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Úvod
1. Základné strategické dokumenty v oblasti bezpečnosti a obrany Slovenskej 

republiky 
• Bezpečnostná stratégia SR 2005 
• Obranná stratégia SR 2005

2. Základné hodnotiace dokumenty v oblasti bezpečnosti a obrany Slovenskej 
republiky 

na národnej úrovni:
• Správa o bezpečnosti SR 

na rezortnej úrovni: 
• Správa o stave zabezpečenia obrany 
• Správa o bezpečnosti SR v oblasti obrany
• Ďalšie hodnotiace a informačné dokumenty
• Správa o komplexnom hodnotení obrany

Záver
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Základné strategické dokumenty 

Euroatlantická orientácia štátu od r.1994
• Obranná doktrína SR (1994 – vláda SR)
• Základné ciele a zásady národnej bezpečnosti SR 

(1996 – NR SR)
Obnovenie ambícií SR pre vstup do euroatlantických štruktúr 
(1998) 

• Bezpečnostná stratégia SR (3/2001 – NR SR)
• Obranná stratégia SR (5/2001 – NR SR)
• Vojenská stratégia SR (10/2001 – NR SR)

r. 2004 vstup SR do NATO a EÚ
STRATEGICKÉ PREHODNOTENIE OBRANY SR – 2004  

Smernica pre obrannú politiku SR 



Strategické prehodnotenie obrany SR

Smernica pre obrannú politiku SR – schválená vládou SR 
6/2004

• reflexia zmien bezpečnostného prostredia
• záväzky vo vzťahu k NATO a EÚ
• zmena politicko-bezpečnostného postavenia SR  

požiadavky na vypracovanie nových strategických 
dokumentov SR

Bezpečnostná stratégia SR      nová Bezpečnostná stratégia SR
Obranná stratégia SR               nová Obranná stratégia SR
Vojenská stratégia SR 

aktualizácia ďalších koncepč. a              
plán. dokumentov a právnych 

noriem 



Bezpečnostná stratégia SR I.

– dokument schválený v NR SR 27.9. 2005
Všeobecná charakteristika:
- jednoznačne euroatlantický rozmer a orientácia 

• hodnotový a záujmový rámec (čl. 4 – 5)
• nielen konzument, ale prispievateľ k bezpečnosti spojencov 
• členstvo v NATO a EÚ – nové polit. bezp. postavenie SR   

- zachováva si svoj národný charakter 
• bezpečnosť občana na prvom mieste
• ochrana, podpora, obrana bezpečnostných záujmov SR 
• vníma členstvo v medzinárodných organizáciách aj 

na podporu záujmov SR
• nasadzovanie ozbrojených síl v súlade so záujmami SR



Bezpečnostná stratégia SR II.

Nové aspekty: 
- novo definované bezpečnostné záujmy SR (čl. 5)
- prístup k hodnoteniu tendencií bezpečnostného prostredia 

(čl. 7 – 33)
- nový základný cieľ bezpečnostnej politiky SR (čl. 34)
- nové požiadavky na bezpečnostný systém SR (čl. 37 – 38)
- nová podkapitola bezpečnosť občana a štátu (čl. 42 – 59)
- nová podkapitola stabilita a predvídateľnosť bezp. prostredia 

(čl. 60 – 80)
- jasné vymedzenie postavenia SR k medzinárodným 

organizáciám a jednotlivým štátom 



Obranná stratégia SR I.

– schválená v NR SR 23.9. 2005
Všeobecná charakteristika: 

- vychádza a rozpracúva Bezpečnostnú stratégiu SR v oblasti obrany
- je nová formou, obsahom i metodológiou prístupu 
- integruje v sebe Obrannú stratégiu (2001) a Vojenskú stratégiu 

(2001)
- je stratégiou suverénneho demokratického štátu – člena NATO, EÚ 
- je stratégiou prevencie – zameraná na včasné identifikovanie a 

riešenie krízových situácií vo svete s cieľom nepripustiť vznik 
ozbrojeného konfliktu na našom území alebo v jeho blízkosti

- reaguje na najpravdepodobnejšie situácie ohrozujúce bezpečnosť 
SR a jej spojencov
ťažisko: spôsobilosti systému obrany a ozbrojených síl 



Obranná stratégia SR  II.  

Požiadavky na obranu SR
- novo definované poslanie obrany SR (čl. 18)

• rozšírenie o záväzky NATO, EÚ, ...
- zmena charakteru obrany štátu (čl. 19)

• obrana štátu okrem vlastných síl aj potenciálom NATO 
• SR bude prispievať k bezpečnosti spojencov a k prevencii 

- požiadavky na systém obrany (čl. 21)
• prispievanie ku spôsobilostiam NATO a EÚ
• pružné reagovanie na hrozby
• pružný právny rámec pre rozhodovanie 
• komplexnosť obrany 

- rozsah použitia ozbrojených síl SR (čl. 25)
- politicko-vojenská ambícia SR (čl. 27)



Obranná stratégia III.

Rozvoj ozbrojených síl
• Úlohy OS SR

– Strategické
– Úlohy vyplývajúce z medzinárodných záväzkov
– Asistenčné úlohy (podpora orgánov verejnej moci)

• Koncepcia rozvoja OS SR postavená na princípe spôsobilostí 
nie konkrétnych hrozieb  (čl.32)

• Nasadenie do mnohonárodných spoločných, expedičných 
operácií vedených bez geografických obmedzení (čl. 32)

• Manévrový spôsob vedenia bojovej činnosti (čl.39)
– nasaditeľnosť, mobilita, udržateľnosť, operačná 

pripravenosť...
– spôsobilosti CS a CSS



Obranná stratégia SR IV.

Podpora obrany
• Prvky podpory obrany štátu (čl. 47)

– Strategické spravodajstvo
– Obranná diplomacia
– Medzinárodná spolupráca
– Hospodárska mobilizácia
– ŠHR
– Obranná infraštruktúra
– CNP
– Ozbrojené bezpečnostné zbory, bezpečnostné zbory
– Príprava občanov na obranu
– Vedecká základňa obrany štátu



II. Základné hodnotiace dokumenty

Na národnej úrovni
• Správa o bezpečnosti SR

– Každý rok (od r. 2004), 
– Prerokúva vláda SR, NR SR
– Gestor Úrad vlády SR

Štruktúra a obsah správy o bezpečnosti:

• Oblasť riadenia Bezpečnostného systému SR
• Oblasť činnosti spravodajských služieb
• Oblasť ochrany utajovaných skutočností
• Oblasť obrany
• Oblasť vnútornej bezpečnosti 
• Oblasť kritickej infraštruktúry
• Úroveň vzdelávania, vedy a výskumu v Bezpečnostnom systéme SR

od roku 2005 +
• Oblasť zahraničnej a bezpečnostnej politiky
• Oblasť bezpečnosti jadrových zariadení na území SR



II. Základné hodnotiace dokumenty

Na rezortnej úrovni:
Správa o stave zabezpečenia obrany SR
- Spracúvaná každoročne do r.2004
- schvaľovala vláda SR

Základná obsahová štruktúra:
• STRATÉGIA

– strategický kontext,  požiadavky na riadenie systému 
obrany, a OS SR

• SÚČASNÝ STAV ZABEZPEČENIA OBRANY SLOVENSKEJ  REPUBLIKY
– riadenie systému obrany a OS SR, obranné plánovanie, 

legislatíva,  diplomacia , medzinárodná politicko-vojenská 
spolupráca a integrácia, hospodárska mobilizácia, obranná  
infraštruktúra, príprava občanov na obranu

• HLAVNÉ PRIORITY ZDOKONAĽOVANIA OBRANY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



II. Základné hodnotiace dokumenty

Na rezortnej úrovni
Správa o bezpečnosti SR v oblasti obrany

– Spracúva sa každoročne od r. 2004
– Schvaľuje minister obrany SR a BR SR
– Tvorí súčasť Správy o bezpečnosti SR

Základná obsahová štruktúra:
• Politicko-vojenské aspekty bezpečnostného prostredia 
• Splnenie základných cieľov obrannej politiky SR
• Základné oblasti realizácie obrannej politiky SR
• Politicko-vojenský príspevok SR k formovaniu 

bezpečnostného prostredia
• Rozvoj spôsobilostí ozbrojených síl SR reagovať na výzvy, 

hrozby a riziká bezpečnosti SR
• Rozvoj systému obrany SR
• Návrh opatrení v oblasti obrany



II. Základné hodnotiace dokumenty

Na rezortnej úrovni:
• Ďalšie hodnotiace dokumenty

– Správa o plnení príjmov a čerpaní rozpočtu
– Analýza plnenia úloh program. vyhl. vlády SR
– Rozkaz MiO na výcvikový rok
– Rozbor NGŠ OS SR za výcvikový rok
– a „X“ ďalších „hodnotiacich“ dokumentov



II. Základné hodnotiace dokumenty

Poznatky:
• Veľké množstvo hodnotiacich dokumentov
• Nízka obsahová hodnota, administratívny a 

popisný charakter 
• Nehodnotia efektívnosť vynakladaných zdrojov
• Nízka previazanosť so strategickými cieľmi a 

úlohami – chýba spätná väzba
• Nehodnotia nárast kvality
• Nezvyšujú úroveň poznávacej činnosti 
• Nedávajú podnety pre rozhodovanie 



II. Základné hodnotiace dokumenty

Záver:
• Požiadavka vypracovať nový systém hodnotenia obrany 

SR
– podporiť rozhodovacie procesy
– merateľné kritériá, efektívnosť
– kontrola a spätná väzba
– podpora plnenia strategických cieľov a úloh
– Integrácia politických, ekonomických a vojenských aspektov 

hodnotenia obrany
– Harmonizácia s obsahom a procedúrami hodnotenia NATO

Správa o komplexnom hodnotení obrany SR
- spracúvať každý nepárny rok v nadväznosti na plánovacie 

procedúry NATO – to nás čaká...



OTÁZKY ?
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