(Ministerstvo financií
Slovenskej republiky)

MFSR
(Ministerstvo financií
Slovenskej republiky)

MFSR
(Ministerstvo financií
Slovenskej republiky)

Pripomienka

Keďže „Štúdia uskutočniteľnosti zostavená podľa Rámca na hodnotenie verejných
investičných projektov v SR s bližšie špecifikovanými technickými parametrami
jednotlivých druhov rádiolokátorov na základe potrieb OS SR s časovým plánom ich
obstarania II. časť – utajovaná“ je predložená osobitne (jej súčasťou je aj doložka
vybraných vplyvov), Ministerstvo financií SR predkladá k tejto časti pripomienky
samostatne.
Doplniť úlohu ministrovi obrany aby súčasťou medzištátnej zmluvy so štátom Izrael
bola opcia na prevádzku a údržbu rádiolokačnej techniky v zmysle predloženej
ponuky.
Zdôvodnenie: Súčasťou ponuky je opcia na pätnásť rokov údržby a jej akceptácia
zabezpečí, že sa v budúcnosti nezvýši cena prevádzky a údržby
Doplniť zdôvodnenie požadovaných počtov jednotlivých druhov rádiolokátorov
vrátane zdrojov týchto požiadaviek.
Zdôvodnenie: Podľa materiálu predloženého do MPK MO SR v minulosti požadovalo
dodávku troch rádiolokátorov so stredným dosahom a s opciou na štvrtý kus. Parametre
detekcie aktuálne posudzovaných rádiolokátorov stredného dosahu podporujú
predchádzajúcu požiadavku MO na ich nižší počet. Zníženie nakupovaného počtu na
úroveň tejto požiadavky by znamenalo investičné náklady nižšie o 25 – 38 mil. eur s DPH.

(vypĺňa
spracovateľ)

Ustanovenie
Typ Vyhodnotenie
(článok, odsek)

O

Akceptované a
zapracované

Z

Akceptované
a zapracované
v uznesení
vlády SR,
úlohy MiO
SR.

Akceptované a
zapracované
Z v odstavci 2.1.
Cieľ projektu
s.5-6

MFSR
(Ministerstvo financií
Slovenskej republiky)

MFSR
(Ministerstvo financií
Slovenskej republiky)

ÚVSR
(Úrad vlády
Slovenskej republiky)

ÚVSR
(Úrad vlády
Slovenskej republiky)

MHSR
(Ministerstvo
hospodárstva
Slovenskej republiky)

MHSR
(Ministerstvo
hospodárstva
Slovenskej republiky)

V časti 10. v predposlednom odseku na str. 50 je uvedené, že projektový tím navrhuje
vybrať ponuku štátu Izrael variant č. 3. V časti 10.1. „Odporúčaný variant“ je ako
odporúčaná uvedená úprava ponuky „variant č. 1“. Uvedené navrhujem zosúladiť.
V predloženom materiáli v časti 8.3 „Ponuka vlády štátu Izrael“ na str. 45 je potrebné
uviesť aj variant č. 3, ktorý bol zvolený a na ktorý sa predmetný materiál odvoláva v
iných častiach.
Na str. 9 sa uvádza Variant č. 2 s multifunkčnými 3D RL a zároveň sa konštatuje že:
„Multifunkčné 3D RL ponúkajú väčšie možnosti ich využitia oproti jednoúčelovým
radarom. To znamená, že jedno zariadenie môže napríklad plniť funkciu
prehľadového radaru, navádzacieho radaru pre protilietadlové raketové komplety,
ako aj radaru pre riadenie letovej prevádzky s variabilným dosahom. Tieto schopnosti
radaru rozširujú jeho operačné spôsobilosti a eliminujú potrebu obstarať radar pre
každý dosah zvlášť, čo môže priniesť finančné úspory pri obstarávaní, ako aj zníženie
prevádzkových nákladov po dobu životného cyklu radarov“.
V návrhu, ktorý sa odporúča schváliť vládou SR sa táto skutočnosť neodráža.
Odôvodnenie: Navrhuje sa obstarať RL stredného dosahu, malého dosahu aj blízkeho
dosahu.
Odporúčame zredukovať časti, ktoré sú rovnako uvedené v neutajovanom aj v
utajovanom materiáli.
Odôvodnenie: Materiál predkladaný na vládu SR je zbytočne hutný a náročný na
preštudovanie. Naviac aj v samotných materiáloch sa nachádzajú úplne totožné state
(str. 13 a str. 38 neut., str. 11 a str. 37 utaj.)
Vlastný materiál I. časť - neutajovaná. Odporúčame predkladateľovi v bode 8.3
Ponuka vlády štátu Izrael na str. 45 doplniť 3. variant ponuky izraelskej strany, ktorý
je uvedený v štúdii uskutočniteľnosti v bode 4.1.2 na str. 63, nakoľko v I. časti
neutajovaného materiálu sú uvedené len dva varianty.
Vlastný materiál I. časť - neutajovaná. Odporúčame predkladateľovi v bode 10.
Odporúčaná ponuka 3D RL pre vládu Slovenskej republiky z užšieho výberu text
tretieho odstavca „vybrať ponuku štátu Izrael variant č. 3, uvedený v článku 5.1....“
zosúladiť s I. časťou neutajovaného materiálu, nakoľko článok 5.1 sa nenachádza ani
v I. časti neutajovaného materiálu ani v štúdii uskutočniteľnosti.

O

O

Akceptované a
zapracované
v odstavci 10 s. 30
Akceptované a
zapracované
v odstavci 8.3. s. 25

O

Akceptované a
zapracované
v odstavci 10.. s. 31

O

Akceptované a
zapracované

O

Akceptované a
zapracované v
odstavci 8.3. s. 25

O

Akceptované a
zapracované

MHSR
(Ministerstvo
hospodárstva

NBÚSR
(Národný
bezpečnostný úrad)

NBÚSR
(Národný
bezpečnostný úrad)

Vlastný materiál I. časť - neutajovaná. Odporúčame predkladateľovi do I. časti
neutajovaného materiálu za bod 8. Odporúčané ponuky 3D RL pre vládu Slovenskej
republiky doplniť časť 4.2 Vylúčenie nerealizovateľných riešení zo štúdie
uskutočniteľnosti, aby bolo zrejmé, prečo došlo k vyradeniu ostatných ponúk,
nakoľko MO SR prijalo 10 ponúk od vlád 13 oslovených krajín.
V celom vlastnom materiáli odporúčame slovo „NBÚ SR“ nahradiť slovom „NBÚ“.
Odôvodnenie:
§ 34 Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej
správy.
Vo vlastnom materiáli na strane 32 v treťom odseku v druhom riadku v zátvorke
odporúčame vypustiť slovo „NÁRODNÉ“).
Odôvodnenie:
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov v § 3 definuje stupne utajenia. Pojem „NÁRODNÉ TAJNÉ“ v legislatíve
neexistuje.

O

Akceptované
a zapracované
v utajovanej časti

O

Akceptované a
zapracované

O

Akceptované a
zapracované

MZVEZ SR
(Ministerstvo
zahraničných vecí a
európskych záležitostí
SR)

Doplniť informáciu, prečo je počet RL jedným z hlavných kritérií, keď materiál
uvádza, že: „Multifunkčné 3D RL ponúkajú väčšie možnosti ich využitia oproti
jednoúčelovým radarom. To znamená, že jedno zariadenie môže napríklad plniť
funkciu prehľadového radaru, navádzacieho radaru pre protilietadlové raketové
komplety, ako aj radaru pre riadenie letovej prevádzky s variabilným dosahom.
Tieto schopnosti radaru rozširujú jeho operačné spôsobilosti a eliminujú potrebu
obstarať radar pre každý dosah zvlášť, čo môže priniesť finančné úspory pri
obstarávaní, ako aj zníženie prevádzkových nákladov po dobu životného cyklu
radarov.“

O

MZVEZ SR
(Ministerstvo
zahraničných vecí a
európskych záležitostí
SR)

Používať správne názvy štátov v zmysle platných usmernení Kartografického
ústavu (Izraelský štát, Maďarsko), text materiálu upraviť v zmysle Pravidiel
slovenského pravopisu.

O

Akceptované a
zapracované
v odstavci 2.1. Cieľ
projektu s.5-6

Akceptované
a zapracované
v utajovanom
a neutajovanom
dokumente

Z

Akceptované
a zapracované
v utajovanej časti
3.3.1.Vyhodnotenie
dotazníka NCIA s.
49-50.

Z

Akceptované a
zapracované

MZVEZ SR
(Ministerstvo
zahraničných vecí a
európskych záležitostí
SR)

Žiadame doplniť hodnotenie NCIA ponúk troch krajín postupujúcich do užšieho
výberu v procese obstarávania. Odôvodnenie: Materiál hovorí o tom, že
hodnotenie bolo spracované, ale neuvádza (ani I. časť, ani II. časť) jeho
výsledky.

MZVEZ SR
(Ministerstvo
zahraničných vecí a
európskych záležitostí
SR)

Žiadame upraviť uznesenie vlády SR (a Bezpečnostnej rady SR) tak, aby
vyjadrovalo, že neschvaľuje konkrétnu medzinárodnú dohodu na obmenu
techniky. Pri budúcom predložení sfinalizovanej medzinárodnej dohody
odporúčame postupovať v zmysle Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných
zmlúv a zmluvnú prax.

ÚJDSR
(Úrad jadrového
dozoru Slovenskej
republiky)

Odoslané bez pripomienok

MŠVVaŠSR
(Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
Slovenskej republiky)

Odoslané bez pripomienok

ÚNMSSR
(Úrad pre
normalizáciu,
metrológiu a
skúšobníctvo
Slovenskej republiky)

MVSR
(Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky)

MKSR
(Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky)

Odoslané bez pripomienok

Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok

MPSVRSR
(Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej
republiky)

Odoslané bez pripomienok

ÚPVSR
(Úrad priemyselného
vlastníctva Slovenskej
republiky)

Odoslané bez pripomienok

MPRVSR
(Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka
Slovenskej republiky)

Odoslané bez pripomienok

MZSR
(Ministerstvo
zdravotníctva
Slovenskej republiky)

Odoslané bez pripomienok

MSSR - Sekcia
legislatívy
(Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky
- Sekcia legislatívy)

ÚVO
(Úrad pre verejné
obstarávanie)

Odoslané bez pripomienok

Odoslané bez pripomienok

MŽPSR
(Ministerstvo
životného prostredia
Slovenskej republiky)

PMÚSR
(Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky)

NBS
(Národná banka
Slovenska)

Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok

ÚPPVII
(Úrad podpredsedu
vlády Slovenskej
republiky pre
investície a
informatizáciu)

Odoslané bez pripomienok

MDaVSR
(Ministerstvo dopravy
a výstavby Slovenskej
republiky)

Odoslané bez pripomienok

AZZZ SR
(Asociácia
zamestnávateľských
zväzov a združení
Slovenskej republiky)

Odoslané bez pripomienok

Štatistický úrad
Odoslané bez pripomienok
SR
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná, Z – zásadná

