ŠTATÚT MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Základné ustanovenia

Čl. 1
(1) Štatút Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len "štatút") na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
ustanovuje zásady jeho činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k iným ministerstvám, k ostatným
ústredným orgánom štátnej správy a k ďalším orgánom a organizáciám.
(2) Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku
ministerstva.
Čl. 2
(1) Ministerstvo pôsobí na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").
(2) Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet Slovenskej
republiky.1)
(3) Ministerstvo je právnická osoba; v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(4) Sídlom ministerstva je Bratislava.
Čl. 3 Pôsobnosť ministerstva
(1) Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre zabezpečovanie obrany Slovenskej republiky,
výstavbu a riadenie Armády Slovenskej republiky, koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a
právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky, zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej
republiky a koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou, riadenie Vojenského spravodajstva a pre správu
vojenských obvodov a vojenských lesov a civilnej služby.2), 3), 4)
(2) Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti môže zriaďovať rozpočtové a príspevkové organizácie a zakladať iné právnické osoby,
ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Čl. 4 Hlavné úlohy ministerstva
(1) Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti v oblasti výkonu štátnej správy, kontroly a dohľadu nad uplatňovaním zákonnosti
najmä:
koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a právnických osôb v súvislosti s prípravou a
zabezpečovaním obrany Slovenskej republiky,2), 3), 5), 6)
b. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy na úseku obrany uskutočňovaný úradmi vojenskej správy a okresnými
vojenskými správami,4), 5)
c. spolupracuje s orgánmi štátnej správy a inštitúciami v oblasti rozvoja a výroby výzbroje, materiálu, rozvoja informačných
systémov, technickej normalizácie, kodifikácie a kvality,7), 8)
d. vykonáva štátnu správu vo svojej pôsobnosti na úseku zdravotníctva, školstva a sociálneho zabezpečenia vojakov a
spracúva koncepcie v uvedených oblastiach,9), 10), 11), 12), 13)
e. koordinuje činnosť vojenských správ pri organizovaní a zabezpečovaní výkonu civilnej služby a rozhoduje o odvolaniach
proti rozhodnutiam vojenských správ,4)
f. kontroluje plnenie povinností u zamestnávateľov a na miestach výkonu civilnej služby podľa osobitného predpisu,4)
g. vykonáva pôsobnosť stavebných úradov na území vojenských obvodov, s výnimkou právomocí vo veciach vyvlastnenia a
pri stavbách rezortu ministerstva obrany mimo územia vojenských obvodov, s výnimkou právomoci územného
rozhodovania a vo veciach vyvlastnenia,
h. vykonáva štátnu správu lesného hospodárstva vo vojenských lesoch, s výnimkou prípadov uvedených v osobitnom
predpise,15)
i. vykonáva štátnu správu na úseku katastra vo vojenských obvodoch podľa osobitného predpisu a vydáva inštrukcie k
ostatným úlohám plneným na úseku katastra nehnuteľností podľa pokynov Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky,3), 16)
j. vykonáva štátnu správu na úseku geodézie a kartografie vo svojej pôsobnosti,17)
k. koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, územnej samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb vo vzťahu k činnosti
vojenských obvodov,3)
l. vykonáva štátnu správu na území vojenských obvodov,3)
m. plní úlohy obce na území vojenských obvodov,3)
n. v rámci svojej pôsobnosti vytvára funkčný systém vnútornej kontroly,18)
a.

o.
p.
q.

vykonáva vnútornú kontrolu orgánov štátnej správy a ostatných subjektov v rezorte ministerstva obrany v súlade so
18)
všeobecne záväznými právnymi predpismi,
prijíma, eviduje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností a petícií v rezorte ministerstva obrany v súlade so všeobecne
18)
záväznými právnymi predpismi,
pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a dbá na dodržiavanie zákonnosti v oblasti
19)
svojej pôsobnosti.

(2) Ministerstvo v zahraničnej a bezpečnostnej oblasti najmä:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

analyzuje bezpečnostnú situáciu v kontexte vývoja medzinárodnej bezpečnostnej situácie, geopolitickú a
19), 20)
vojenskostrategickú situáciu na základe definovania rizík, výziev, ohrození a trendov ich vývoja,
vypracúva a podieľa sa na príprave dokumentov v rámci procesu politickobezpečnostnej a vojenskej integrácie do
euroatlantických a európskych štruktúr,21)
uzatvára medzinárodné dohody so zahraničnými partnermi v politicko-vojenskej oblasti, rozpracúva a zabezpečuje úlohy
20)
vo svojej pôsobnosti, vyplývajúce z medzinárodných zmluvných dokumentov prijatých Slovenskou republikou,
zabezpečuje plnenie záväzkov, ktoré pre ministerstvo vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v Organizácii Spojených
národov, v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, v Rade Európy, v Euroatlantickej rade pre spoluprácu a v
Partnerstve za mier, zo Štatútu asociovaného partnera v Európskej únii a Západoeurópskej únii, z Európskej dohody o
pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou
na strane druhej, z členstva v ďalších organizáciách, inštitúciách a zastúpeniach a z aktivít, ku ktorým Slovenská republika
20), 22)
pristúpila,
analyzuje politicko-vojenské aspekty procesu kontroly zbrojenia a odzbrojenia a posilňovania dôvery a bezpečnosti v
súlade so zmluvami, dohodami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika právne alebo politicky viazaná,
riadi, kontroluje a koordinuje plnenia medzinárodných právnych záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo zmlúv,
dohôd a dohovorov v oblasti kontroly zbrojenia a odzbrojenia,
vytvára vecné a organizačné podmienky na spoluprácu medzi Armádou Slovenskej republiky a NATO v rámci
Euroatlantickej rady pre spoluprácu a programu Partnerstvo za mier, na dvojstrannú spoluprácu s armádami štátov NATO,
susednými a ďalšími štátmi,20)
prostredníctvom úradov pridelencov obrany a diplomatických misií akreditovaných v Slovenskej republike a v zahraničí sa
podieľa na realizácii zahraničnopolitickej línie Slovenskej republiky vo vzťahu k svojim zahraničným partnerom,
zúčastňuje sa na medzinárodných politickobezpečnostných rokovaniach v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí
Slovenskej republiky,21)
vytvára vecné a organizačné podmienky na plnenie úloh vyplývajúcich z prístupového procesu Slovenskej republiky na
vstup do NATO, vrátane realizácie úloh Národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO (N MAP
SR).21)

(3) Ministerstvo v oblasti obrannej politiky a obranného plánovania najmä:
a.

zodpovedá za tvorbu a realizáciu koncepcie obrannej politiky Slovenskej republiky a navrhuje potrebné opatrenia vláde
Slovenskej republiky, Rade obrany štátu a prezidentovi Slovenskej republiky ako hlavnému veliteľovi ozbrojených síl,2)
b. vypracúva návrh zásad riadenia obrany Slovenskej republiky a navrhuje ciele a zásady zabezpečenia obranyschopnosti
štátu, výstavby a rozvoja systému obrany, obranného plánovania a obrannej infraštruktúry,2)
c. vypracúva v spolupráci s ostatnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy zásady bezpečnostnej
stratégie,2)
d. vypracúva zásady obrannej a vojenskej stratégie a základné otázky riadenia systému obrany Slovenskej republiky,
navrhuje kvalitatívne a kvantitatívne parametre rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky,
e. definuje vzťahy a mechanizmy obrany Slovenskej republiky v oblasti obrany a obranného plánovania Slovenskej republiky,
f. vypracúva základné doktríny, koncepčné a plánovacie dokumenty dlhodobého a strednodobého charakteru so vzťahom k
obrane Slovenskej republiky,
g. definuje mechanizmus, pravidlá a koordinuje systém obranného plánovania na medzinárodnej a národnej úrovni a riadi
obranné plánovanie v rezorte ministerstva obrany,
h. navrhuje početný stav Armády Slovenskej republiky, zloženie jednotlivých druhov vojsk a ich početný stav, určuje ich úlohy
a vzájomné vzťahy,23)
i. zabezpečuje koordináciu činnosti a úloh Armády Slovenskej republiky, vojenských správ a vojenských zariadení,2)
j. riadi činnosť Armády Slovenskej republiky,2), 23)
k. zabezpečuje koordináciu činnosti a úloh jednotlivých druhov vojsk a príslušných vojenských zariadení,23)
l. vypracúva v súlade so zásadami obranného plánovania priority pre zostavenie rozpočtu rozpočtovej kapitoly ministerstva v
rámci návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
m. na základe analýzy rizík, výziev a ohrození formuluje základné postupy využívania disponibilných obranných zdrojov,
n. formuluje základné úlohy, ktoré súvisia s prípravou občanov na obranu Slovenskej republiky a vypracúva zásady na
doplňovanie ozbrojených síl Slovenskej republiky,
o. upravuje a rozpracúva zásady priebehu základnej a náhradnej služby,5)
p. zabezpečuje nedotknuteľnosť vzdušného priestoru Slovenskej republiky a koordináciu vojenskej letovej premávky s
civilnou letovou premávkou,2)
q. podieľa sa na príprave medzirezortných dohôd týkajúcich sa súčinnosti pri zabezpečení obrany Slovenskej republiky v
mieri, v čase brannej pohotovosti štátu, v čase výnimočného stavu a pri mimoriadnych situáciách,
r. podieľa sa na príprave dohôd, ktoré sa týkajú otázok krízového manažmentu pri zabezpečení obrany Slovenskej republiky
v mieri a za krízovej situácie,
s. koordinuje vo svojej pôsobnosti oblasť medzirezortnej spolupráce v oblasti zbrojnej výroby, informatiky, komunikačných
systémov, bezpečnosti a šifrovej ochrany informácií, hlavne pri ich rozvoji, výbere a zavádzaní v rezorte ministerstva
obrany,8)

t.
u.
v.

metodicky riadi a kontroluje používanie technických prostriedkov spracúvajúcich utajované skutočnosti v rezorte
24)
ministerstva obrany,
24)
zriaďuje rezortný šifrový orgán a riadi využívanie prostriedkov šifrovej ochrany informácií,
riadi ochranu utajovaných skutočností a vydáva zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného
tajomstva v rezorte ministerstva obrany.24)

(4) Ministerstvo v oblasti ekonomiky, logistiky a správy majetku štátu najmä:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.

vypracúva návrh rozpočtu rozpočtovej kapitoly ministerstva v súlade s vládnym návrhom, predkladá ho príslušnému
1)
orgánu Národnej rady Slovenskej republiky a záverečný účet Slovenskej republiky za svoju rozpočtovú kapitolu,
koordinuje účasť riadených rozpočtových a príspevkových organizácií na zostavení návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly
1)
ministerstva,
1)
rozpisuje schválené záväzné úlohy a limity rozpočtovej kapitoly,
usmerňuje a kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a schvaľuje rozpočtové opatrenie vo svojej
1)
pôsobnosti,
plní úlohy zakladateľa štátnych podnikov v rezorte ministerstva obrany a voči podniku vykonáva funkciu orgánu
25)
hospodárskeho riadenia v rozsahu ustanovenom zákonom,
1)
plní funkciu zriaďovateľa voči rozpočtovým a príspevkovým organizáciám podľa osobitných predpisov,
vypracúva koncepcie rozvoja výzbroje a materiálu a rozpracúva ich do strednodobých a krátkodobých programov
2)
rozvoja,
zabezpečuje rozvoj výzbroje a materiálu podľa potrieb Armády Slovenskej republiky a schválených programových
2)
dokumentov,
rozpracúva stratégiu rozvoja aplikovaného výskumu a technických vied vo svojej pôsobnosti, spracúva prognózy
vyzbrojovania a materiálneho zabezpečenia Armády Slovenskej republiky a riadi proces zavádzania výzbroje, techniky a
materiálu v rámci svojej pôsobnosti,23)
riadi proces výberu informačných technológií a komunikačných prostriedkov pre budované informačné systémy velenia,
riadenia a spojenia vo svojej pôsobnosti,8)
obstaráva štátne objednávky v oblasti vedy a techniky pre potreby rezortu ministerstva obrany,1), 26)
riadi a realizuje materiálno-technické zabezpečenie potrieb Armády Slovenskej republiky,
vypracúva koncepciu rozvoja a zabezpečuje plnenie úloh dopravnej logistiky,
riadi technickú normalizáciu a kodifikáciu vo svojej pôsobnosti,7)
podieľa sa na realizácii opatrení hospodárskej mobilizácie,27), 28), 29)
riadi finančné zdroje v systéme obranného plánovania na národnej a rezortnej úrovni,1)
vypracúva súhrnné účtovné výkazy, prehľad o rozpočtových opatreniach a správy o vývoji rozpočtového hospodárenia
rozpočtovej kapitoly ministerstva,1)
vypracúva finančné štandardy pre plánovanie prevádzkových výdavkov,1)
riadi štátny odborný technický dozor nad bezpečnosťou práce a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok a
riadi štátny odborný technický dozor nad technickými zariadeniami vo svojej pôsobnosti,30), 31)
riadi systém vojenskej prebierky a kvality vo svojej pôsobnosti,32)
metodicky usmerňuje a kontroluje proces verejného obstarávania v rezorte ministerstva obrany a realizuje verejné
obstarávanie určených druhov materiálu a služieb,2)
riadi výkon správy majetku štátu vo svojej pôsobnosti,33)
vykonáva vo svojej pôsobnosti kontrolnú činnosť v oblasti investičnej výstavby a správy majetku štátu,14)
plní úlohy štátnej energetickej inšpekcie a štátneho požiarneho dozoru vo svojej pôsobnosti,34), 35)
plní funkciu ústredného investora v oblasti investičnej výstavby a v oblasti opráv a údržby podliehajúcej stavebnému
povoleniu a ohláseniu,14), 26)
zabezpečuje a riadi systém verejných investícií vo svojej pôsobnosti,36)
zabezpečuje ochranu územných záujmov vo svojej pôsobnosti,14)
rozpracúva a zabezpečuje vo svojej pôsobnosti stratégiu štátnej environmentálnej politiky na dlhodobé, strednodobé a
krátkodobé ciele.14), 37)

(5) Ministerstvo v oblasti personálnej a sociálnej politiky najmä:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

určuje zameranie, obsah, zásady, úlohy a prostriedky personálnej a sociálnej politiky vo svojej pôsobnosti,13), 38)
vytvára koncepciu personálnej politiky a jej realizáciu systémom personálneho manažmentu v rezorte ministerstva obrany
a v súlade s ním zabezpečuje výkon personálnych činností s profesionálnymi vojakmi a občianskymi zamestnancami,38)
vypracúva a zabezpečuje realizáciu koncepcie sociálnej politiky v rezorte ministerstva obrany,13)
riadi bytovú politiku vo svojej pôsobnosti,14), 33), 39), 40)
vykonáva politiku zamestnanosti v rezorte ministerstva obrany v súlade so štátnou politikou zamestnanosti,41)
koordinuje činnosť vojenských vysokých škôl a riadi činnosť vojenských stredných škôl, vedecko-výskumnú činnosť vo
svojej pôsobnosti,11), 12)
vypracúva koncepciu mzdovej politiky profesionálnych vojakov a koncepciu zdravotného poistenia a sociálneho
zabezpečenia vojakov,13), 38), 42)
zabezpečuje vojensko-odbornú a cudzojazyčnú prípravu profesionálnych vojakov na jednotlivých školách v zahraničí v
súlade s potrebami Armády Slovenskej republiky,
riadi rekreačnú a rehabilitačnú starostlivosť vo svojej pôsobnosti,13)
usmerňuje humanitnú činnosť vo svojej pôsobnosti, pozornosť orientuje na prehlbovanie demokratizačného procesu v
podmienkach Armády Slovenskej republiky,43)
zabezpečuje vo svojej pôsobnosti výchovnú a kultúrnu činnosť, sociálno-psychologické služby, telovýchovu, vrcholový
šport a prípravu reprezentantov,44), 45), 46)
riadi a zabezpečuje vojenskohistorický výskum, riadi archívy a zabezpečuje archívne dokumenty ozbrojených síl,47), 48)

m.
n.
o.
p.
q.
r.

48)

riadi vojenské múzejníctvo, zachovanie a rozvoj vojenských tradícií,
49), 50), 51)
vydáva osvedčenia a potvrdenia podľa osobitných predpisov,
52)
spolupracuje s občianskymi združeniami a organizáciami a ostatnými civilnými a cirkevnými inštitúciami,
53), 54)
umožňuje uspokojovať duchovné a náboženské potreby v rezorte ministerstva obrany,
riadi vo svojej pôsobnosti prevenciu kriminality a boj s organizovanou zločinnosťou,55)
13), 38)
vytvára účinný systém sociálnej a personálnej analýzy.

(6) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odsekoch 1 až 5 ustanovuje organizačný poriadok ministerstva.
Zásady činnosti a vnútornej organizácie ministerstva

Čl. 5
(1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len "minister"), ktorého na návrh
predsedu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky; minister je štatutárnym orgánom.
(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných
prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na
rokovaní
vlády
Slovenskej
republiky
poradný
hlas.
(3)
Štátneho
tajomníka
vymenúva
a
odvoláva
na
návrh
ministra
vláda
Slovenskej
republiky.
(4) Na čele Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky (ďalej len "generálny štáb") je náčelník generálneho štábu, ktorý riadi
generálny štáb a velí vojskám Armády Slovenskej republiky. Je podriadený ministrovi, ktorému zodpovedá za výkon svojej
23)
funkcie.
(5) Náčelníka generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh ministra.23)
(6) Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti ministerstva plní úrad ministerstva. Na čele
úradu ministerstva je vedúci úradu. Činnosť sekcií a generálneho štábu v uvedených oblastiach koordinuje vedúci úradu
ministerstva.
(7)
Vedúceho
úradu
vymenúva
a
odvoláva
na
návrh
ministra
vláda
Slovenskej
republiky.
(8) Na ministerstve sa uplatňuje päťstupňové riadenie:
a.
b.
c.
d.
e.

minister,
štátny tajomník, vedúci úradu, náčelník generálneho štábu,
generálny riaditeľ sekcie ministerstva,
riaditeľ odboru,
vedúci oddelenia.
Čl. 6

(1) Ministerstvo sa organizačne delí na sekcie a generálny štáb. Sekcie ministerstva sa členia na odbory a oddelenia. Minister
môže zriadiť samostatný odbor alebo samostatné oddelenie, prípadne iný špecializovaný útvar ministerstva.
(2) Sekcie ministerstva a generálny štáb sú základnými organizačnými stupňami riadenia a rozhodovania a nositeľmi úloh
ministerstva
podľa
vymedzených
okruhov
špecifických
odborných
činností.
(3) Jednotlivé organizačné zložky riadia vedúci zamestnanci ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ sekcie, odbor riadi riaditeľ
odboru
a
oddelenie
riadi
vedúci
oddelenia.
(4) Vnútornú organizačnú štruktúru ministerstva, pôsobnosť, vzájomné vzťahy organizačných zložiek ministerstva, stupne riadenia
a členenie generálneho štábu, formy a metódy práce, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje
organizačný
poriadok
ministerstva.
(5) Právne postavenie zamestnancov ministerstva ustanovuje Zákonník práce a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.
38)
Právne postavenie profesionálnych vojakov určujú osobitné predpisy.
Čl. 7
(1) Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,
uzneseniami vlády Slovenskej republiky, Rady obrany štátu, týmto štatútom, organizačným poriadkom ministerstva, internými
normatívnymi aktmi ministerstva a plánom hlavných úloh ministerstva, ktorý nadväzuje na plán práce vlády Slovenskej republiky,
plán
legislatívnych
úloh
vlády
Slovenskej
republiky
a
plán
rokovaní
Rady
obrany
štátu.
(2) Ministerstvo uplatňuje vo svojej činnosti také formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým,
že
a.
b.
c.
d.
e.

zabezpečuje odborný prístup k riešeniu úloh, ako aj systematickú kontrolu plnenia úloh,
úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, s ktorými si
vymieňa potrebné informácie a podklady, prerokúva a koordinuje s nimi opatrenia, ktoré sa ich týkajú,
využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk a zapája ich do prác pri riešení otázok koncepčného
charakteru,
využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy,
účelne využíva organizačné zásady, prostriedky výpočtovej techniky a formy tímovej práce.

(3) Minister na riešenie závažných úloh rezortu ministerstva obrany zriaďuje kolégium ministra ako poradný orgán a môže zriadiť aj
ďalšie poradné orgány. Poradné orgány prerokúvajú dôležité otázky súvisiace s činnosťou ministerstva.

(4) Minister v čase mierového života a v čase brannej pohotovosti štátu môže interným normatívnym aktom upraviť používanie
služobných osobných motorových vozidiel vedúcimi funkcionármi na plnenie úloh ministerstva.
Čl. 8 Vzťahy ministerstva k ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom a organizáciám
(1) Vzťahy ministerstva k iným ministerstvám, k ostatným ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom a organizáciám pri
plnení úloh ministerstva vymedzujú všeobecne záväzné právne predpisy, uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, vlády
Slovenskej
republiky,
Rady
obrany
štátu
a
dohody
o
spolupráci.
(2) Ministerstvo spolupracuje najmä s
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.

Vojenskou kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky najmä pri
1. zabezpečovaní činnosti prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej
republiky,
2. organizovaní návštev prezidenta Slovenskej republiky v zariadeniach a útvaroch rezortu ministerstva obrany;
Úradom vlády Slovenskej republiky najmä pri
1. koordinácii plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky a zo záverov rokovaní Legislatívnej
rady vlády Slovenskej republiky,
2. kontrolnej činnosti a vybavovaní sťažností a petícií v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
3. prevádzkovaní systému elektronického prepojenia prostredníctvom siete GOVNET,
4. koordinácii plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení Rady obrany štátu,
5. koordinácii úloh vyplývajúcich z národného obranného plánovania v rozsahu pôsobnosti rezortu ministerstva
obrany;
Ministerstvom financií Slovenskej republiky najmä pri
1. príprave návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na kalendárny rok a pri návrhu záverečného účtu
Slovenskej republiky,
2. tvorbe a uskutočňovaní finančnej a cenovej politiky,
3. vytváraní finančno-ekonomických nástrojov v oblasti podnikania,
4. výkone štátnej správy vo veciach daní, colného a devízového dohľadu,
5. výkone správy majetku štátu,
6. metodickej činnosti vo veciach účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie,
7. vypracúvaní zásad finančnej a dotačnej politiky,
8. zabezpečení implementácie medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov v oblasti kontroly zbrojenia a
odzbrojenia a dokumentov v oblasti posilňovania dôvery a bezpečnosti;
Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky najmä pri
1. vypracúvaní základnej koncepcie zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
2. vypracúvaní medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky,
3. príprave na členstvo Slovenskej republiky do NATO a presadzovaní optimálneho variantu zaručenia bezpečnosti
štátu,
4. zabezpečovaní plnenia záväzkov politicko-bezpečnostného charakteru, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej
republiky v medzinárodných organizáciách a z uzatvorených medzinárodných dohôd, zmluvných dokumentov,
dohovorov a pod.,
5. koordinácii vojenskej účasti Slovenskej republiky v medzinárodnom krízovom manažmente;
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky najmä pri
1. plnení úloh hospodárskej mobilizácie, pri tvorbe výskumu a vývoja zbrojnej výroby v záujme obrany štátu v mieri
a v čase brannej pohotovosti štátu,
2. vypracúvaní štátnej hospodárskej politiky a štrukturálnej politiky,
3. vypracúvaní návrhov štátnych programov rozvoja a útlmov zbrojárskej výroby z hľadiska potrieb obrany
Slovenskej republiky,
4. vypracúvaní zásad racionalizácie spotreby palív a energie,
5. plánovaní a realizácii úloh a opatrení súvisiacich s obrannou infraštruktúrou,
6. zabezpečení implementácie medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov v oblasti kontroly zbrojenia a
odzbrojenia a dokumentov v oblasti posilňovania dôvery a bezpečnosti;
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky najmä pri
1. vypracúvaní koncepcie a zabezpečovaní realizácie mzdovej politiky a sociálnej politiky a pri vykonávaní
koncepčných činností v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a obdobných pracovných vzťahov,
2. tvorbe koncepcií a programov podpory zamestnanosti a rekvalifikácie zamestnancov,
3. riešení otázok pracovnoprávnych vzťahov a podmienok na výkon povolaní;
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky najmä pri
1. zabezpečovaní realizácie sanačných prác po bývalej Sovietskej armáde podľa platných uznesení vlády
Slovenskej republiky,
2. zabezpečovaní činnosti komisie vlády Slovenskej republiky pre radiačné havárie,
3. tvorbe a rozpracúvaní štátnej environmentálnej politiky z hľadiska znižovania negatívnych účinkov prevádzky
vojenskej techniky na životné prostredie,
4. zabezpečovaní jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu na území štátu,
5. poskytovaní meteorologických a hydrologických informácií,
6. uplatňovaní štátnej environmentálnej politiky, osobitne pri ochrane prírody, krajiny, biodiverzity, ako aj ostatných
zložiek životného prostredia na území vojenských obvodov;
Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky najmä pri riešení otázok odštátnenia a
privatizácie národného majetku vrátane vypracúvania záväzných stanovísk k privatizačným projektom predkladaným
podnikmi a organizáciami v pôsobnosti ministerstva;
Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky najmä pri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zabezpečovaní plnenia úloh obrannej infraštruktúry,
zveľaďovaní a ochrane poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu,
výstavbe a údržbe vodných ciest,
odstraňovaní následkov živelných pohrôm, ekologických a iných havárií,
výkone dozoru nad hospodárením vo vojenských lesoch,
vzniku a likvidácii veľmi nebezpečných nákaz zvierat a závažných úlohách veterinárnej starostlivosti,
zabezpečovaní vybraných druhov potravinárskych výrobkov a poľnohospodárskych produktov pre brannú
pohotovosť štátu;
j. Ministerstvom školstva Slovenskej republiky najmä pri
1. vypracúvaní koncepcie vzdelávania profesionálnych vojakov a zamestnancov ministerstva a rozvoja vedných
odborov s osobitným zreteľom na podmienky ministerstva,
2. tvorbe sústavy študijných odborov a koncepcií prípravy študentov na stredných školách a na vysokých školách,
3. rozpracúvaní koncepcie vojenskej vedy a techniky,
4. tvorbe návrhov štátnych programov rozvoja vedy a techniky,
5. zabezpečovaní činností súvisiacich s konkurzným konaním v rámci štátnych objednávok úloh rozvoja vedy a
techniky,
6. tvorbe predpisov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
7. vypracúvaní koncepcie a programu telesnej kultúry v Slovenskej republike a pri zabezpečovaní štátnej športovej
reprezentácie;
k. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky najmä pri
1. vypracúvaní úloh štátnej zdravotnej politiky a pri zabezpečovaní plnenia úloh obrannej infraštruktúry,
2. organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri ochrane zdravia ľudí,
3. určení podmienok zdravotnej spôsobilosti na výkon profesií,
4. otázkach rizikovosti práce;
l. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky najmä pri
1. vykonávaní štátnej správy vo svojej pôsobnosti,
2. zabezpečovaní spolupráce počas trvania mimoriadnych opatrení,
3. zabezpečovaní plnenia úloh obrannej infraštruktúry,
4. zabezpečovaní úloh pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí,
5. ochrane utajovaných skutočností a šifrovej ochrane informácií,
6. zabezpečovaní úloh požiarnej ochrany,
7. zabezpečovaní úloh policajnej ochrany, zabezpečovaní ochrany štátnych hraníc a pri zabezpečovaní ochrany a
sprevádzania určených osôb,
8. zabezpečení implementácie medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov v oblasti kontroly zbrojenia a
odzbrojenia a dokumentov v oblasti posilňovania dôvery a bezpečnosti,
9. plnení úloh komplexného záchranného systému a plnení spoločných úloh vojenskej polície a Policajného zboru;
m. Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky najmä pri
1. zabezpečovaní plnenia úloh obrannej infraštruktúry,
2. realizácii systému riadenia obrany štátu v mieri a v čase brannej pohotovosti štátu,
3. koordinácii vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,
4. koordinácii premávky vojenských vozidiel a schvaľovaní technickej spôsobilosti vojenských vozidiel,
5. zabezpečení implementácie medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov v oblasti kontroly zbrojenia a
odzbrojenia a dokumentov v oblasti posilňovania dôvery a bezpečnosti,
6. koordinácii využívania frekvenčného spektra,
7. koordinácii telekomunikačných (vývojových) a poštových služieb;
n. Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky najmä pri
1. tvorbe investičných programov podmienených účasťou verejných prostriedkov (štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky, rozpočtov miestnych orgánov, nadácií a fondov inštitúcií, ktoré spravujú orgány štátu),
2. vypracúvaní a zabezpečovaní programov verejných prác podmieňujúcich rozvoj infraštruktúry územia,
3. zabezpečovaní plnenia úloh obrannej infraštruktúry,
4. realizácii štátnej bytovej politiky, hospodárení s bytmi a investičnej výstavbe;
o. Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky najmä pri
1. rozvoji kultúry a umenia, pri starostlivosti o kultúrne pamiatky a štátny jazyk,
2. zabezpečení výkonu duchovnej služby v armáde prostredníctvom reprezentantov Konferencie biskupov
Slovenska a Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,
3. poskytovaní verejných informácií;
p. Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky najmä pri
1. vykonávaní správy vojenského súdnictva,
2. príprave justičných čakateľov a pri výbere kandidátov na voľbu sudcov,
3. vzdelávaní sudcov a pri postupe sudcov, najmä na Najvyšší súd Slovenskej republiky,
4. zabezpečovaní spolupráce všeobecných súdov s vojenskými súdmi;
q. Úradom pre verejné obstarávanie najmä pri verejnom a koncesnom obstarávaní;
r. Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky najmä pri
1. tvorbe a zabezpečovaní štátnych hmotných rezerv pre potreby obrany Slovenskej republiky,
2. zabezpečovaní plnenia úloh obrannej infraštruktúry;
s. Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky najmä pri koordinácii tvorby a pri využívaní
vojenských technických noriem;
t. Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky najmä pri
1. monitorovaní radiačnej situácie,
2. zabezpečovaní plnenia úloh obrannej infraštruktúry,
3. zabezpečení implementácie medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov v oblasti kontroly všeobecného zákazu
jadrových skúšok, zbrojenia a odzbrojenia a dokumentov v oblasti posilňovania dôvery a bezpečnosti;

u.

Úradom bezpečnosti práce Slovenskej republiky najmä pri zaisťovaní štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou
práce a technických zariadení;
v. Slovenskou informačnou službou najmä pri spravodajskom zabezpečovaní obrany Slovenskej republiky;
w. Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky najmä pri plnení úloh vojenskej prokuratúry;
x. Národnou bankou Slovenska najmä pri tvorbe koncepcie bankovej politiky v oblasti poľného bankového systému;
y. Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky najmä pri
1. plnení úloh štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na území vojenských obvodov,
2. zabezpečovaní plnenia úloh obrannej infraštruktúry,
3. plnení úloh štátnej správy v oblasti geodézie a kartografie.

Záverečné ustanovenia

Čl. 9
Zmenu štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ak
a.

b.

došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh ministerstva
1. zrušením právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, na základe ktorých plní ministerstvo úlohy,
2. vydaním nových právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, obsahujúcich úlohy pre ministerstvo,
3. presunom pôsobností ministerstva na iný ústredný orgán štátnej správy, orgán miestnej štátnej správy alebo
územnú samosprávu,
má dôjsť k závažným zmenám v zásadách činnosti alebo v zásadách organizácie ministerstva nad rámec pravidiel
ustanovených týmto štatútom.
Čl. 10

Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky na svojom 106. rokovaní 21. júna 2000; štatút nadobudol účinnosť odo dňa
schválenia vo vláde Slovenskej republiky.

Vysvetlivky:
1)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o
organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v
znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
6)
Zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 142/1991 Zb. o slovenských technických normách v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 337/1998 Z. z.
11)
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.
14)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
19)
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 1999 - 2002 (uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 69/1998).
20)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 419/1994 (Zásady vlády Slovenskej republiky pre uzavieranie, ústavné prerokúvanie,
vykonávanie a vypovedanie medzinárodných zmlúv).
21)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 480/1999 (Program zabezpečenia prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO).
22)
Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky pre riadenie
mierových operácií OSN. Štatút SU pri NATO/ZEÚ pre riadenie a zapojenie sa Slovenskej republiky do vojenskej spolupráce s NATO.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane
informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.
28)
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/1993 na koordináciu hospodárskej mobilizácie.
2)

29)

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 686/1995 (Hospodárska mobilizácia).
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z.
32)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 88/1987 Zb. o štátnej energetickej inšpekcii.
36)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 500/1994 (K návrhu protokolu o výklade článku 19 Dohody o vytvorení únie medzi Slovenskou
republikou a Českou republikou).
37)
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z.
39)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.
40)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
41)
Čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky.
42)
Zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov.
43)
Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Slovenským Červeným krížom o vzájomnej spolupráci.
44)
Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti.
45)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.
47)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
48)
Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galérijnej hodnoty.
49)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
50)
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
51)
Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za
oslobodenie.
52)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
53)
Čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky.
54)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1014/1995 (Zavedenie vojenskej duchovnej a náboženskej služby).
55)
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 493/1997 (Boj proti terorizmu na území Slovenskej republiky).
30)
31)

