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Odporúčania k Bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky 

Na verejnosti ako aj v odborných kruhoch práve vrcholí diskusia k pripravovaným 

strategickým dokumentom Slovenskej republiky, ktoré nahradia Bezpečnostnú a Obrannú 

stratégiu SR z roku 2005, teda dokumenty ešte z obdobia relatívnej stability a bezpečnosti 

v Európe a našom blízkom okolí. Práve zmeny bezpečnostného prostredia, ako aj schválená  

Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie ako 

aj prebiehajúca strategická adaptácia NATO by sa mali odraziť na formovaní hrozieb 

a bezpečnostného prostredia Slovenskej republiky a tak potvrdiť jej neodlúčiteľnú súčasť 

euroatlantického spoločenstva.  

Pri tejto príležitosti Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v spolupráci s Nadáciou 

Friedricha Eberta zorganizoval podujatie venované diskusii o Bezpečnostnej stratégii 

Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo 15. júna 2017 v Bratislave. Podujatia sa zúčastnili 

zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, predstavitelia 

ostatných rezortov, mimovládnej sféry, akademickej obce a médií.  

K obsahu účastníci diskusie navrhli zamerať sa na nasledovné oblasti, ktoré by mali byť 

jasne zadefinované v dokumente: 

- prihlásenie sa k euroatlantickému priestoru;  

- jasné definovanie vnútorných a vonkajších hrozieb, napr. anexia Krymu 

a porušovanie medzinárodného práva; 

- vnútorné trendy vývoja hrozieb, ako sú dezinformácie, extrémizmus, radikalizácia; 

- kybernetické hrozby a ich zadefinovanie v nadčasovom rámci, keďže sa jedná 

v podmienkach SR o ešte prebiehajúci proces budovania národných spôsobilostí 

a absencia zákona o kybernetickej bezpečnosti; 

- zapojenie a definovanie úloh súkromného sektoru v rámci budovania bezpečnosti 

a odolnosti štátu; 

- jasné definovanie úloh pre jednotlivých aktérov národnej bezpečnosti a nezabudnúť aj 

na úlohy, ktoré musí zohrávať školstvo v kontexte nárastu radikalizmu a dopadu 

dezinformácií prevažne na mladú časť obyvateľstva a potrebu strategickej 

komunikácie; 

- potreba posilnenia spolupráce medzi civilným a vojenským spektrom ako aj potreba 

dobudovania potrebnej bezpečnostnej infraštruktúry. 

V kontexte implementácie úloh vyplývajúcich z BSSR účastníci vyzdvihli potrebu: 

- prebudovania bezpečnostného systému SR; 

- budovania spôsobilostí Ozbrojených síl Slovenskej republiky; 
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- ambiciózneho nastavenia zdrojového zabezpečenia; 

- zapojenia obranného priemyslu, ktorý zohráva významnú úlohu pri zabezpečení 

zásob v prípade krízy, alebo vojnového konfliktu; 

- skvalitnenia spravodajských služieb v kontexte potreby boja proti dezinformáciám, 

hybridným hrozbám a pod. 

Odporúčania:  

- distribuovať návrh textu Bezpečnostnej stratégie SR v aktuálnom znení expertom 

v čo najkratšom horizonte na pripomienkovanie; 

- získať širokú politickú podporu medzi politickými stranami a poslancami NR SR; 

- v rámci dokumentu jasne potvrdiť posilňovanie transatlantického strategického 

partnerstva s nastaveným ambicióznym zdrojovým rámcom. Okrem dôležitosti čl. 3 

Washingtonskej zmluvy taktiež vyzdvihnúť úlohu čl. 3, ktorý priamo upozorňuje na 

potrebu budovania OS SR ako aj vnútornej bezpečnosti a odolnosti aj napr. voči 

hybridným hrozbám; 

- vyzdvihnúť potrebu posilňovania budovania bezpečnosti a obrany EÚ a podporiť 

užšiu spoluprácu v tejto oblasti medzi NATO a EÚ, ako jeden zo základných pilierov 

našej bezpečnosti a životného priestoru SR; 

- zabezpečiť pravidelné hodnotenia odpočtu plnenia úloh vyplývajúcich 

z Bezpečnostnej stratégie SR aj v rámci širšieho okruhu expertov a akademickej obce 

s cieľom včasného vyhodnotenia potreby aktualizácie eventuálne návrhu 

vypracovania novej Bezpečnostnej stratégie SR  v prípade neaktuálnosti platnej; 

- kybernetické hrozby a ich zadefinovanie v nadčasovom rámci, keďže sa jedná 

v podmienkach SR o ešte prebiehajúci proces budovania národných spôsobilostí 

a absencia zákona o kybernetickej bezpečnosti; 

- posilniť spoluprácu medzi civilným a vojenským sektorom s cieľom užšieho 

zapojenia súkromného sektoru do budovania bezpečnosti SR. Významnú úlohu by 

mal zohrávať aj slovenský obranný priemysel; 

- budovať nového bezpečnostného systému a odolnosti by popri prevencii 

a zabezpečenia bezpečnosti mal obsahovať aj systém civilného krízového 

manažmentu, ktorého súčasťou bude aj postkrízové plánovanie, znižovanie následkov 

katastrof s cieľom posilniť odolnosť občanov a inštitúcii pri zotavovaní sa 

z následkov krízových situácií; 

- v rámci ústredných orgánov štátnej správy, samospráv a ostatných relevantných 

subjektov je potrebné vytvoriť inštitucionálne a personálne predpoklady pre riešenie 

bezpečnostných hrozieb a situácií, ako aj sfunkčnenie medzirezortného 

pripomienkového konania pri bezpečnostných témach, ktoré je neefektívne z dôvodu 

nedostačujúcich odborných personálnych kapacít v rámci súvisiacich rezortov; 
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- pravidelne začať uskutočňovať celoštátne cvičenia domáceho krízového manažmentu 

a pokračovať v budovaní zručností a spôsobilostí všetkých relevantných zložiek; 

- väčší dôraz klásť na vzdelávanie v kontexte prebiehajúcich dezinformácií 

a radikalizácie spoločnosti ako aj na kvalitu zdieľania informácií a kvalitnej 

strategickej komunikácie s verejnosťou; 

- využiť momentum vzniku „task force“ na Ministerstve zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR v kontexte hybridných hrozieb a zamerať sa na 

vypracovanie konceptu boja proti hybridným hrozbám ako aj vytvoriť koordinačnú 

pracovnú skupinu, ktorá by dohliadala a koordinovala jej implementáciu na všetkých 

úrovniach civilného a štátneho sektoru.  
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