CIELE A HLAVNÉ ÚLOHY MO SR NA ROK 2003
1. Riadenie, velenie a kontrola
Vypracovať návrhy zákonov podľa schváleného Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003 a pripraviť návrhy všeobecne
záväzných právnych predpisov. Pokračovať v profesionalizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky. 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.
2. Medzinárodné vzťahy, integrácia a štandardizácia
Pokračovať v aktívnej účasti Slovenskej republiky v programe Partnerstvo za mier, realizovať Národný program prípravy Slovenskej
republiky na členstvo v NATO. V spolupráci s NATO v rámci Individuálneho partnerského programu (IPP) sústrediť pozornosť na
prioritné oblasti s dôrazom na účasť vo výboroch NATO pre vyzbrojovanie a štandardizáciu a na oblasť cvičení NATO/PzM. Hlavnú
pozornosť ozbrojených síl Slovenskej republiky zamerať na splnenie záväzkov, deklarovaných Slovenskou republikou, vybudovať
vyčlenené sily pre operácie pod velením NATO, záväzkov v rámci Európskej únie na plnenie úloh Spoločnej európskej
bezpečnostnej a obrannej politiky a pokračovanie pôsobenia jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách na
podporu mieru pod vedením NATO, v boji proti terorizmu a vo vybraných mierových misiách OSN.
3. Obranná politika a obranné plánovanie
V nadväznosti na zásadné kvalitatívne zmeny bezpečnostného prostredia a v kontexte záverov pražského samitu NATO začať
proces vyhodnotenia nového rámca obrany s dôrazom na dosiahnutie súladu základných politicko-bezpečnostných a vojenskostrategických dokumentov ako aj ďalších nadväzných dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
bezpečnosti a obrany štátu s požiadavkami kolektívnej obrany.
4. Rozvoj ľudských zdrojov a sociálna práca
Realizovať zámery personálnej politiky s dôrazom na personálny marketing, hodnotenie a výber profesionálnych vojakov. Vytvoriť
právne podmienky na zavedenie nového systému personálneho manažmentu do praxe. Na podporu systému personálneho
manažmentu pokračovať v zavádzaní personálneho manažérskeho informačného systému. Pokračovať v procese transformácie
vrcholového športu v podmienkach rezortu ministerstva obrany. V oblasti sociálneho zabezpečenia ďalej skvalitňovať sociálne,
bytové a ubytovacie zabezpečenie profesionálnych vojakov a ich rodín.
5. Logistika, infraštruktúra a finančné zabezpečenie
Zosúladiť štruktúry a procesy v oblasti vyzbrojovania ozbrojených síl Slovenskej republiky so štandardnými štruktúrami a procesmi
v krajinách NATO s cieľom zabezpečenia harmonizácie výzbroje, techniky, materiálu a systému plánovania vyzbrojovania a
obranného výskumu s členskými štátmi NATO. V oblasti výstavby logistiky pokračovať v transformácii útvarov a zariadení logistiky
v rezorte ministerstva obrany. Pokračovať v budovaní informačných systémov podporujúcich systém velenia a riadenia a
zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z partnerských cieľov a z Dlhodobého plánu štruktúry a rozvoja ozbrojených síl SR. V
priebehu roka 2003 zabezpečiť v úzkej súčinnosti so správcami systémov a rozpočtovými organizáciami efektívne, účelné a
priebežné čerpanie rozpočtových prostriedkov s dôrazom na finančné prostriedky PRENAME. Pripraviť jednotlivé časti
ekonomického informačného systému (ISE) na kooperáciu v rámci informačného systému štátnej pokladnice.
PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH A ZÁKLADNÝCH OPATRENÍ MO SR NA ROK 2003
(Výpis)

I. Oblasť riadenia, velenia a kontroly

P.
č.
1.
2.
3.

Úloha – opatrenie

Termín

Rozpracovanie PVV SR na roky 2003 – 2006 a konkretizácia jeho hlavných február
zámerov na rok 2003 v podmienkach rezortu ministerstva obrany
Vydanie rozkazu ministra obrany SR o vyhodnotení plnenia cieľov za rok 2003 december
a o určení cieľov na rok 2004
Vydanie Plánu HÚZO MO SR na rok 2004
december

4.

5.
6.

Analýza plnenia úloh konkretizácie hlavných zámerov rozpracovania PVV SR na august
rok 2003 k 30. 6. 2003 a k 31. 12. 2003
január 2004
Správa o vykonaných vnútorných a vonkajších kontrolách v rezorte minister-stva marec
obrany za rok 2002
Správa o vybavovaní petícií a sťažností v rezorte ministerstva obrany za rok 2002 apríl

II. Oblasť medzinárodných vzťahov, integrácie a štandardizácie

P.
č.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Úloha – opatrenie
Informácia o stave plnenia záväzkov SR v poskytovaní jednotiek OS SR
v prospech organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW)
Vypracovanie plánu IPP (plánu spolupráce s NATO) na rok 2004
Návrh programu vojenských cvičení súvisiacich s vyslaním jednotiek a príslušníkov OS SR do zahraničia a prijímaním jednotiek a príslušníkov cudzích
ozbrojených síl na území SR
Zabezpečenie prijatia inšpekcií podľa Zmluvy o KOS na území SR

Termín
august
september
november

celoročne na
základe prijatých notifikačných formátov
Informácia o plnení Národného programu pre prípravu SR na vstup do NATO (NP december
PRENAME) za rok 2003 – kapitola 2 a 5
Ročný národný program prípravy SR na členstvo v NATO (RNP PRENAME) na september
rok 2004
Správa o pôsobení príslušníkov OS SR v mierových operáciách za prvý polrok júl
2003

III. Oblasť obrannej politiky a obranného plánovania

P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úloha – opatrenie

Termín

Obranná stratégia SR (Aktualizácia)
september
Systém riadenia obrany SR
júl
Vojenská stratégia SR (Aktualizácia)
september
Smernice pre obranné plánovanie SR na roky 2005 – 2010
september
Smernice pre obranné plánovanie v rezorte ministerstva obrany na roky 2004 – december
2009
Programový plán rezortu ministerstva obrany na roky 2004 – 2009
jún

IV. Oblasť rozvoja ľudských zdrojov a sociálnej práce

P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.

Úloha – opatrenie
Správa o realizácii Koncepcie vojenského školstva SR
Spracovať Plán vysielania do škôl a kurzov v zahraničí na rok 2004
Vypracovať návrh Smerníc MO SR o určení rozsahu a podmienok vzdelávania
zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh rezortu ministerstva obrany
Doktrína ozbrojených síl pre zdravotnícke zabezpečenie
Koncepcia duchovnej a náboženskej služby v ozbrojených silách SR

Termín
november
november
marec
december
október

V. Oblasť logistiky, infraštruktúry a finančného zabezpečenia

P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úloha – opatrenie
Metodické usmernenie ku krízovému plánovaniu
Strednodobá koncepcia vedeckej a technickej politiky MO SR na obdobie 5 rokov
Správa o stave nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu
v správe MO SR
Správa o stave verejného obstarávania v rezorte ministerstva obrany
Návrh príjmov a výdavkov rozpočtu rozpočtovej kapitoly MO SR na rok 2004
Návrh rozpočtu a rozpis záväzných ukazovateľov a limitov v kategórii miezd
a služobných príjmov a odvodov do poistných fondov a NÚP na rok 2004

Termín
jún
november
august
december
jún
podľa pokynov
MF SR

