MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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ŠTATÚT
MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

BRATISLAVA 2018

Čl. 1
Základné ustanovenia
(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 jeho vzťahy k iným
ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, iným orgánom a organizáciám,
právnickým osobám a fyzickým osobám.
(2) Pôsobnosť, úlohy, zásady činnosti a zásady vnútornej organizácie ministerstva
uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku ministerstva.
Čl. 2
Postavenie a pôsobnosť ministerstva
(1) Postavenie a pôsobnosť ministerstva ustanovuje osobitný predpis. 1)
(2) Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami
zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.
(3) Ministerstvo je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom
mene alebo v mene štátu.
(4) Sídlom ministerstva je Bratislava.
(5) Ministerstvo je
a) služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí na ministerstve vykonávajú štátnu službu
v štátnozamestnaneckom pomere k štátu podľa osobitného predpisu, 2)
b) hlavným služobným úradom profesionálnych vojakov, ktorí vykonávajú štátnu službu
v služobnom pomere k Slovenskej republike podľa osobitného predpisu, 3)
c) služobným úradom profesionálnych vojakov vyčlenených podľa osobitného predpisu, 4)
d) zamestnávateľom zamestnancov, ktorí na ministerstve vykonávajú prácu vo verejnom záujme
podľa osobitného predpisu, 5)
e) zamestnávateľom zamestnancov, ktorí na ministerstve vykonávajú prácu v pracovnom pomere
podľa osobitného predpisu. 6)

) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.
2
) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3
) § 5 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
) §71 ods. 1 písm. a) zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5
) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
6
) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
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(6) Ministerstvo plní úlohy zriaďovateľa pre rozpočtové organizácie v pôsobnosti
ministerstva zriadené zákonom a v rozsahu svojej pôsobnosti môže zriaďovať štátne rozpočtové
organizácie a štátne príspevkové organizácie7) a zakladať iné právnické osoby. 8)
Čl. 3
Hlavné úlohy ministerstva
(1) Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti
a) na úseku riadenia a kontroly obrany Slovenskej republiky9) (ďalej len „obrana štátu“)
1. koordinuje a kontroluje výkon štátnej správy pri príprave a zabezpečovaní obrany štátu
uskutočňovaný ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ďalšími
orgánmi štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou a orgánmi miestnej štátnej správy,
2. koordinuje a kontroluje plnenie úloh obrany štátu obcami a vyššími územnými celkami;
riadi, koordinuje a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi
v sídlach krajov a vojenskými obvodmi,
3. navrhuje vláde Slovenskej republiky (ďalej len ,,vláda“)
3a. zásadné opatrenia na prípravu na obranu štátu,
3b. územia potrebné na zabezpečenie úloh obrany štátu,
3c. zaradenie stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie
ďalších dôležitých objektov pre obranu štátu a spôsob ich ochrany a obrany,
4. pripravuje pre vládu návrh na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky
(ďalej len „ozbrojené sily“) s návrhom na nariadenie
4a. výkonu mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na
pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej
vojenskej prípravy,
4b. povolať vojakov v zálohe a odvedených registrovaných občanov na výkon mimoriadnej
služby,
4c. vykonať odvod registrovaných občanov,
4d. výkonu alternatívnej služby občanom,
4e. pracovnej povinnosti fyzickým osobám,
4f. poskytnúť vecné prostriedky,
4g. poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského
a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie,
5. riadi, koordinuje a kontroluje prípravu a priebeh mobilizácie ozbrojených síl,
6. podieľa sa na príprave návrhov
6a. základných koncepcií bezpečnosti a obrany štátu a zásadných strategických dokumentov
bezpečnosti a obrany štátu,
6b. koncepcií bezpečnostného systému štátu a systému obrany štátu,
7. zastupuje štát v konaní o náhradách za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho
práva, za poskytnutie vecných prostriedkov a za vykonanie pracovnej povinnosti a v konaní
o náhrade škody,
8. zabezpečuje ochranu a obranu stavieb a budov, ktorých ochrana a obrana bola ministerstvu
určená vládou,
9. riadi a koordinuje plnenie úloh v oblasti podpory obrany štátu,
10. vykonáva v druhom stupni štátnu správu na úseku obrany vo veciach, v ktorých
) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
8
) Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997
Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov.
9
) Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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10a. v správnom konaní v prvom stupni konajú okresné úrady,
10b. v prvom stupni konajú okresné úrady v sídle kraja,
11. určuje zástupcov ozbrojených síl do bezpečnostnej rady kraja a bezpečnostnej rady okresu,
12. vydáva stanovisko v prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, územnoplánovacích
podkladov a stanovisko k umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb,
b) na úseku obranného plánovania
1. koordinuje prípravu obranného plánovania, 9)
2. požaduje od ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov
štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, orgánov miestnej štátnej správy, obcí a vyšších
územných celkov podkladové materiály potrebné na obranné plánovanie,
3. spracúva a predkladá smernice o obrannom plánovaní na rokovanie vlády,
c) na úseku výstavby, riadenia a kontroly ozbrojených síl10)
1. spracúva základné koncepčné dokumenty pre rozvoj a výstavbu ozbrojených síl, najmä
Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky, Obrannú stratégiu Slovenskej republiky
a Vojenskú stratégiu Slovenskej republiky,
2. spracúva plány použitia ozbrojených síl alebo ich časti v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v súčinnosti s Generálnym štábom ozbrojených síl
Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“),
3. navrhuje počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov
a bojovej techniky v súlade s potrebou zabezpečenia obrany a bezpečnosti Slovenskej
republiky a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
4. navrhuje rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl a celkové
početné stavy profesionálnych vojakov a zamestnancov v súlade s potrebami zabezpečenia
obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná,
5. zodpovedá za doplňovanie ozbrojených síl profesionálnymi vojakmi a zamestnancami,
6. zabezpečuje ozbrojené sily vojenským materiálom a bojovou technikou na plnenie úloh
ozbrojených síl,
7. zodpovedá za prípravu a riadenie mobilizácie ozbrojených síl,
8. vykonáva vnútornú kontrolu v ozbrojených silách,
9. vykonáva overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení
a technických zariadení používaných v ozbrojených silách,
10. spracúva návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti
vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej
bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom,
11. zastupuje štát v konaní pred súdmi vo veciach ozbrojených síl,
d) na úseku koordinácie vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou
1. je orgánom štátnej správy vo vzťahu k prevádzke lietadiel vo vojenských službách (ďalej
len „štátne lietadlo“) podľa osobitného predpisu, 11)
2. plní úlohy v oblasti odbornej spôsobilosti leteckého personálu, spôsobilosti štátnych
lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky,
3. vedie register štátnych lietadiel vo vlastníctve štátu spôsobilých vykonávať lety
vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky podľa pravidiel lietania platných pre civilné
letectvo,
4. povoľuje prevádzkovanie vojenských letísk a leteckých pozemných zariadení,
) Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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5. vydáva súhlas na zriadenie vojenských leteckých pozemných zariadení, ich podstatnú
zmenu alebo zrušenie,
6. zabezpečuje činnosť odbornej komisie na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov
štátnych lietadiel,
7. vykonáva zabezpečenie letových prevádzkových služieb a riadenia letov štátnych lietadiel
vo vyhradenom priestore alebo v časti vzdušného priestoru so zákazom letov alebo
s obmedzením letov civilných lietadiel,
8. vydáva súhlas na vydanie povolenia na civilnú leteckú prevádzku na vojenskom letisku,
e) na úseku alternatívnej služby
1. koordinuje činnosť okresných úradov v sídle kraja pri organizovaní a zabezpečovaní výkonu
alternatívnej služby,
2. kontroluje v čase vojny a vojnového stavu plnenie povinností vyplývajúcich z výkonu
alternatívnej služby u zamestnávateľov na miestach výkonu alternatívnej služby,
f) na úseku brannej povinnosti
1. určuje lekárov do odvodných komisií a lekárskych komisií a sestry na zabezpečenie
odvodu, 12)
2. rozhoduje o termínoch prieskumu zdravotnej spôsobilosti vojaka v zálohe,
3. určuje počty vojakov v aktívnych zálohách ozbrojených síl a termíny pravidelných cvičení
na návrh generálneho štábu,
4. priznáva vojenskú hodnosť občanovi, ktorý skončil služobný pomer v Policajnom zbore,
v Zbore väzenskej a justičnej stráže, v Hasičskom a záchrannom zbore, v Národnom
bezpečnostnom úrade alebo služobný pomer colníka,
5. môže povoliť nosenie vojenskej rovnošaty občanovi, ktorý skončil služobný pomer
profesionálneho vojaka a je poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného
výsluhového dôchodku, účastníkovi boja proti fašizmu a rehabilitovanému vojakovi,
g) na úseku správy vojenských obvodov a vojenských lesov
1. vydáva súhlas na využívanie územia vojenského obvodu a povolenie na pobyt na území
vojenského obvodu podľa osobitného predpisu, 13)
2. predkladá vláde návrh na zriadenie, zmenu hraníc a zrušenie vojenského obvodu,
3. plní úlohy
3a. na zabezpečenie obrany štátu,
3b. štátnej správy podľa osobitného predpisu, 14)
3c. obce podľa osobitného predpisu, 15)
3d. správy katastra podľa osobitných predpisov, 16)
4. obstaráva územné plány vojenských obvodov, 17)
) Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
13
) 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 v znení neskorších predpisov.
14
) Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
15
) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov.
17
) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
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5. vykonáva štátnu správu na úseku
5a. poľovníctva v lesoch patriacich do vojenských obvodov podľa osobitného predpisu, 18)
5b. lesného hospodárstva vo vojenských lesoch v rozsahu pôsobnosti okresného úradu
v sídle kraja a okresného úradu podľa osobitného predpisu, 19)
5c. produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh v lesoch
nevyhnutných pre potreby obrany štátu, 20)
5d. uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh na pozemkoch nevyhnutných pre
potreby obrany štátu podľa osobitného predpisu, 21)
6. zabezpečuje správu lesného majetku vo vlastníctve štátu vo vojenských obvodoch a na
územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu podľa osobitného predpisu. 22)
(2) Úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti
Slovenskej republiky v pôsobnosti ministerstva plní Vojenské spravodajstvo podľa osobitného
predpisu. 23)
(3) Ministerstvo riadi ozbrojené sily, ktorým velí náčelník generálneho štábu.
(4) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odseku 1 ustanovuje organizačný
poriadok ministerstva.
Čl. 4
Iné úlohy ministerstva

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

(1) Ministerstvo plní ďalšie úlohy, a to najmä
vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,
pri správe majetku štátu a verejnom obstarávaní,
na úseku krízového riadenia,
na úseku hospodárskej mobilizácie,
na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,
v oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality výrobkov a služieb
na účely obrany,
pri obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu,
na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície,
v oblasti výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany a bezpečnosti Slovenskej
republiky,
v oblasti štátnej služby profesionálnych vojakov,
v oblasti sociálneho zabezpečenia vojakov,
na úseku starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov,
v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov,
v oblasti podpory a zabezpečenia činnosti ministerstvom zriadených športových stredísk
a športových organizácií profesionálnych vojakov,
v oblasti vysokoškolského vzdelávania,

) Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
19
) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
20
) Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších prepisov.
21
) Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení
zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o
zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22
) § 50 ods. 4 a § 50a ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23
) Zákon NR SR č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
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p) v oblasti prípravy občanov na obranu štátu,
q) na úseku verejného zdravotníctva,
r) na úseku zriaďovania a prevádzkovania elektronických komunikačných služieb na vojenské
účely,
s) na úseku informačných systémov verejnej správy a pri výkone verejnej moci elektronicky,
t) v oblasti poskytovania dotácií,
u) na úseku kontrolnej činnosti a vnútorného auditu,
v) na úseku inšpekcie práce, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a ochrany pred požiarmi,
w) na úseku geodézie a kartografie,
x) na úseku ochrany pred povodňami,
y) na úseku petícií a sťažností,
z) na úseku ochrany utajovaných skutočností,
aa) v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
ab) na úseku slobodného prístupu k informáciám,
ac) v oblasti štátnej štatistiky,
ad) na úseku medzinárodných vzťahov vrátane zabezpečovania úloh vyplývajúcich z členstva
Slovenskej republiky v Európskej únii, v Organizácii Severoatlantickej zmluvy, v Organizácii
Spojených národov, v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a v Rade Európy,
ae) pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
af) ustanovené zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády,
ag) zakladateľa štátnych podnikov a vykonáva práva a povinnosti akcionára právnických osôb
s majetkovou účasťou štátu patriacich do pôsobnosti ministerstva.
(2) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odseku 1 ustanovuje organizačný
poriadok ministerstva.
Čl. 5
Zásady činnosti a riadenia ministerstva
(1) Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými
zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými zmluvami, ktorými je
Slovenská republika viazaná, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,
uzneseniami vlády, uzneseniami Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, štatútom,
organizačným poriadkom ministerstva, služobnými predpismi a ďalšími vnútornými riadiacimi
predpismi ministerstva.
(2) Ministerstvo uplatňuje vo svojej činnosti také formy a metódy práce, ktoré smerujú
k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že
a) zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú kontrolu plnenia úloh,
b) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ktorými si
vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré sa ich týkajú,
c) využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy a podnety verejnosti,
d) využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, zapája ich najmä do prác pri
riešení otázok koncepčnej povahy a legislatívnej povahy,
e) využíva technickú, komunikačnú a informačnú infraštruktúru.
Čl. 6
(1) Ministerstvo riadi, koná v jeho mene a za jeho činnosť zodpovedá minister obrany
Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
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(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny
tajomník ministerstva (ďalej len „štátny tajomník“). Minister môže poveriť aj v iných prípadoch
štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Vláda môže určiť, že na
ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci. Minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho
štátni tajomníci zastupujú.
(3) Na čele služobného úradu, ktorým je ministerstvo, 2) je generálny tajomník
služobného úradu (ďalej len „generálny tajomník“). Generálny tajomník je služobne najvyšší
vedúci štátny zamestnanec (ďalej len „vedúci zamestnanec“) všetkým štátnym zamestnancom
v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo; 2) to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi
vo verejnej funkcii. Generálny tajomník je oprávnený konať vo veciach štátnozamestnaneckých
vzťahov, 2) a vo veciach právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer profesionálnych
vojakov. 4) Generálny tajomník je oprávnený konať vo veciach pracovnoprávnych vzťahov na
základe poverenia ministrom. Generálneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh
ministra.
(4) Ministrovi je podriadený a zodpovedá mu za výkon svojej funkcie náčelník
generálneho štábu.

a)
b)
c)
d)
e)

(5) Na ministerstve sú tieto stupne riadenia:
minister,
štátny tajomník a generálny tajomník,
generálny riaditeľ sekcie,
riaditeľ odboru,
vedúci oddelenia.
Čl. 7
Organizácia ministerstva
(1) Ministerstvo sa organizačne člení na sekcie, odbory a iné organizačné útvary.

(2) Sekcie sú nositeľom úloh ministerstva podľa vymedzených okruhov špecifických
odborných činností. Sekcia je organizačný útvar, v ktorom je zoskupená ucelená a komplexná časť
odborných, koncepčných, normotvorných, metodických, správnych a kontrolných činností.
(3) Sekcie sa členia na odbory. Odbor sa môže členiť na oddelenia.
(4) Sekciu riadi generálny riaditeľ sekcie, odbor riadi riaditeľ odboru a oddelenie riadi
vedúci oddelenia.
(5) Na zabezpečenie plnenia koncepčných, strategických a iných úloh ministerstva
zriaďuje minister stále poradné orgány ministra, ktorými sú kolégium ministra a porada vedenia
ministerstva.
(6) Minister môže podľa potreby zriaďovať aj ďalšie poradné orgány, komisie a pracovné
skupiny, ktoré prerokúvajú dôležité otázky súvisiace s činnosťou ministerstva.
(7) Organizačnú štruktúru ministerstva, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy
organizačných útvarov, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov ministerstva
určuje organizačný poriadok ministerstva.
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Čl. 8
Vzťahy ministerstva k orgánom štátnej správy a iným právnickým osobám
(1) Ministerstvo spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy, inými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a dohodami o vzájomnej spolupráci.
(2) Ministerstvo vo vzťahu k
a) Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky spolupracuje najmä
1. pri plánovaní a realizácii úloh a opatrení súvisiacich so zabezpečením obrany štátu,
2. pri uchovaní výrobných schopností a pri organizácii výroby a služieb v rámci hospodárskej
mobilizácie,
3. pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,
4. pri vydávaní povolení na obchodovanie a sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami
obranného priemyslu a pri schvaľovaní dovozných a vývozných licencií,
5. pri povoľovaní výnimiek z ustanovení osobitných predpisov pre chemické látky, látky
v zmesi alebo výrobku, ak sú potrebné pre ozbrojené sily na zabezpečenie obrany štátu,
6. pri výskume a vývoji pre potreby obrany štátu,
b) Ministerstvu financií Slovenskej republiky spolupracuje najmä
1. pri vypracovaní návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok,
2. pri zostavovaní štátneho záverečného účtu ministerstva,
3. pri výkone správy majetku štátu,
c) Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky spolupracuje najmä
1. pri zabezpečovaní plnenia úloh podpory obrany štátu,
2. pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
3. pri vytváraní systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného
priestoru Slovenskej republiky, organizovaní a zabezpečovaní letových prevádzkových
služieb,
4. pri vyhlasovaní zákazu alebo obmedzenia letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného
priestoru Slovenskej republiky, ktorých trvanie presahuje tri mesiace,
5. pri spolupráci na ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania,
6. pri pátraní po lietadlách a záchrane ľudských životov,
7. pri príprave národnej tabuľky frekvenčného spektra,
8. pri zriadení odbornej vyšetrovacej komisie na vyšetrovanie leteckej nehody alebo incidentu
štátneho lietadla, ktoré majú vplyv na bezpečnosť prevádzky civilných lietadiel,
d) Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky spolupracuje najmä
1. pri plánovaní a realizácii úloh a opatrení súvisiacich so zabezpečením obrany štátu,
2. pri výkone dozoru nad hospodárením vo vojenských lesoch,
3. pri zveľaďovaní a ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesných pozemkov,
4. pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti,
5. v oblasti lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva,
6. v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh,
e) Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky spolupracuje najmä
1. pri plánovaní a realizácii úloh a opatrení súvisiacich so zabezpečením obrany štátu,
2. pri záchranných prácach v prípadoch mimoriadnej udalosti alebo mimoriadnej situácie,
3. pri spracúvaní koncepcie rozvoja ochrany pred požiarmi,
9

f) Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky spolupracuje najmä pri zabezpečení výkonu
súdnictva v čase vojny a vojnového stavu, 24)
g) Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky spolupracuje
najmä
1. pri zabezpečovaní plnenia úloh v bezpečnostnej a obrannej oblasti vyplývajúcich z členstva
Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
2. pri príprave dokumentov, medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov politickobezpečnostného charakteru,
3. pri vyhodnocovaní vojensko-politickej situácie,
4. pri koordinácii činnosti ozbrojených síl pri ich vyslaní na plnenie úloh mimo územia
Slovenskej republiky,
5. pri zabezpečovaní medzinárodnej spolupráce ozbrojených síl,
6. v oblasti medzinárodného humanitárneho práva,
h) Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky spolupracuje najmä
1. pri plánovaní a realizácii úloh a opatrení súvisiacich so zabezpečením obrany štátu,
2. pri zabezpečovaní jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného
monitoringu na území štátu,
3. pri poskytovaní meteorologických a hydrologických informácií,
4. pri uplatňovaní cieľov a opatrení stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky,
osobitne pri ochrane prírody a krajiny, ochrane vôd, ochrane ovzdušia, pri nakladaní
s odpadmi a pri sanácii environmentálnych záťaží,
5. pri vyhodnocovaní výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác
ozbrojenými silami,
i) Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolupracuje najmä
1. pri predkladaní návrhov na zmenu sústavy študijných odborov obrany a vojenstva, 25)
2. pri udeľovaní súhlasu na priznanie práva vojenskej vysokej škole udeľovať po úspešnom
absolvovaní daného študijného programu zodpovedajúci akademický titul a na priznanie
práva vojenskej vysokej škole uskutočňovať v študijnom odbore habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov, 25)
3. pri uznávaní vysokoškolského vzdelania a kvalifikácie, ktoré boli získané na vojenských
vysokých školách v zahraničí, 26)
4. pri príprave občanov na obranu štátu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na
základných školách a stredných školách so zameraním na brannú výchovu a brannú
prípravu,
j) Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky spolupracuje najmä v oblasti ochrany kultúrneho
dedičstva, 27)
k) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky spolupracuje najmä
1. pri plánovaní a realizácii úloh a opatrení súvisiacich so zabezpečením obrany štátu,
24

) Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
25
) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
26
) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
27
) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vyhláška
ministra zahraničných vecí č. 94/1958 Zb. o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného
konfliktu a Protokole k nemu.
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2. pri prevencii a kontrole prenosných ochorení v Systéme včasného varovania a reakcie EWRS,
3. pri prijímaní opatrení na zamedzenie možných závažných cezhraničných ohrození zdravia,
4. pri prijímaní opatrení v mimoriadnych epidemiologických situáciách,
l) Správe štátnych hmotných rezerv spolupracuje najmä
1. pri plánovaní a realizácii úloh a opatrení súvisiacich so zabezpečením obrany štátu,
2. pri uchovaní výrobných schopností a pri organizácii výroby a služieb v rámci tvorby štátnych
hmotných rezerv v prospech ozbrojených síl,
3. pri príprave limitov zásob hmotných rezerv určených na podporu obrany štátu,
m) Národnému bezpečnostnému úradu spolupracuje najmä
1. na úseku ochrany utajovaných skutočností a šifrovej služby, 28)
2. na úseku kybernetickej bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky v kybernetickom
priestore, 29)
3. na úseku dôveryhodných služieb, 30)
n) Dopravnému úradu spolupracuje najmä
1. pri vyhlasovaní zákazu alebo obmedzenia letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného
priestoru Slovenskej republiky, ktorých trvanie nepresiahne tri mesiace,
2. pri určovaní podmienok na vykonávanie letov lietadiel spôsobilých lietať bez pilota,
o) Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb spolupracuje najmä pri
koordinácii a správe využívania frekvenčného spektra, 31)
p) Štatistickému úradu Slovenskej republiky spolupracuje najmä pri poskytovaní informácií
potrebných na plnenie úloh v oblasti štátnej štatistiky za sektor verejnej správy.
(3) Ministerstvo pri plnení úloh ďalej spolupracuje
a) so zahraničnými inštitúciami zameranými na kybernetickú bezpečnosť a obranu Slovenskej
republiky v kybernetickom priestore,
b) s občianskymi združeniami, nadáciami, inými záujmovými združeniami právnických osôb
a neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby, ktorých záujmy a aktivity
súvisia s pôsobnosťou ministerstva,
c) s vysokými školami, vedeckými inštitúciami a výskumnými pracoviskami,
d) so zastupiteľskými orgánmi obcí, miest a vyšších územných celkov,
e) so zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí a zastupiteľskými úradmi cudzích
štátov v Slovenskej republike.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
Zmenu štatútu schvaľuje vláda, ak nastali zásadné zmeny
a) v pôsobnosti alebo v plnení úloh ministerstva zrušením všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo vydaním nových všeobecne záväzných právnych predpisov alebo presunom
) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov .
29
) Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30
) Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31
) Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
28
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pôsobnosti ministerstva na iný ústredný orgán štátnej správy, orgán miestnej štátnej správy
alebo územnú samosprávu,
b) v činnosti alebo organizácii ministerstva nad rámec ustanovený týmto štatútom.
Čl. 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Štatút Ministerstva obrany Slovenskej republiky schválený vládou Slovenskej
republiky na jej 106. rokovaní 21. júna 2000 v znení zmeny Štatútu Ministerstva obrany
Slovenskej republiky schváleného vládou Slovenskej republiky na jej 10. rokovaní 27. novembra
2002.
Čl. 11
Platnosť a účinnosť
Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 468/2018 z 10. októbra
2018 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.
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