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Najväčší modernizačný projekt
ozbrojených síl v histórii
sa stáva realitou
Minister obrany SR Peter Gajdoš za účasti predsedu vlády SR
Petra Pellegriniho podpísal v priestoroch Úradu vlády SR zmluvné dokumenty
k obstaraniu lietadiel F-16 a dohodu o priemyselnej spolupráci medzi ministerstvom obrany
a výrobcom – spoločnosťou Lockheed Martin.
tzv. Letter of Offer and Acceptance, ktoré sú
potrebné pre pristúpenie k plneniu cez americký program FMS boli podpísané na základe príslušného súhlasu Ministerstva financií
SR. Zahŕňajú obstaranie 14 kusov lietadiel
F-16, leteckú muníciu, logistickú podporu a
výcvik leteckého aj pozemného personálu.
Vzdušné sily si prvé lietadlá prevezmú v poslednom štvrťroku 2022 a všetky kompletne
budú dodané do konca roka 2023. Celkovo
pôjde o 12 jednomiestnych lietadiel a 2 dvojmiestne lietadlá. Stroje sú plne kompatibilné
so systémami v NATO a budú mať tú najmodernejšiu výbavu, aká je pri tomto type lietadiel v ponuke.

Parlament posunul novelu
zákona o Vojenskej polícii
do druhého čítania
Jej cieľom je rozvoj leteckého priemyslu
na Slovensku a postupný presun servisných
prác do spôsobilosti slovenského obranného
priemyslu. Ide o historický moment pre Slovensko a moje poďakovanie patrí vláde SR za
to, že sa stotožnila s nami navrhovaným riešením a súhlasila s tým najlepším riešením
otázky budúcnosti nášho vzdušného priestoru
z hľadiska kvality aj ceny.
Ide o významný moment v histórii Slovenskej republiky, pretože ide o investíciu v objeme viac ako 1,6 miliardy eur. Je to počin,
ktorým sa Slovenská republika hlási k svojim
záväzkom navyšovať výdavky na vyzbrojovanie a dosiahnuť žiadaný cieľ 2 % HDP a ide
o počin, ktorý bude aj naďalej garantovať suverenitu a ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Slovenská republika chce
vyslať jasný signál, že svoje budúce postavenie vidí aj naďalej tak v Európskej únii, ako
aj Severoatlantickej aliancii.
Súčasťou podpísaného kontraktu je aj komplexný výcvik 22 pilotov a 160 technikov pozemného personálu a taktiež dvojročná logistická podpora, a to od zahájenia letovej prevádzky v Slovenskej republike.
Tri samostatné dohody o ponuke a prijatí
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Vojenskí policajti sú bližšie k rozšíreniu
svojich kompetencií, ktoré im umožnia ešte
kvalitnejšie a efektívnejšie plnenie úloh. Novelu zákona z dielne rezortu obrany dnes poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
posunuli do druhého čítania. Novela obsahuje

viaceré zmeny, medzi nimi napríklad aj sankcie za neoprávnené používanie uniforiem, odznakov, ako aj ďalších identifikačných prvkov
príslušníkov Vojenskej polície. V prípade
schválenia nadobudne nová právna úprava
účinnosť 1. apríla 2019.
Príslušníci Vojenskej polície by mali mať
po novom rozšírené právomoci napríklad pri
vojenských objektoch, a to pri zadržiavaní
osôb, ktoré do nich neoprávnene vstúpia. Po
novom by mali v takýchto prípadoch postupovať podľa zákona o priestupkoch a viesť aj
priestupkové konanie tak, ako aj príslušníci
Policajného zboru SR a mali by mať právomoc tieto osoby sankcionovať v blokovom
konaní. Doteraz to možné nebolo, pretože
predtým nemali vojenskí policajti iné možnosti, ako takéto osoby iba zadržať a vyviesť
ich za hranice vojenského objektu.
Nová právna úprava zároveň explicitne vymedzuje kompetencie vojenských policajtov
pri sprevádzaní zahraničných konvojov, ktoré
sa cez naše územie presúvajú na účely rôznych vojenských cvičení. Novela tiež umožní
zakročiť proti narušeniu vojenského objektu
aj bezpilotným lietajúcim prostriedkom (dronom) tak, že vojenskí policajti budú môcť zadržať osobu ovládajúcu tento prostriedok a
tiež prerušiť jeho letovú činnosť.

