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Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku zorganizoval prvé výročné stretnutie 

bezpečnostnej a obrannej komunity pod názvom „Spoločne o bezpečnosti a obrane“, ktoré 

sa konalo v Park Hoteli Tartuf v Beladiciach 22. – 24. apríla 2016. Do Beladíc prišli 

diskutovať zástupcovia vlády SR, poslanci NR SR, ale aj predstavitelia mimovládneho 

sektora, akademickej obce a súkromného sektora. Podujatie otvoril slávnostným príhovorom 

minister obrany SR Peter Gajdoš, v ktorom oboznámil prítomných o prioritách rezortu 

obrany pre nadchádzajúce volebné obdobie. Minister pomenoval tri kľúčové priority, ktorými 

sú zvýšenie obranyschopnosti Slovenskej republiky, transformácia ozbrojených síl s dôrazom 

na cielenú a dlhodobo udržateľnú modernizáciu výzbroje a techniky, skvalitnenie rozvoja 

pripravenosti ľudských zdrojov.  

Pracovná diskusia prebehla v dvoch paneloch s názvami „Aká by mala byť politika 

v oblasti obrany a bezpečnosti?“ a „Modernizácia ozbrojených síl Slovenskej republiky: 

priority, otázniky, systém“. Účastníci sa zhodli na nasledujúcich záveroch a odporúčaniach:  

- Meniace sa bezpečnostné prostredie musí determinovať charakter budúcej obrannej 

politiky SR. Tá sa musí vyznačovať komplexnosťou a realistickými cieľmi.  

- Zámery bezpečnostnej a obrannej politiky musia reagovať na súčasné politické 

a vojenské potreby – je potrebné v čo najkratšom čase spracovať sériu nových 

strategických dokumentov a pokúsiť sa získať pre ne širokú politickú podporu. 

- Maximálna informovanosť politických zástupcov a zapojenie parlamentu do otázok 

bezpečnosti a obrany by mala byť jednou zo základných politických priorít. 

Bezpečnosť a obrana sa musia stať skutočne národnou otázkou.   

- Obranná politika SR musí niesť znaky dostatočnej flexibility, zároveň však musí byť 

dostatočne konzistentná v základných hodnotách a cieľoch.  

- Odporúča sa vyhodnotiť plnenie Bielej knihy o obrane SR a následne pripraviť 

aktualizovaný dokument s prehodnotenými zámermi, prioritami a jasnou politicko-

vojenskou ambíciou na nasledujúce roky. Zabezpečenie obrany teritória SR 

a následne spojeneckého prostredia by mali zostať prioritou.   

- Dlhodobým problémom obrannej politiky a konania relevantných aktérov je 

nedostatočná transparentnosť – zámerov, priorít a projektov – preto je potrebné 

zamerať sa na zvrátenie tohto negatívneho trendu.  

- Pre efektívnosť obrannej politiky je nevyhnutné zosúladenie dlhodobých politicko-

vojenských zámerov, projektov obstarávania a zdrojového rámca – je potrebné 

plánovať len so zdrojmi, ktoré sú garantované. 

- Kľúčovým predpokladom efektívneho rozvoja ozbrojených síl je stabilizácia úrovne 

obranných výdavkov a to najmä v strednodobom výhľade. Finančné záväzky voči 

Severoatlantickej aliancii musia ostať základným determinantom vývoja v tejto 

oblasti.     

- Modernizačné projekty musia odzrkadľovať zmenené bezpečnostné prostredie, 

zákonný rámec, plánované úlohy a prioritné plány pôsobenia OS SR. 

- Je potrebné pokračovať v širokospektrálnej modernizácii zbraňových systémov OS 

SR. Urýchlene pritom ukončiť už rozbehnuté projekty vo vzdušných silách 
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a paralelne posúdiť priority ďalších projektov podľa aktuálnych a predpokladaných 

vojenských potrieb a dostupného zdrojového rámca.   

- V súlade so spojeneckými záväzkami je nevyhnutné na výzbroj a súvisiaci výskum 

a vývoj vyčleňovať minimálne 20 % z obranných výdavkov.  

- Pri rozvojových projektoch je žiadúce zamerať sa na technologický potenciál 

a zvyšovanie interoperability OS SR s ozbrojenými silami spojencov.    

- V rámci modernizácie OS SR je nevyhnutné dbať o primerané zapojenie slovenského 

obranného priemyslu a prispieť tak k jeho ďalšiemu rozvoju.  

- Dôležitým aspektom je zefektívnenie dialógu medzi Ministerstvom obrany SR 

a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu a ďalšími subjektami 

obranného priemyslu na Slovensku tak, aby zahŕňal nielen realizačnú ale aj 

plánovaciu fázu projektov.   

- Paralelne s modernizačným rozvojom OS SR musí prebiehať i skvalitňovanie v oblasti 

výcviku a vzdelávania profesionálnych vojakov. V personálnej politike nie možné 

zabúdať ani na adekvátny rozvoj civilného personálu.   

- Stabilizácia kvalitného vojenského i civilného personálu je základným predpokladom 

efektívnych zmien aj v ďalších oblastiach rozvoja rezortu obrany.   

- Žiaduce je kreovanie pozitívnej politiky a pozitívneho obrazu o ozbrojených silách. 

K tomu by mala prispieť nová komunikačná stratégia MO SR a plnohodnotný dialóg 

s mimovládnou sférou.  
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Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci 

dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je zodpovedný výlučne Slovenský inštitút 

pre bezpečnostnú politiku. 
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