VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Smernica pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2021 až 2026
Spôsob pripomienkového konania
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

34 /8 (z toho 1 zásadná pripomienka od ZBOP SR, ktorý
nie je povinne pripomienkujúcim subjektom)
34

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

23/6
9/1
2/1

Rozporové konanie s MDaV SR bolo vykonané dňa 23.9.2017. V rámci rozporového konania bola dosiahnutá zhoda na znení
zásadnej pripomienky, ktorá bola následne zapracovaná do materiálu.
Rozporové konanie so SŠHR SR bolo vykonané dňa 25.9 2017 za účasti MH SR, ako dotknutého subjektu. V rámci rozporového
konania bola dosiahnutá zhoda na znení zásadných pripomienok, ktoré boli následne zapracované do materiálu.
Rozporové konanie s MF SR bolo vykonané dňa 25.9 2017. V rámci rozporového konania nebola dosiahnutá zhoda na znení jednej
zásadnej pripomienky. Na základe následného rozporového konania na úrovni ministrov bola dosiahnutá zhoda a zásadná pripomienka
bola čiastočne akceptovaná a zapracovaná do materiálu.
7
1 (pripomienka od ZBOP SR, ktorý nie je povinne
pripomienkujúcim subjektom)

Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov
Č.

Subjekt

1. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky

Pripomienky Pripomienky
Nemali
Vôbec
do termínu po termíne pripomienky nezaslali
1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

13 (12o,1z)

0 (0o,0z)

3. Ministerstvo financií Slovenskej republiky

5 (2o,3z)

0 (0o,0z)

4. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

1 (1o,0z)

0 (0o,0z)

5. Národný bezpečnostný úrad

2 (2o,0z)

0 (0o,0z)

6. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

3 (0o,3z)

0 (0o,0z)

7. Úrad vlády Slovenskej republiky

8 (8o,0z)

0 (0o,0z)

8. Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky

1 (0o,1z)

0 (0o,0z)

9. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

11. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

12. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

13. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

14. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

15. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

16. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

17. Národná banka Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

18. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

19. Úrad pre verejné obstarávanie

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

20. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

21. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

22. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

23. Štatistický úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

24. Združenie miest a obcí Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

25. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

26. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

27. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

28. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

29. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

30. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

31. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

32. Najvyšší súd Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

33. Národná rada Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

34. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

35. Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

36. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

37. Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

38. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

39. Republiková únia zamestnávateľov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

40. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

41. Konferencia biskupov Slovenska

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

42. Asociácia priemyselných zväzov

0 (0o,0z)

0 (0o,0z)

x

34 (26o,8z)

0 (0o,0z)

Spolu
Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná

Subjekt

Pripomienka

Typ Vyh.

Spôsob vyhodnotenia

AZZZ SR K predloženému návrhu nemá pripomienky.

O

A Akceptovaná.

K bodu 1 štvrtý odsek: Odporúčame doplniť slovo „štátu“ do názvu
dokumentu uvedeného v texte materiálu „Medzinárodného programu 06E
MDaVSR Podpora obrany na roky 2020 až 2022“ v súlade so zavedeným (úplným
oficiálnym) názvom predmetného medzirezortného programu, pozri napr.
Uznesenie vlády SR č. 29 z 23. januára 2019 k návrhu Medzirezortného
programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2019 až 2024.
K bodu 2 tretí odsek a k bodu 3.2.1.1. písm. m): Odporúčame nahradiť slová
„spojeneckých vojsk na území SR“ slovným spojením „zahraničné ozbrojené
sily prijaté na územie SR“ v príslušnom gramatickom tvare, nakoľko toto
slovné spojenie je zavedené v § 26 ods. 8 návrhu zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý je
MDaVSR aktuálne v schvaľovacom procese v Národnej rade SR (číslo parlamentnej
tlače: 1519) resp. slovným spojením „zahraničným ozbrojeným silám na
území SR“ v príslušnom gramatickom tvare, nakoľko toto slovné spojenie je
zavedené v § 4 ods. 4 písm. i) návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je
aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní (číslo legislatívneho
procesu: LP/2019/544).
K bodu 3.1. – tabuľka 1: Odporúčame revidovať počty profesionálnych
MDaVSR vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a celkové počty personálu uvedené v tabuľke č. 1, nakoľko
počty uvedené pre roky 2021, 2022 a 2023 sú nižšie ako celkové početné stavy

O

A Akceptovaná. Text upravený.

O

A

Akceptovaná. Text upravený.

O

N

Neakceptovaná.
V materiáli „Celkové početné
stavy vojakov a zamestnancov
v ozbrojených silách SR k 31.

vojakov a zamestnancov v ozbrojených silách SR k 31. decembru 2020
deklarované v dokumente č. SEKRO-V-132/2019 (stupeň utajenia písomnosti
„Vyhradené“), aktuálne predloženom MO SR do medzirezortného
pripomienkového konania.

K bodu 3.2.1.1.: Odporúčame medzi priority predmetného programu doplniť
body: p) Plnenie opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie, z
MDaVSR dôvodu, že táto úloha je uvedená v § 4 ods. 4 písm. j) návrhu zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých

decembru 2020“ vláda SR
schvaľuje 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. V predkladanom
materiáli
sú
plánovacie
východiská ľud-ských zdrojov
MO SR, ktoré zahŕňajú
skutočnú naplnenosť tabuliek
počtov MO SR, a zároveň
predpokladanú
ambíciu
nárastu ľudských zdrojov na
plnenie úloh MO SR v stave
bezpečnosti.
Z vyššie uvedených dôvodov
nie je možné revidovať počty
ľudských zdrojov v predmetných materiáloch.
Čiastočne akceptované.
O

ČA Doplnené nové písmeno p).
Navrhované písmená q) a r)
nie sú považované z pohľadu
obranného plánovania za

zákonov, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní (číslo
legislatívneho procesu: LP/2019/544); q) Podieľanie sa na príprave
obyvateľstva na obranu štátu, z dôvodu, že táto úloha je uvedená v § 4 ods. 13
vyššie uvedeného návrhu zákona; r) Vykonávanie previerok pripravenosti
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru,
ďalších záchranných zložiek, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov
štátnej správy, ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou,
súdov, prokuratúry, orgánov miestnej štátnej správy, obcí a vyšších územných
celkov, právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a
fyzických osôb na plnenie úloh v čase vojny a vojnového stavu, z dôvodu, že
táto úloha je uvedená v § 3 ods. 1 písm. a) resp. v ods. 11 a 12 návrhu zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, ktorý je aktuálne v schvaľovacom procese v NR SR (číslo
parlamentnej tlače: 1519).
K bodu 4 prvý odsek: Žiadame v prvej vete odseku vynechať text „ak ich
zabezpečovanie nie je účelné alebo možné v rezorte MO SR“. Odôvodnenie:
Zodpovednosť za plnenie jednotlivých úloh v rámci podpory obrany štátu sa
neposudzuje vyššie uvedeným kritériom, ale je ustanovená platnou
MDaVSR legislatívou, napr. § 26 ods. 5 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení
neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákon č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
K bodu 4.1.1. tretí odsek: Odporúčame vypustiť slovo „programu“ v nadpise
MDaVSR tohto odseku „Priority programu“ z dôvodu, že v ostatných bodoch materiálu
je použité len slovo „Priority“ .

prioritné úlohy MO SR.

O

A

Akceptovaná. Text upravený.

O

A

Akceptovaná. Text upravený.

MDaVSR

MDaVSR

MDaVSR

MDaVSR

MDaVSR

K bodu 4.1.1.: Odporúčame medzi priority predmetného programu doplniť aj
bod: g) Zapojenie sa do aliančných projektov v oblasti vojenskej mobility
formou budovania „dual use“ dopravnej infraštruktúry realizovaných pod
vedením PESCO na území SR s využitím spolufinancovania z finančných
prostriedkov EÚ (CEF – nástroj na prepájanie Európy), z dôvodu, že sa SR k
tejto aktivite rovnako zaviazala na samite NATO v Bruseli (2018) – pozri
Uznesenie vlády SR č. 462 z 10. októbra 2018.
K bodu 4.1.2. tretí odsek písm. b) piata odrážka: Odporúčame nahradiť slovné
spojenie „centrálna technická evidencia cestných komunikácií SR“ v
príslušnom gramatickom tvare správnym odborným pojmom „centrálna
technická evidencia pozemných komunikácií“ v príslušnom gramatickom
tvare, ktorý je ustanovený v § 3 ods. 3 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
K bodu 4.1.2. tretí odsek písm. b) prvá odrážka: Odporúčame z textu odstrániť
skratku „ŽST“ nakoľko nie je uvedená v bode 6. materiálu – Zoznam
použitých skratiek a pre obsahový význam nie je podstatná.
K bodu 4.1.2. tretí odsek písm. d): Navrhujeme vypustiť v plnom rozsahu.
Odôvodnenie: V zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v
znení neskorších predpisov nie je definovaný pojem „núdzové komunikácie“ a
nemáme vedomosť o tom, že by v inom právnom predpise takýto pojem
definovaný bol. V súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“)
nemá v kompetencii zabezpečovanie alebo zriaďovanie komunikačných
kanálov pre tento daný účel. Zároveň je potrebné uviesť, že MDV SR ani nie
je oboznámené s aktuálnym zoznamom všetkých miest velenia Ministerstva
obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Všeobecne. Odporúčame v texte smernice (vlastného materiálu) nahradiť
slovné spojenie „ozbrojené sily SR“ v príslušnom gramatickom tvare skratkou

O

ČA Čiastočne akceptovaná.
Text upravený a zapracovaný
do
úloh
predmetného
programu
a relevantného
podprogramu.

O

A

Akceptovaná. Text upravený.

O

A

Akceptovaná. Text upravený

Z

A

Pripomienka bola predmetom
rozporového konania. MDaV
SR súhlasilo s navrhovanou
úpravou textu. Rozpor bol
odstránený.

O

A

Akceptovaná. Text upravený.

„OS SR“, ktorú predkladateľ zaviedol v bode 6. materiálu – Zoznam použitých
skratiek.
Všeobecne. Odporúčame v texte smernice nahradiť skratku „ČK“ slovným
MDaVSR spojením „členská krajina“ resp. „členské krajiny“ v príslušnom gramatickom
tvare nakoľko vyššie uvedená skratka nie je uvedená v bode 6. materiálu –
Zoznam použitých skratiek.
Všeobecne. Odporúčame v texte smernice nahradiť slovné spojenie „podpora
MDaVSR hostiteľskou krajinou“ v príslušnom gramatickom tvare skratkou „HNS“, ktorú
predkladateľ zaviedol v bode 6. materiálu – Zoznam použitých skratiek.
Materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je
kvantifikovaný v analýze vybraných vplyvov s tým, že bude rozpočtovo
MFSR
zabezpečený v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol na
príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej
správy. Uvedené konštatovanie beriem na vedomie.
V doložke vybraných vplyvov v časti 12. Zdroje je uvedené, že pri
vypracovaní doložky, príp. analýz vplyvov predkladateľ vychádzal z Návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021. V samotnom materiáli pod
tabuľkou č. 2 je uvedená poznámka: „Návrh plánovacích limitov finančných
zdrojov na rok 2021 vychádza z Rozpočtu verejnej správy na rok 2019 až 2021
(uznesenie vlády SR č. 453/2018 z 10. októbra 2018). Návrh plánovacích
limitov finančných zdrojov na roky 2022 až 2026 je stanovený vo väzbe na
MFSR
prognózu vývoja HDP, ktorá bola spracovaná Inštitútom finančnej politiky MF
SR z mája 2019 a percentom výdavkov na obranu v súlade s Dlhodobým
plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl
Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 (2 % HDP od roku 2022).“.
Údaj v zátvorke je potrebné zmeniť na „2 % HDP od roku 2024“, nakoľko
vlastný materiál sa odvoláva na Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na
výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030, ktorý ráta s
dosiahnutím úrovne 2 % HDP až v roku 2024. Zásadne žiadam, aby analýza

O

A

Akceptovaná. Text upravený.

O

A

Akceptovaná. Text upravený.

O

Z

ČA Čiastočne akceptovaná.
Text
bol
zapracovaný
v rozsahu uvedenom v Doložke vybraných vplyvov.
A

Pripomienka bola predmetom
rozporového konania. MF SR
súhlasilo s navrhovanou
úpravou textu. Rozpor bol
odstránený.

vplyvov a aj celý materiál boli prepracované v súlade s aktuálnymi limitmi
výdavkov jednotlivých kapitol uvedenými v Návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2020 až 2022.
V nadväznosti na uvedené odporúčam pokračovať v legislatívnom procese
predloženého materiálu až po schválení Návrhu rozpočtu verejnej správy na
roky 2020 až 2022 vládou SR a Národnou radou SR.

O

MFSR

MFSR

V nadväznosti na uvedené zásadne žiadam z návrhu uznesenia vlády SR
vypustiť úlohu B.2., ktorá ukladá ministrovi financií „zabezpečiť v rámci
štátneho rozpočtu SR zdrojový rámec výdavkov na obranu v deklarovanej
výške 2 % HDP v súlade so záväzkom SR v NATO v oblasti Prísľubu
investovania do obrany (Defence Investment Pledge)“ a z vlastného materiálu,
z časti 3.1. vypustiť posledný odsek o zvyšovaní obranných výdavkov:
„Obranné výdavky SR sa v súlade s potrebami zabezpečenia obrany z dôvodu
implementácie finančne náročných strategických projektov modernizácie OS
SR, plnenia spojeneckých záväzkov a záväzkov vyplývajúcich z účasti v
PESCO budú zvyšovať, a to v závislosti od stavu verejných financií s cieľom
dosiahnutia úrovne 1,9 % HDP v roku 2021 a ambíciou dosiahnutia úrovne 2
% HDP od roku 2022. Na modernizáciu výzbroje, techniky a komunikačných
a informačných systémov OS SR sa bude podľa kritérií NATO vyčleňovať z
obranných výdavkov minimálne 20 %.“.

Z

ČA Smernica definuje požiadavky
v oblasti obranného plánovania potrebné na zabezpečenie
obrany štátu, vrátane ich
zdrojového rámca. Prípadné
zmeny limitu výdavkov budú
zapracované v návrhu rozpočtu príslušných kapitol s tým,
že základné priority a úlohy
tejto
smernice
budú
rešpektované.
Na základe výsledku
rozporových rokovaní s MF
SR čiastočne akceptovaná.
Odsek z časti 3.1. bol
upravený. Návrh uznesenia
vlády bol ponechaný bezo
zmeny z dôvodu potreby
ČA národnej implementácie
záväzku SR voči NATO
(potvrdený prezidentom SR
na samite NATO v roku 2018)
v oblasti Prísľubu
investovania do obrany, tzv.
„Defence Investment Pledge“.
MF SR odstúpilo od zásadnej

pripomienky vypustiť úlohu
B.2., z návrhu uznesenia
vlády SR. Rozpor bol
odstránený.

MFSR

MVSR

Zásadne žiadam odôvodniť rozdielne údaje o plánovaných počtoch ľudských
zdrojov Ministerstva obrany SR v materiáli Dlhodobý plán rozvoja obrany s
dôrazom na výstavbu ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030, Celkové
početné stavy vojakov a zamestnancov v ozbrojených silách SR ... k 31. 12.
2019 a v navrhovanej Smernici pre obranné plánovanie SR na roky 2021 až
2026, aby bolo možné zaujať stanovisko k počtu zamestnancov a ich osobných
výdavkov financovaných z rozpočtu kapitoly MO SR.
Upraviť text v časti 4.1.5. Podprogram 06EOJ - Miesta riadenia pre obranu
štátu nasledovne: 4.1.5 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/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

Z

A

O

A

Pripomienka bola predmetom
rozporového
konania
na
ktorom MO SR odôvodnilo
rozdielne údaje v plánovaných
počtoch ľudských zdrojov.
Text upravený. Rozpor bol
odstránený.
Akceptovaná. Text upravený.
Finančné zdroje na roky 20212022 boli upravené v súlade
s vládou SR schvá-leným
návrhom rozpočtu verejnej
správy na roky 2020-22.

NBÚ

NBÚ

SŠHRSR

vybranej časti objektov • v roku 2024 rekonštrukcie vybraných častí filtroventilačného 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 € ) Podprogram 06E0J Kalendárny rok 2021
2022 2023 2024 2025 2026 Miesta riadenia pre obranu štátu 350 000 180 000
100 000 35 000 60 000 100 000.
K materiálu V bode 3.3.3 Úlohy Národného bezpečnostného úradu
odporúčame doplniť za slová „Kybernetická obrana„ slová „a kybernetická
bezpečnosť“ a ďalej za slová „v oblasti kybernetickej obrany“ slová „a
kybernetickej bezpečnosti“.

Všeobecne k materiálu V celom materiáli odporúčame zmeniť názov
„Národný bezpečnostný úrad SR“ na „Národný bezpečnostný úrad“.
Odôvodnenie: Gramatická pripomienka.
k Vlastnému materiálu: 4.1.4. Podprogram 06E06 – Štátne hmotné rezervy pre
obranu, požaduje upraviť Úlohu a) nasledovne, „Vytvárať štátne hmotné
rezervy určené pre OS SR v súlade s požiadavkami MO SR cestou
požiadaviek účastníkov medzirezortného programu podpora obrany štátu a
MH SR“. Odôvodnenie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky ( ďalej len „ SŠHR SR“) podľa zákona č. 372/2012 o štátnych
hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom

O

O

Z

ČA Čiastočne akceptovaná.
Názov spôsobilosti „Kybernetická obrana“ rešpektuje
originálny
názov
cieľa
spôsobilosti „Cyber Defence“.
Do textovej časti bodu 3.3.3
bola doplnená formulácia
„a kybernetickej bezpečnosti.“
A Akceptovaná. Text upravený.

A

Pripomienka bola predmetom
rozporového konania. Na
základe jeho záverov bola
pripomienka akceptovaná a
text upravený. Rozpor bol
odstránený. MH SR súhlasí

SŠHRSR

SŠHRSR

výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tvorí
štátne hmotné rezervy pre potreby ozbrojených síl alebo požiadaviek
vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Príprava a
rozvoj podpory obrany štátu sa zabezpečuje podľa potrieb obrany štátu na
základe plánu, ktorý vypracúva ministerstvo v súčinnosti s ďalšími
ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ďalšími orgánmi
štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou podľa § 26 ods. 5 zákona č.
319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.
k Vlastnému materiálu: 4.1.4. Podprogram 06E06 - Štátne hmotné rezervy pre
obranu, požaduje zmeniť Zámer na, „Tvorba a udržiavanie štátnych hmotných
rezerv v rozsahu potrieb ozbrojených síl Slovenskej republiky a poskytovania
HNS cestou požiadaviek účastníkov medzirezortného programu podpory
obrany štátu a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“.
Odôvodnenie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej
len „ SŠHR SR“) podľa zákona č. 372/2012 o štátnych hmotných rezervách a
o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tvorí štátne hmotné rezervy
pre potreby ozbrojených síl alebo požiadaviek vyplývajúcich z
medzinárodných záväzkov SR.
pripomienka k Vlastnému materiálu: 4.1.4. Podprogram 06E06 – Štátne
hmotné rezervy pre obranu, požaduje upraviť Úlohu b) nasledovne,
„Skladovať a udržiavať štátne hmotné rezervy pre OS SR v sortimente a
množstve podľa požiadaviek MO SR cestou požiadaviek účastníkov
medzirezortného programu podpora obrany štátu a MH SR, tak aby boli
okamžite použiteľné“. Odôvodnenie: Správa štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky ( ďalej len „ SŠHR SR“) podľa zákona č. 372/2012 o
štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o

s doplnením kompetencie.

Z

A

Pripomienka bola predmetom
rozporového konania. Na
základe jeho záverov bola
pripomienka akceptovaná a
text upravený. Rozpor bol
odstránený. MH SR súhlasí s
doplnením kompetencie.

Z

A

Pripomienka bola predmetom
rozporového konania. Na
základe jeho záverov bola
pripomienka akceptovaná a
text upravený. Rozpor bol
odstránený. MH SR súhlasí s
doplnením kompetencie.

ÚVSR

ÚVSR

ÚVSR

elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, tvorí štátne hmotné rezervy pre potreby ozbrojených síl alebo
požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
Zásoby štátnych hmotných rezerv slúžia v čase vojny a vojnového stavu na
zabezpečenie obrany štátu a sú súčasťou obrannej infraštruktúry podľa § 26
ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR.
K Doložke vybraných vplyvov, bod 5: Odporúčame slová „...cieľom je
iniciovať strednodobú fázu národného systému obranného plánovania (1 – 6
rokov)...“ nahradiť slovami „...cieľom je iniciovať strednodobú fázu
obranného plánovania (3 – 6 rokov)...“, alebo vypustiť zátvorku.
Odôvodnenie: Podľa § 25 ods. 4 je výhľad strednodobého plánovania na 3 až 6
rokov. To isté sa uvádza aj v poslednom odseku kapitoly 1. Úvod (str. 3)
vlastného materiálu.
K Obalu materiálu: Odporúčame upraviť informáciu v časti „Podnet“ na obale
materiálu (uvádza, že materiál sa predkladá na základe Plánu práce vlády SR
na rok 2019) podľa informácie v bode 2 Doložky vybraných vplyvov (uvádza,
že návrh sa predkladá ako iniciatívny materiál) alebo predkladacej správy,
ktorá odkazuje na § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších
predpisov. Odôvodnenie: Nesúlad medzi časťami materiálu.
K Predkladacej správe: Odporúčame zladiť tretí odsek predkladacej správy s
vecne súvisiacim textom v poslednom odseku kapitoly „1. Úvod“ a v kapitole
„5. Záver“ vlastného materiálu. Zároveň odporúčame v druhom odseku
vypustiť slová „a plnení podprogramov medzirezortného programu 06E
Podpora obrany štátu“ a tiež spresniť výraz „ciele spôsobilostí 2017“ takto:
„ciele spôsobilostí NATO pre SR (2017)“. Na záver odporúčame doplniť
stručné zhrnutie očakávaného dopadu tzn. zhodnotenie vplyvov v súlade s
Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie:
Dotknuté časti materiálu rozdielne upravujú úlohu „Medzirezortného

O

A

Akceptovaná. Text upravený.

O

A

Akceptovaná. Text upravený.

O

A

Akceptovaná. Text upravený.

ÚVSR

ÚVSR

programu 06E Podpora obrany štátu“, a to raz ako východiska (v predkladacej
správe), ktoré predložený návrh Smernice pre obranné plánovanie SR na roky
2021 až 2026 rozpracúva, a druhý raz ako prostriedku (vo vlastnom materiáli),
ktorým sa zabezpečí plnenie predloženého návrhu Smernice pre obranné
plánovanie SR na roky 2021 až 2026. Predpokladáme, že predložený návrh
strednodobého plánovacieho dokumentu by mal vychádzať z dlhodobého
plánu rozvoja podpory obrany štátu. Druhou časťou pripomienky sa navrhuje
terminologická úprava z dôvodu, že „Obranné kapacity a spôsobilosti SR“
zahŕňajú aj „podporu obrany štátu“. Úprava týkajúca sa „cieľov spôsobilostí“
sa navrhuje v súvislostiach terminológie obranného plánovania NATO.
Doplnenie dopadov/vybraných vplyvov materiálu sa navrhuje v súlade so
Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Bezpečnostnej
rady SR (čl. 7 a 9) a Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na
rokovanie vlády SR (čl. 7 a 9).
K Vlastnému materiálu, 1. Úvod a 3.2. Ministerstvo obrany SR (bod 3.2.1.1.):
Odporúčame vypustiť prvý odsek kapitoly 1. Úvod a zároveň odporúčame
zladiť písm. b) v kap. 3.2. (bod 3.2.1.1.) s návrhom Obrannej stratégie SR
schváleným vládou SR 4.10.2017 [bod 29, resp. bod 54 písm. a) v hlavnej
vete]. Odôvodnenie: Obranná stratégia SR určuje základné prístupy SR k
zabezpečovaniu svojej obrany a v tomto kontexte je hlavným východiskom aj
pre nadväzné dokumenty obranného plánovania SR. Dlhodobé, strednodobé a
ďalšie dokumenty obranného plánovania musia rešpektovať strategický rámec
obrany štátu. Nie je žiaduce, aby sa dokument strednodobej fázy obranného
plánovania pokúšal vymedziť, „ako je obrana SR zabezpečovaná“ ani, aby
minister obrany predkladal na rokovanie vlády SR dokumenty s identickými
textami, už vôbec nie s rozpornými textami.
K Vlastnému materiálu, 2. Presadzovanie bezpečnostných záujmov SR v
oblasti obrany štátu prostredníctvom obranného plánovania: Odporúčame
vypustiť kapitolu 2. Odôvodnenie: Kapitola 2 presahuje „strednodobý

O

O

akceptovaná.
ČA Čiastočne
Formuláciu v písmene b) bod
3.2.1.1 je potrebné chápať
prípravy
na
v kontexte
zabezpečenie obrany (budovanie kapacít a spôsobilostí)
Predmetná formulácia reflektuje bod 23. návrhu Obrannej
stratégie
SR,
(schválená
vládou SR), v referencii na
čl.3 Washingtonskej zmluvy.
Čiastočne akceptovaná.
ČA Cieľom kapitoly 2 je spraviť
informačný vstup do

ÚVSR

implementačný dokument v oblasti obranného plánovania“, ktorý má
nadviazať na Obrannú stratégiu SR a dlhodobé plány. Je to Bezpečnostná
stratégia SR, ktorá má definovať bezpečnostnú politiku na presadzovanie
bezpečnostných záujmov, a to aj v súvislostiach obrany štátu. Obranná
stratégia SR nadväzujúca na Bezpečnostnú stratégiu SR určuje základné
prístupy SR k zabezpečovaniu svojej obrany v dlhodobom horizonte. Nie je
žiaduce, aby sa Smernica pre obranné plánovanie SR na roky 2021 až 2026
pokúšala o vymedzenie „presadzovania bezpečnostných záujmov štátu v
oblasti obrany štátu“ ani, aby minister obrany predkladal na rokovanie vlády
SR dokumenty s identickými textami, už vôbec nie s rozpornými textami (napr.
oproti návrhu Obrannej stratégie SR). V súlade s § 25 ods. 4 zákona č.
319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa
má v rámci strednodobého plánovania určiť vyvážený postup a efektívne
rozloženie zdrojov na zabezpečenie požadovaných kapacít a spôsobilostí
ozbrojených síl a podpory obrany štátu; tzn. kapitola 2 (napr. „zvyšovanie
odolnosti štátu“) je v predloženom návrhu nadbytočná. Kapitola s takýmto
názvom a obsahom nebola ani v predchádzajúcej smernici pre obranné
plánovanie SR.
K Vlastnému materiálu, 3. Obranné kapacity a spôsobilosti SR, str. 4:
Odporúčame v prvom odseku v prvej vete doplniť slová „Požiadavky na“ pred
slová „Obranné kapacity a spôsobilosti...“ a odstrániť nesúlad druhej vety s
textom kapitoly „5. Záver“. Odôvodnenie: Je štylisticky zrozumiteľnejšie, ak z
ambície alebo záväzkov vychádzajú „požiadavky“ na kapacity a spôsobilosti,
nie kapacity a spôsobilosti. Druhá veta uvádza, že rozvoj „kapacít a
spôsobilostí SR“ – chýba ich spresnenie – „sa realizuje prostredníctvom
harmonizácie procesov národného obranného plánovania s obranným
plánovaním NATO a rozvojom spôsobilostí EÚ“. Takéto tvrdenie
nezodpovedá vytváraniu napr. kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl, ako
výsledku obranného plánovania a jeho implementácie v jednotlivých

problematiky budovania
obranných spôsobilostí a kapacít SR, a zároveň poukázať,
že túto oblasť je potrebné
vnímať v širšom národnom
kontexte (t.j. nielen budovanie
spôsobilostí a kapacít OS SR
a podpory obrany štátu.)
V rámci cieľov spôsobilostí je
potrebné budovať aj spôsobilosti, ktoré nespadajú do
kompetencií MO SR (napr.
stabilizácia a rekonštrukcia,
kybernetická obrana a kybernetická bezpečnosť, podpora
pri komplexných haváriách).

O

A

Akceptovaná. Text upravený.

ÚVSR

ÚVSR

oblastiach, napr. v oblasti ľudských zdrojov alebo vyzbrojovania. Zladenie
procesov/plánov nevytvorí kapacity alebo spôsobilosti. Zároveň to evokuje
nesúlad s textom kapitoly „5. Záver“, ktorý uvádza: „budovanie obranných
spôsobilostí SR a rozvoj podpory obrany štátu prostredníctvom plnenia priorít
programov MO SR, úloh vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí... a úloh
vyplývajúcich z podprogramov medzirezortného programu 06E Podpora
obrany štátu“.
K Vlastnému materiálu, 3.2. Ministerstvo obrany (bod 3.2.1.2.), Tabuľka č. 2:
Odporúčame upraviť záver vety v poznámke pod tabuľkou č. 2 konštatujúci,
že návrh plánovacích limitov na roky 2022 až 2026 je stanovený okrem iného
„percentom výdavkov na obranu v súlade Dlhodobým plánom rozvoja obrany
s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030
(2% HDP od roku 2022)“. Odôvodnenie: Návrh Dlhodobého plánu rozvoja
obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl SR s výhľadom do
roku 2030 schválený vládou SR 4.10.2017 stanovuje výdavky na obranu, resp.
pre kapitolu MO SR (podľa jeho prílohy č. 6) na úrovni 2 % HDP od roku
2024 (na rok 2022 plánoval úroveň 1,65 % HDP).
K Vlastnému materiálu, všeobecne: Odporúčame vo formulácii „v oblasti
obrany štátu a podpory obrany štátu“ (napr. str. 3 tretí odsek) vypustiť slová „a
podpory obrany štátu“ a vo formulácii „obranných kapacít a spôsobilostí SR a
podpory obrany štátu“ (napr. str. 3 štvrtý odsek) vypustiť slová „a podpory
obrany štátu“ alebo celú formuláciu upraviť takto: „kapacít a spôsobilostí
ozbrojených síl a podpory obrany štátu“. Pripomienka sa vzťahuje na všetky
miesta, kde sa tieto formulácie vyskytujú, a vyžaduje primeranú úpravu názvu
kapitoly 3, príp. kapitoly 4. Zároveň odporúčame slovné spojenie „národné
obranné plánovanie“ nahradiť slovným spojením „obranné plánovanie SR“;
slovné spojenie „obranné spôsobilosti OS SR“ upraviť tak, aby bolo zrejmé, či
ide o „obranné spôsobilosti SR“ alebo ide o „spôsobilosti OS SR“ (bod 4.1.6);
spresniť výraz „ciele spôsobilostí 2017“ takto: „ciele spôsobilostí NATO pre

O

O

ČA Akceptovaná. Text upravený.

A

Akceptovaná. Text upravený.

SR (2017)“. V poznámkach pod čiarou 11, 12 a 13 odporúčame rozpísať
skratku „ÚV SR“ slovami „uznesenie vlády SR“. V súvislosti s manažérom
podprogramu 06E0J (bod 4.1.5) dávame do pozornosti, že funkcia ministra
vnútra SR nie je spojená s funkciou podpredsedu vlády SR. Odôvodnenie:
Legislatívno-technické úpravy. Oblasť „obrany štátu“ zahŕňa aj
problematiku/oblasť „podpory obrany štátu“; podobne „obranné kapacity a
spôsobilosti SR“ zahŕňajú aj podporu obrany štátu. V tejto súvislosti dávame
do pozornosti návrh Obrannej stratégie SR schválený vládou SR 4.10.2017
(ods. 33), platný zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 2), resp. návrh novely tohto zákona (§ 3
ods. 2; § 25 ods. 2), ktorý schválila vláda SR 29.5.2019 a v súčasnosti je
prerokúvaný v NR SR. Dôvodom sú aj formulácie použité na iných miestach
dokumentu (napr. „obranné plánovanie SR“ v názve dokumentu a v bode
3.2.1.1. na str. 5 alebo „kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl a podpory
obrany štátu“ v poznámke pod čiarou č. 5). Slovné spojenie „obranné
spôsobilosti OS SR“ je neštandardné a nevhodné. Spresnenie slovného
spojenia „cieľov spôsobilostí“ sa navrhuje v súvislostiach terminológie
obranného plánovania NATO. Rozpísanie skratky, ktorá nebola zavedená ani
vysvetlená.
K Časti 3.1 Finančné zdroje (v kontexte s b.4.1.6 písm. f) Stabilnou súčasťou
výdavkov na obranu by mali byť aj adekvátne finančné prostriedky na projekty
obranného výskumu a podpory rozvoja obranných spôsobilostí určené pre
domáce výskumno-vývojové, skúšobné a vývojové organizácie, vrátane
univerzít
a pracovísk SAV. V tejto súvislosti odporúčame iniciovať otvorenie
ZBOP SR
problematiky vyčlenenia/programovania a plánovania adekvátnej finančnej
čiastky na projekty obranného výskumu, podpory obranných spôsobilostí a
rozvoja duálnych technológií riešených na slovenských technických
univerzitách v rámci rozpočtovej kapitoly MO SR (jej garantovania v rozpočte
na obranu na jednotlivé roky) ako neoddeliteľnej súčasti výdavkov na obranu
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Neakceptovaná.
Výdavky na obranu v
podprograme 06E 0I- Výskum
a vývoj na podporu obranu
štátu” sú stabilnou súčasťou
plánovaných výdavkov v
oblasti rezortu Obrany (viď
tabuľka č. 7). MO SR
kontinuálne navyšuje finan-

v rámci plánovaného zvyšovania výdavkov na obranu v podprograme 06E 01Výskum a vývoj na podporu obranu štátu. Tieto finančné prostriedky by mali
byť stabilnou a neoddeliteľnou súčasťou nákladov v rámci plánovaného
dosiahnutia percentuálnych výdavkov na obranu vo výške 2% HDP. V
súčasnosti plánované finančné prostriedky na obranný výskum v kapitole MO
SR sú v porovnaní napr. s našimi susednými štátmi Poľskom a ČR (len pre
zaujímavosť pred dvoma rokmi poskytovalo MO ČR cca 0,5 mld CZK na
projekty obranného výskumu), nehovoriac o ďalších členských štátoch NATO
a EÚ, nedostatočné.
V celom predkladanom materiáli sa k tejto problematike neuvádza nič. V
b.4.1.6 písm. f) sa síce uvádza o zabezpečení potenciálneho zvyšovania
podielu výdavkov v oblasti výskumu a vývoja, avšak s využitím finančných
prostriedkov Európskeho obranného fondu (EDF). Tam budú síce využiteľné
veľmi značné finančné prostriedky, ale je otázne, či domáce subjekty uspejú v
projektoch a okrem zapojenia do projektov PESCO je potrebné podporovať
domáci výskum a vývoj, hlavne univerzitný pre špecifické potreby zvyšovania
obranných spôsobilostí OS SR a zabezpečenie vlastnej obranyschopnosti.
Berúc súčasne do úvahy obsah písm. b) v bode 4.1.6, tak zvyšovanie podielu
vedy a techniky na celkovom rozvoji spôsobilostí OS SR je nemysliteľné bez
adekvátnych finančných prostriedkov garantovaných priamo v rozpočtovej
kapitole MO SR a inštitucionálneho posilnenia štruktúry súčasných "orgánov"
obranného výskumu na MO SR. K Časti 4.1.1, písm f) V materiáli sa
neuvádza, akým spôsobom sa chce zabezpečiť výskumno-vývojová základňa
MO SR. Odporúčame doplniť /precizovať v bode f) alebo doplniť v tejto
súvislosti nové písm. e). Táto základňa je po nešťastnej "transformácii"
bývalého VTÚ, a.s. Liptovský Mikuláš a Slovenského leteckého inštitútu
(SLI) a.s., Košice de facto zlikvidovaná, pretože VTSÚ má obmedzenú
pôsobnosť pre vývoj a skúšky pozemnej techniky a munície. Vedenie MO SR
a orgány vyzbrojovania a obranného výskumu sa mali už dávno zaoberať

čné prostriedky na výskum
a vývoj napr. od roku 2015 sa
objem prostriedkov na vedu
a výskum navýšil viac ako 10
násobne.
Po rozpracovaní prijatých
záväzkov v oblasti PESCO sa
predpokladá ďalšie navýšenie
finančných
zdrojov
na
realizáciu
predmetných
záväzkov. Výšku plánovaných výdavkov na výskum
a vývoj považujeme
v súčasnej dobe za dostatočnú
z dôvodu, že napriek snahe
MO SR čerpanie finančných
prostriedkov v jednotlivých
rokoch nedosahuje objem
prostriedkov, ktoré sú k
dispozícii.
Ostatné poznámky/odporúčania uvedené v texte pripomienky
je
potrebné
komplexne posúdiť z pohľadu
kompe-tencií MO SR. To by
mohlo
byť
predmetom
rokovaní, ktoré
MO SR
plánuje iniciovať v súvislosti

riešením súčasného neprijateľného stavu, keď boli VTÚ a SLI zlikvidované a
nikto neprebral ich pôsobnosť v tak dôležitých oblastiach ako sú aplikovaný
výskum, vývoj, skúšobníctvo, modernizácia atď. v oblasti leteckej techniky,
systémov jednotlivca (výstroj, nanotechnológie, RCHBO a i.) a ďalších. V tak
dôležitých oblastiach obranných spôsobilostí neexistujú v rezorte obrany
špecialisti , či prináša vysoké riziká v rámci tvorby technických špecifikácií a
akvizícii obrannej techniky. Spôsobov riešenia je niekoľko. Okrem iného napr.
- rozšíriť štruktúru VTSÚ o odbory v Liptovskom Mikuláši a v Košiciach
(väčšina špecialistov je tam) zamerané na výskumno - vývojové, skúšobné a
technické činnosti pre potreby vzdušných síl a oblasti, ktoré zastrešoval bývalý
VTÚ, - využiť odborný potenciál LF TUKE a na vhodnej zmluvnej základni
zabezpečiť ich participáciu na riešení úloh a činností pre potreby hlavne
Vzdušných síl OS SR.

s prípravou Koncepcie zamerania výskumu a vývoja na
podporu obrany štátu s
výhľadom do roku 2025.

