Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Príjmy verejnej správy celkom
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
v tom: kapitola 11 Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky / program 096 Obrana
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
Spolufinancovanie
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na počet zamestnancov
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na mzdové výdavky
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom: kapitola 11 Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky / program 096 Obrana
Iné ako rozpočtové zdroje
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
2019
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 146 106,29 89 067 589,54 103 652 414,54 118 278 476,65
11 146 106,29 89 067 589,54 103 652 414,54 118 278 476,65
11 146 106,29 89 067 589,54 103 652 414,54 118 278 476,65
11 146 106,29 89 067 589,54 103 652 414,54 118 278 476,65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 905 184
49 839 633
58 178 883
66 518 133
6 905 184
49 839 633
58 178 883
66 518 133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 146 106,29 89 067 589,54 103 652 414,54 118 278 476,65
11 146 106,29 89 067 589,54 103 652 414,54 118 278 476,65
0
0

0
0

0
0

0
0

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených
výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy:
Dosah na rozpočet verejnej správy vyplývajúci z predloženej koncepcie bude v plnom rozsahu
zabezpečený v rámci limitov rozpočtových prostriedkov pridelených kapitole štátneho
rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky na rok 2019 a roky nasledujúce.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby
poskytovať?
Koncepcia predstavuje v oblasti manažmentu vojenského personálu dokument zásadného charakteru, ktorý
v nadväznosti na bezpečnostnú, obrannú a vojenskú stratégiu, Bielu knihy o obrane Slovenskej republiky
a Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom
do roku 2030, za predpokladu plnenia vytýčených úloh a ich implementácie v reálnej praxi, má schopnosť a
predispozície postupne prekonať negatívne trendy z posledných rokov a reštartovať systém manažmentu
vojenského personálu.
Koncepcia však nie je len o manažmente vojenského personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len
„OS SR“), ale tiež o zhodnocovaní investícií, ktoré Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo obrany“) na vojenský personál vynakladá. Potreba investícií do vojenského personálu súvisí s
plnením úloh, ktoré pre profesionálnych vojakov vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, kladú
vysoké nároky na ich psychickú odolnosť, fyzickú zdatnosť, profesionálnu odbornosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť
a permanentnú pripravenosť plniť povinnosti ustanovené príslušnými zákonmi pri obrane štátu ako v čase
bezpečnosti, tak aj krízových situáciách vojenského i nevojenského charakteru.
Hodnota vynaložených prostriedkov sa v konečnom dôsledku odzrkadlí v naplnenosti OS SR vojenským
personálom v potrebnej kvantite a kvalite, v pripravenosti a vycvičenosti vojenského personálu s dopadom
na rozvoj a udržanie potrebných spôsobilostí OS SR. To znamená, že aj v oblasti ľudských zdrojov chce
ministerstvo obrany rozvíjať myšlienku hodnoty za peniaze. Prostriedky, ktoré ministerstvo obrany investuje do
ľudských zdrojov, nie sú jeho vlastné, ale sú to prostriedky čerpané z verejných zdrojov. Ministerstvo obrany
naplňuje celospoločensky prospešné úlohy na úseku obrany a bezpečnosti, ktoré mu štát zveril do pôsobnosti.

.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov
daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2

Objem aktivít

2019

Odhadované objemy
2020
2021

2022

Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky,
ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od
kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Príjmy (v eurách)
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými
aktívami a finančnými pasívami
(400)
Prijaté úvery, pôžičky
a návratné finančné výpomoci
(500)
Dopad na príjmy verejnej
správy celkom

Vplyv na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022

0

0

0

poznámka

0

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý
subjekt.

Výdavky (v eurách)

Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
2019
2020
2021
2022
11 146 106,29 89 067 589,54 103 652 414,54 118 278 476,54
6 905 184
49 839 633
58 178 883
66 518 133

Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
2 532 203,12
18 786 463,21 22 016 251,71 25 248 603,21
Tovary a služby (630)2 - RP 637
1 141 117,17
11 393 547,33 12 299 533,83 13 218 564,33
2
Bežné transfery (640) - RP 642
567 602
9 047 946
11 157 746
13 293 176
Splácanie úrokov a ostatné platby
0
0
0
0
súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou a finančným
prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
2
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými
0
0
0
0
aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy
11 146 106,29 89 067 589,54 103 652 414,54 118 278 476,54
celkom
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý
subjekt.
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Komentár k údajom uvedeným v tabuľke č. 4:
V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné platy s OOV sú uvedené údaje vyplývajúce z nárastu
služobného platu (hodnostný plat + príplatky priznávané v percentuálnej výške z hodnostného
platu) vypočítané zo skutočných počtov profesionálnych vojakov so stavom k 31.12.2018
a prepočítané na každého profesionálneho vojaka osobitne. Jedným zo základných cieľov
návrhu zákona je zvýšenie regrutácie, preto v roku 2020 predpokladáme nárast priemerných
evidenčných počtov profesionálnych vojakov o 250 osôb, na čo predpokladáme z limitov
kapitoly MO SR vyčleniť prostriedky vo výške 4 169 625 € a v nasledujúcich rokoch o 500
osôb oproti predchádzajúcemu roku, na čo predpokladáme z limitov kapitoly MO SR vyčleniť
prostriedky v roku 2021 vo výške 12 508 875 € a v roku 2022 vo výške 20 848 125 €.
Predpoklad regrutácie v štyroch nástupných termínoch ročne:
mesiac

voj 2.
st.

voj 2.
poručík priemer st.

voj 2.
poručík priemer st.

poručík priemer

január

75

25

150

50

150

50

február

75

25

150

50

150

50

marec

75

25

150

50

150

50

apríl

150

50

300

100

300

100

máj

150

50

300

100

300

100

jún

150

50

300

100

300

100

júl

225

75

450

150

450

150

august

225

75

450

150

450

150

september

225

75

450

150

450

150

október

300

100

600

200

600

200

november

300

100

600

200

600

200

december

300

100

600

200

600

200

2250

750

4500

1500

4500

1500

187,5

62,5

375

125

375

125

priemerný
evidenčný
počet
rok

2020

250

2021

500

500

2022

V tomto prípade ide o doplnenie vojenského personálu v rámci schválenej systemizácie 14 100
profesionálnych vojakov. Zároveň je vo výpočtoch zohľadnená deklarovaná valorizácia platov
od 1.1.2020 o 10%. Vo výpočte na roky 2021 a 2022 nie je zohľadnená žiadna valorizácia
platov.
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V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní je vypočítané poistné na výsluhové
zabezpečenie a verejné zdravotné poistenie za služobné úrady vypočítané zo služobných platov
a poistné na verejné zdravotné poistenie platené zamestnávateľom zo stabilizačného príspevku
a z osobitného stabilizačného príspevku (kategória 640).
V kategórii 630 – Tovary a služby sú do výdavkov zahrnuté príspevok do sociálneho fondu
vypočítaný zo služobných platov profesionálnych vojakov a celkový dosah na rozpočet
Vojenského spravodajstva súvisiaci s návrhom zákona.
V kategórii 640 – Bežné transfery sú do výdavkov zahrnuté výdavky súvisiace so zmenou
stabilizačného príspevku a osobitného stabilizačného príspevku.

Tabuľka č. 5
Zamestnanosť
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v
eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní
(620)
z toho vplyv na ŠR

2019
0
0
0

Vplyv na rozpočet verejnej správy
2020
2021
0
0
0
0
0
0

2022
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

poznámka

Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý
subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať
samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného
zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
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Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám,
sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte
ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností
s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie
výdavkov:

Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností
s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie
výdavkov:

Implementácia koncepcie, najmä vo vzťahu k transformácii systému odmeňovania spojeného s výrazným
zvýšením platových náležitosti profesionálnych
vojakov, bude mať pozitívny vplyv na ich kvalitu života
vrátane ich rodín a hospodárenie domácnosti. Pozitívny
vplyv sa prejaví zvýšením disponibilných zdrojov,
zvýšením úrovne kvality života, novým progresívnym
priebehom štátnej služby, v kvalitnom sociálnom,
zdravotnom a materiálnom zabezpečení.
Profesionálni vojaci a ich rodiny, občania uchádzajúci
sa o štátnu službu profesionálneho vojaka.
Bez negatívneho vplyvu.

Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:

Koncepciou nie sú negatívne ovplyvnené žiadne
skupiny.

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo
sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:

Koncepciou nie sú ovplyvnené žiadne skupiny v riziku
chudoby alebo sociálneho vylúčenia.

Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny
jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Implementáciou prvej fázy koncepcie (novela zákona č.
281/2015 Z. z.) dôjde k nárastu platu profesionálnych
vojakov v priemere o 271 € (20%) oproti roku 2018.

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Počet dotknutých obyvateľov môžeme identifikovať ako
rodiny 13 146 profesionálnych vojakov, čo bol počet
profesionálnych vojakov k 31.12.2018.

4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a
službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú,
geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
Koncepcia nemá vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom
 sociálnej
ochrane,
sociálno-právnej a službám.




ochrane, sociálnym službám (vrátane
služieb starostlivosti o deti, starších ľudí
a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti
a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov
a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich
so zdravotným postihnutím,
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zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie
zosúladenia
rodinných
a pracovných
povinností,
služby
zamestnanosti),
k školeniam, odbornému vzdelávaniu a
príprave na trh práce,
 zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo
dostupných pomôcok pre občanov so
zdravotným postihnutím,
 k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu
a celoživotnému vzdelávaniu,
 bývaniu
a súvisiacim
základným
komunálnym službám,
 doprave,
 ďalším
službám
najmä
službám
všeobecného záujmu a tovarom,
 spravodlivosti, právnej ochrane, právnym
službám,
 informáciám
 k iným právam (napr. politickým).

Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo
sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší
ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku Koncepcia nemá vplyv na žiadnu zo zraniteľných skupín
chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho
 domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce vylúčenia.












iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov
pod hranicou rizika chudoby, alebo s
príjmom pod životným minimom, alebo
patriace medzi 25% domácností s najnižším
príjmom),
nezamestnaní,
najmä
dlhodobo
nezamestnaní, mladí nezamestnaní a
nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65
rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi
(neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé
matky s deťmi),
príslušníci
tretích
krajín,
azylanti,
žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako sú napr.
bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské
domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia

4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy,
etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej
diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Koncepcia dodržuje povinnosť rovnakého zaobchádzania.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak
bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať Koncepcia nemá odlišný vplyv na ženy a mužov.
do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi
a ženami, ktoré sú relevantné k danej politike.
Podpora
rodovej
rovnosti
spočíva
v odstraňovaní obmedzení a bariér pre
plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom
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a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s
rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti
podpory rodovej rovnosti:
 podpora
vyrovnávania
ekonomickej
nezávislosti,
 zosúladenie pracovného, súkromného
a rodinného života,
 podpora
rovnej
participácie
na
rozhodovaní,
 boj proti rodovo podmienenému násiliu
a obchodovaniu s ľuďmi,
 eliminácia rodových stereotypov.

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach
ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké
skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania
/pracovných úväzkov pôjde a pod.

Koncepcia nemá vplyv na vznik nových pracovných miest.

Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach
ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy
zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Identifikujte možné dôsledky, skupiny
zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené
a rozsah vplyvu.

Koncepcia nevedie k zániku pracovných miest.

Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Koncepcia vo vzťahu k transformácii systému odmeňovania
spojeného s výrazným zvýšením platových náležitostí profesionálnych vojakov v spojení so zvyšovaním úrovne kvality života
profesionálnych vojakov vytvára predpoklady zvyšovania záujmu
mladých ľudí o službu v ozbrojených silách Slovenskej republiky.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je
Nastavenie všetkých prvkov koncepcie, s prioritným postavením
napr. participácia na trhu práce, dlhodobá
systému odmeňovania spojeného s výrazným zvýšením platových
nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach
náležitostí profesionálnych vojakov vytvára predpoklady, aby sa
zamestnanosti. Ponuka práce môže byť
vojenské povolanie stalo zaujímavým pre mladých ľudí a bolo
ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou
konkurencieschopným na trhu práce.
miezd, inštitucionálnym nastavením (napr.
Dopyt po práci závisí na jednej strane na
produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na
druhej strane na cene práce.

zosúladenie pracovného a súkromného života
alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno,
aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých Koncepcia nemá špecifické negatívne dôsledky.
profesií favorizovaním špecifických aktivít či
technológií.

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť
Koncepcia vo vzťahu k transformácii systému odmeňovania
rozhodnutia zamestnancov alebo
spojeného s výrazným zvýšením platových náležitostí profesionálzamestnávateľov a môže byť zdrojom
nych vojakov v spojení so zvyšovaním úrovne kvality života
neskoršieho vstupu na trh práce alebo
profesionálnych vojakov vytvára predpoklady zvyšovania záujmu
predčasného odchodu z trhu práce
mladých ľudí o službu v ozbrojených silách Slovenskej republiky
jednotlivcov.“
a stabilizácie súčasného odborne pripraveného a vycvičeného
vojenského personálu.
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