Príloha č. 2

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti
programov vlády SR na rok 2013 pre kapitolu MO SR
(v eurách)
Kód
programu

Názov programu
Ministerstvo obrany SR
Výdavky spolu za kapitolu

095

Rozvoj obrany
Zámer:
Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené ozbrojené sily SR

748 445 344
58 149 289

Vybrané ciele:
Do konca roka 2017 dobudovať na letisku Sliač základnú infraštruktúru pre výcvik
pilotov, pre zabezpečenie prevádzky leteckej základne a spoločné využívanie letiska
vzdušnými silami OS SR a členskými štátmi NATO.
09504
09505
09506

- Rozvoj infraštruktúry síl
- Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu
- Rozvoj komunikačných a informačných systémov

096

Obrana
Zámer:
Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany
Slovenskej republiky.

688 845 325

Vybrané ciele:
Dosiahnuť stanovenú úroveň pripravenosti OS (udávanú koeficientom hodnotenia
operačnej pripravenosti – C podľa Smerníc na hodnotenie operačnej pripravenosti
jednotiek ozbrojených síl SR) v súlade so zaradením jednotiek do tried pripravenosti.

0960101
0960102
0960103
0960104

- Riadenie a podpora obrany
- Riadenie obrany
- Bezpečnostná podpora
- Správa nehnuteľného majetku
- Ostatná podpora

0960201
0960202
0960203
0960204
0960205

- Velenie a podpora velenia
- Pozemná obrana
- Vzdušná obrana
- Výcvik a podpora ozbrojených síl
- Operácie mimo územia štátu

09601

09602

- Velenie a zaručovanie obrany

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom
a účastníkom
06E

06E0I

Podpora obrany
Zámer
Vybudovaný funkčný systém obrannej infraštruktúry s účinnou civilnou podporou pre
všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl SR a spojencov na území SR.
MO SR – Výskum a vývoj na podporu obrany štátu
Vybrané ciele:
Dosiahnuť a udržiavať prepojenie aktivít v rámci inštitucionálnej podpory výskumu
a vývoja v Akadémii ozbrojených síl M. R. Š. v Liptovskom Mikuláši s rozvojom
obranných spôsobilostí OS SR minimálne na úrovni 50 % výskumných kapacít.

00203

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
MO SR – Civilné núdzové plánovanie v SR

Gestor: 12 Ministerstvo vnútra SR

248 730

06H02

Hospodárska mobilizácia MO SR:

0AR07

Ministerstvo obrany SR – Protidrogová politika

0AU06

Účasť civilných expertov na aktivitách kríz. manažmentu mimo územia SR –
MO SR

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva SR

1 102 000

Gestor: 03 Úrad vlády SR

Gestor: 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

100 000

