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Ministerstvo obrany schválilo novú koncepciu zapojenia príslušníkov MOSR 

a ozbrojených síl SR do operácií medzinárodného krízového manažmentu 

(MKM), ktorá bola vypracovaná pod vedením štátneho tajomníka MOSR Róberta 

Ondrejcsáka.  K tomuto dokumentu  sa 14.3.2019 uskutočnila panelová diskusia 

v priestoroch Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku, ktorej sa zúčastnili 

predstavitelia Ministerstva obrany SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí, ako aj poslanci NRSR a predstavitelia opozičných strán a expertov 

z mimovládnych organizácií. 

Ozbrojené sily  spravidla pôsobia v operáciách medzinárodného krízového 

manažmentu pod vlajkou troch organizácií – OSN, NATO a EÚ. Vo všetkých aktuálne 

prebiehajúcich operáciách sa očakávajú zmeny zásadnejšieho charakteru.  

Afganistan – napriek aktuálnemu posilneniu počtov nie je v blízkej budúcnosti  

vylúčená i značná redukcia prítomnosti síl pôsobiacich v rámci Resolute Support. 

Všetko bude závisieť od politického rozhodnutia USA, najmä v nadväznosti na 

mierové rokovania s predstaviteľmi Talibanu.  

Cyprus – ide o misiu OSN, ktorá sa v závislosti od vývoja v krajine môže čoskoro 

pretransformovať na policajnú (prípadne inú nevojenskú) misiu. Tým by došlo k 

ukončeniu vojenskej prítomnosti OSSR.  

Althea (Bosna a Hercegovina) – neexekutívny mandát misie skončí počas roka 

2019, zároveň však nemožno vylúčiť, že čoskoro bude ukončený (aj vplyvom 

odchodu Veľkej Británie z EÚ) aj mandát exekutívny.        

Zámerom MKM je nastaviť princípy pre budúce operácie, čo zároveň vytvorí lepší 

priestor pre plánovanie OSSR na operácie takéhoto charakteru, ako aj obstarávací 

cyklus a prispeje k udržateľnosti zdrojov a finančných prostriedkov z rozpočtu 

MOSR. Zároveň so zmenou bezpečnostného prostredia dochádza aj k zmenám pri 

prioritizovaní nasadzovania OSSR v rámci krízových operácií a taktiež so zmenami 

v jednotlivých regiónoch sa očakáva, že aj naše OSSR budú nasadzované 

v oblastiach, ktoré si vyžiadajú aj špecifickú prípravu a výcvik, ako napr. Afrika, 

alebo pôsobenie v rámci predsunutej prítomnosti NATO v Pobaltí.  

Pôsobenie OSSR v operáciách a misiách v zahraničí by malo vychádzať 

z nasledovných princípov: 

- pôsobenie v regiónoch v súlade s našimi záujmami a možnosťami; 

- zachovanie pomeru pôsobenia v operáciách pod vlajkou OSN, EÚ a NATO; 
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- dodržiavanie záväzkov, ktoré SR na seba prevzala v NATO, EÚ a OSN. 

V súvislosti s PESCO vypracovať stratégiu pre poskytovanie výraznej podpory 

pre operácie Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky; 

- dodržiavanie úrovne ambície participácie na MKM vo veľkosti praporovej 

skupiny pozemných síl OSSR, alebo práporu a roty pozemných síl OSSR; 

- prispievanie do rozvoja spôsobilostí OSSR. 

Na základe týchto princípov sa vytvorí predpoklad pre určenie a rozhodnutie, či sa 

SR do operácie v krízovej oblasti zapojí, alebo nie.  

Materiál vychádza z programového vyhlásenia vlády z roku 2016 ako aj zo záverov 

samitu NATO. Ide o živý dokument, ktorý sa bude adaptovať podľa aktuálne sa 

meniaceho bezpečnostného prostredia, ktorý má priamy dopad nielen na 

bezpečnosť Slovenskej republiky, ale aj na vznik potencionálnych nových kríz vo 

svete.  

Odporúčania: 

1. Nájsť vhodný model financovania operácií a misií medzinárodného krízového 

manažmentu, ktorý je zatiaľ vo väčšej miere sústredený v rozpočte MOSR 

a jeho využitie nezohľadňuje špecifiká niektorých operácií. 

 

2. Zvážiť plánovať operácie MKM s dopredu určeným počtom vojakov, ktorí by 

boli pripravení na vyslanie do operácií a misií, čím sa vytvorí lepšia 

predvídateľnosť a možnosť plánovania finančných prostriedkov. V prípade 

nižšej účasti ušetrené prostriedky zo štátneho rozpočtu investovať do iných 

oblastí (napr. výcvik), keďže nie sú plánované na rozvoj spôsobilostí. 

 

3. Využiť materiál MOSR ako podklad na hľadanie spôsobu pre zastrešenie 

jednotného a komplexného riešenia pre všetky inštitúcie SR, ktoré sa v rámci 

svojej pôsobnosti zúčastňujú rôznych policajných, vojenských a civilných misií 

a operácií vo svete. Tým by sa dosiahla lepšia flexibilita, pripravenosť 

a využiteľnosť dostupných zdrojov a financií, ktoré by SR mohlo použiť pri 

podieľaní sa stabilizačných a krízových operácií v rámci medzinárodných 

organizácií, alebo koalícií.  

 


