CIELE A HLAVNÉ ÚLOHY MO SR NA ROK 2004
1. Riadenie, velenie a kontrola
Vypracovať návrhy zákonov podľa schváleného Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004 a pripraviť návrhy všeobecne
záväzných právnych predpisov. Splniť úlohy stanovené Dlhodobým plánom štruktúry a rozvoja ozbrojených síl Slovenskej
republiky. Pokračovať v profe-sionalizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky. V kontrolnej činnosti preverovať dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním na rozpočtovanie a verejné obstarávanie v oblasti investičnej výstavby,
akvizícií a odpredaja prebytočného majetku, dodržiavanie ustanovení zákonov o rozpočtových pravidlách a správe majetku štátu. V
oblasti ochrany utajovaných skutočností vytvárať podmienky pre realizovanie opatrení personálnej, administratívnej, fyzickej,
objektovej a priemyselnej bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov a šifrovej ochrany informácií s dôrazom na personálnu
bezpečnosť v súlade so zákonom č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dobudovať register utajovaných skutočností NATO.
2. Medzinárodné vzťahy, integrácia a štandardizácia
Zavŕšiť prístupový proces Slovenskej republiky do NATO s dôrazom na splnenie úloh Časového plánu plnenia reforiem a plynulosť
procesu zapájania sa do práce v rámci politických a vojenských štruktúr Aliancie. Ukončiť proces tvorby Cieľov síl 2004 a vytvoriť
predpoklady pre plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov pražského summitu NATO zvlášť v oblasti nových misií a spôsobilosti
ozbrojených síl. Pokračovať v spolupráci so susednými štátmi so zameraním na projekty MNB, CENCOOP a TISA.
Rozvíjať vzájomne výhodnú bilaterálnu spoluprácu s ozbrojenými silami vyspelých demokratických štátov s dôrazom na rozvoj
spolupráce s členskými štátmi NATO v oblasti medzinárodného vzdelávania a výcviku. Plniť úlohy z Národného programu prípravy
Slovenskej republiky na členstvo v NATO v oblasti jazykového vzdelávania. Presadzovať do prípravy študentov vojenských škôl a
účastníkov kariérnych kurzov požiadavky interoperability, kompatibility, zlučiteľnosti a zameniteľnosti
3. Obranná politika a obranné plánovanie
Uskutočniť strategické prehodnotenie obrany Slovenskej republiky v kontexte jej členstva v NATO a Európskej únii. Ťažisko položiť
na prípravu nových politicko-bezpečnostných a vo-jensko-strategických dokumentov s dôrazom na Bezpečnostnú stratégiu a
Vojenskú stratégiu Slo-venskej republiky a na ne nadväzujúce koncepčné a plánovacie dokumenty pre rozvoj ozbrojených síl
Slovenskej
republiky.
V obrannom plánovaní zabezpečiť implementáciu zásad efektívneho plánovania ľudských, vecných a finančných zdrojov v rozsahu
kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek obrany Aliancie, požiadaviek zabezpečenia obrany štátu a úloh ozbrojených síl.
Vypracovať nový Dlhodobý plán rozvoja ozbrojených síl SR do roku 2015 ako základný výhľadový dokument na koordináciu
procesov programovania a rozpočtovania. Zabezpečiť a vykonať proces programovania a vypracovať Programový plán MO SR na
roky 2005 - 2010 ako podkladový materiál na prípravu návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly MO SR.
4. Rozvoj ľudských zdrojov a sociálna práca
Ukončiť prípravu návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a podieľať sa na
jeho legislatívnom procese. V nadväznosti na uvedený návrh zákona vypracovať návrhy vykonávacích predpisov a interných
normatívnych aktov. Ukončiť vypracovanie systému manažmentu vojenského personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
metodík a štandardov personálnych postupov. Skvalitňovať dosiahnutú úroveň sociálneho zabezpečenia profesionálnych vojakov a
ich rodinných príslušníkov. Realizovať opatrenia na optimalizáciu riešenia bytového a ubytovacieho zabezpečenia profesionálnych
vojakov a zamestnancov. Spracovať plán vysielania do škôl a kurzov v zahraničí na rok 2005.
Rozpracovať programový zámer rozvoja ľudských zdrojov pre oblasť nového systému vzdelávania a výcviku profesionálnych
vojakov a zamestnancov rezortu ministerstva obrany. Vo výstavbe ozbrojených síl Slovenskej republiky pokračovať v reforme
vojenského školstva. Vytvoriť optimálne podmienky na zriadenie Národnej akadémie obrany, Akadémie ozbrojených síl a Centra
kariérneho rozvoja v Liptovskom Mikuláši a splynutie Vojenskej leteckej akadémie M. R. Štefánika v Košiciach s Technickou
univerzitou v Košiciach. Dokončiť Koncepciu jazykovej prípravy a vydať Smernice pre jazykové vzdelávanie v rezorte ministerstva
obrany.
V nadväznosti na transformačné zmeny v civilnom zdravotníctve zabezpečiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti
príslušníkom ozbrojených síl. Realizovať opatrenia reštrukturalizácie vojenských zdravotníckych zariadení.
5. Logistika, infraštruktúra a finančné zabezpečenie
Pokračovať v zlaďovaní štruktúr a procesov v oblasti vyzbrojovania ozbrojených síl Slovenskej republiky so štandardnými
štruktúrami a procesmi v členských štátoch NATO s cieľom zabezpečiť harmonizáciu výzbroje, techniky, materiálu a systému
plánovania, vyzbrojovania a obranného výskumu s členskými štátmi NATO. Pokračovať v realizácii projektov komunikačných a
informač-ných systémov v rezorte ministerstva obrany.
V oblasti investičnej výstavby hospodárne a efektívne využívať pridelené finančné prostriedky. Hlavné úsilie sústrediť na
dokončenie rozostavaných stavieb, na zabezpečenie realizácie zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, na
vytváranie podmienok pre ubytovanie profesionálnych vojakov a poddôstojníkov a rekonštrukciu a modernizáciu letísk. V oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zavádzať nové metódy do rezortu ministerstva obrany z Kon-cepcie štátnej politiky BOZP.
V oblasti ochrany životného prostredia dôsledne realizovať štátnu environmentálnu politiku.
V spolupráci s rozpočtovými disponentmi a programovými manažérmi zabezpečiť rozpis rozpočtu a jeho úpravy v priebehu roka

2004 v systéme SAP R/3 a v rozpočtovom informačnom systéme (RIS) vo vzťahu na plnenie úloh štátnej pokladnice. Zabezpečiť
sledovanie a vyhodno-covanie čerpania rozpočtu rozpočtovej kapitoly MO SR v roku 2004 a plynulé financovanie ozbrojených síl
Slovenskej republiky. Pripraviť jednotlivé časti ekonomického informačného systému na kooperáciu v rámci informačného systému
štátnej pokladnice.

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH A ZÁKLADNÝCH OPATRENÍ MO SR NA ROK 2004
(Výpis)
I. Oblasť riadenia, velenia a kontroly
P. č.
Úloha – opatrenie
Termín
1. Analýza plnenia úloh konkretizácie hlavných zámerov rozpracovania február
PVV
SR
za rok 2003 a konkretizácia hlavných zámerov rozpracovania PVV SR
na rok 2004 v podmienkach rezortu ministerstva obrany
2. Vydanie rozkazu ministra obrany SR o vyhodnotení plnenia cieľov za december
rok
2004
a o určení cieľov na rok 2005
3. Vydanie Plánu HÚZO MO SR na rok 2005
december
4. Analýza plnenia úloh konkretizácie hlavných zámerov rozpracovania júl
PVV
SR január 2005
na rok 2004 k 30. 6. 2004 a k 31. 12. 2004
5. Správa
o vykonaných
vnútorných
a vonkajších
kontrolách marec
v rezorte ministerstva obrany za rok 2003
6. Správa o vybavovaní petícií a sťažností v rezorte ministerstva obrany apríl
za rok 2003

II. Oblasť medzinárodných vzťahov, integrácie a štandardizácie
P. č.
Úloha – opatrenie
Termín
1. Návrh cieľov ozbrojených síl SR 2004
máj
2. Návrh programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním jednotiek november
a príslušníkov OS SR do zahraničia a prijímaním jednotiek
a príslušníkov cudzích ozbrojených síl na území SR v roku 2005
3. Zabezpečenie prijatia inšpekcií podľa Zmluvy o KOS na území SR
celoročne na
základe
prijatých
notifikačných
formátov
4. Vyhodnotenie NP PRENAME 2003
január
5. Správa o pôsobení príslušníkov OS SR v mierových operáciách v roku február
2003
6. Správa o pôsobení príslušníkov OS SR v mierových operáciách za prvý júl
polrok 2004

III. Oblasť obrannej politiky a obranného plánovania
P. č.
Úloha – opatrenie
Termín
1. Návrh nových požiadaviek príspevku SR pre spoločnú bezpečnostnú december
a obrannú politiku EÚ
2. Príprava Bezpečnostnej stratégie SR
júl
3. Vojenská stratégia SR – aktualizácia po vstupe SR do NATO
november
4. Smernice ministra obrany SR pre obranné plánovanie na roky 2005 – január
2010
5. Pokyny pre obranné plánovanie SR na roky 2005 – 2010
január
6. Smernice pre obranné plánovanie v rezorte ministerstva obrany na roky november
2006 – 2011
7. Smernice pre obranné plánovanie SR na roky 2006 – 2011
október
8. Programový plán rezortu ministerstva obrany na roky 2005 – 2010
apríl

IV. Oblasť rozvoja ľudských zdrojov a sociálnej práce
P. č.

Úloha – opatrenie

Termín

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Vypracovať návrh Výnosu MO SR, ktorým sa vykonávajú niektoré po schválení
ustanovenia
zákona
zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov
Systemizácia štátnozamestnaneckých miest na rok 2005
máj
Návrh systemizácie funkcií profesionálnych vojakov na rok 2005
jún
Správa o stave transformácie vojenského školstva a realizácii november
programu vzdelávania a výcviku dôstojníkov a práporčíkov
Spracovať a vydať Plán jazykových kurzov rezortu ministerstva obrany jún
na rok 2005
Doktrína ozbrojených síl pre zdravotnícke zabezpečenie
máj

V. Oblasť logistiky, infraštruktúry a finančného zabezpečenia
P. č.
Úloha – opatrenie
Termín
1. Aktualizácia rozpracovania Koncepcie štátnej vednej a technickej august
politiky
v podmienkach rezortu ministerstva obrany a implementovanie zákona
č. 132/ 2002 Z. z. o vede a technike
2. Správa o plnení súhrnného plánu obstarávania na rok 2004 vrátane august
výšky čerpania rozpočtových prostriedkov k 30. 6. a 31. 10. 2004
november
3. Správa o stave rozpracovanosti zavádzania informačných systémov september
v rezorte ministerstva obrany
4. Správa o stave nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným august
majetkom
štátu
v správe MO SR k 30. 6. 2004
5. Návrh rozpočtu rozpočtovej kapitoly MO SR na rok 2005
jún
6. Návrh rozpisu rozpočtu rozpočtovej kapitoly MO SR na rok 2005
december

