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Úvod
1. Obranná stratégia Slovenskej republiky, vychádzajúc z Bezpečnostnej stratégie
Slovenskej republiky, formuluje politicko-vojenské východiská obrany Slovenskej republiky
s perspektívou desiatich rokov. Nahradí obrannú a vojenskú stratégiu obdobia prechodu
od individuálnej ku kolektívnej obrane a sústreďuje pozornosť Slovenskej republiky ako člena
Severoatlantickej aliancie (ďalej len „NATO“) a Európskej únie (ďalej len „EÚ“) na plnenie
záväzkov a efektívne využitie možností, ktoré jej poskytuje členstvo v týchto organizáciách.
2. Obranná stratégia Slovenskej republiky identifikuje určujúce tendencie vývoja
bezpečnostného prostredia pre oblasť obrany a charakterizuje novú dimenziu jej obrannej
politiky. Určuje jej základný cieľ, požiadavky na efektívnu obranu, ako aj na spôsobilosti
ozbrojených síl Slovenskej republiky a ostatné súčasti systému obrany štátu.

I. Slovenská republika v meniacom sa bezpečnostnom prostredí
3. Bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, definované v Bezpečnostnej stratégii
Slovenskej republiky, vychádzajú z potrieb občanov a štátu. Sú založené na hodnotách
slobody, mieru, zákonnosti, demokracie, prosperity a na dodržiavaní základných ľudských
práv. Charakter týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky je dlhodobo stabilný,
realizujú sa však v dynamicky meniacom sa bezpečnostnom prostredí.
4. Členstvo Slovenskej republiky v NATO a EÚ výrazne zmenilo jej bezpečnostné
postavenie a vytvára kvalitatívne nové predpoklady na realizáciu jej bezpečnostných záujmov.
Slovensko sa stalo integrálnou súčasťou euroatlantického bezpečnostného spoločenstva
a získalo zmluvne viazané bezpečnostné záruky. Súčasne sa stalo spolugarantom bezpečnosti
spojencov. Obhajoba a presadzovanie bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky
v širšom geografickom kontexte sa stáva základným predpokladom jej bezpečnosti
a obranyschopnosti.
5. Hrozba teroristických útokov, šírenie zbraní hromadného ničenia, regionálne konflikty,
zlyhávajúce štáty, organizovaný zločin, rast možností zneužitia kybernetického priestoru,
radikálne ideológie a nevyriešené spory spolu s pôsobením takých faktorov, akými sú
globalizácia, demografický vývoj, migrácia, ekologické zmeny, možnosť získania jadrových
zbraní ďalšími štátmi, napätia sprevádzajúce zabezpečovanie životne dôležitých zdrojov
spôsobujú nárast nestability a neistoty, ktorý so sebou prináša vysokú mieru neurčitosti,
nepredvídateľnosti a možnosť vzniku neočakávaných krízových situácií.
6. Určujúcimi tendenciami vývoja bezpečnostného prostredia vo vzťahu k obrane
Slovenskej republiky sú najmä:
• narastanie úsilia medzinárodného spoločenstva o prevenciu a riešenie krízových situácií
na základe spoločných civilizačných hodnôt, konfrontované s rastúcou intoleranciou
štátnych a neštátnych subjektov, ktoré podnecujú neistotu, nestabilitu a násilie,
• politická, ekonomická a vojenská integrácia v euroatlantickom priestore, konfrontovaná
s prejavmi nestability, nerovnováhy, krízovými situáciami a ozbrojenými konfliktami
v blízkosti jeho hraníc a v ďalších regiónoch sveta,
• rozvoj vojenstva smerujúci k informačnej a technologickej prevahe vyspelých štátov,
umožňujúci efektívne použitie ozbrojených síl v boji s nepriateľom, ktorý sa usiluje
o elimináciu tejto prevahy využívaním asymetrických taktík a prostriedkov vrátane
teroristických útokov a hrozby použitia a zneužitia nekontrolovaného šírenia zbraní
hromadného ničenia a ich nosičov,
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• nemožnosť úplne vylúčiť vznik rozsiahleho konvenčného ozbrojeného konfliktu
v euroatlantickom priestore napriek trvalému znižovaniu úrovne rizík spájaných s touto
hrozbou.
7. Na základe hodnotenia predpokladaného vývoja bezpečnostného prostredia a charakteru
pôsobenia uvedených faktorov možno prijať politicko-vojenský záver, že Slovenskej
republike v dlhodobom časovom horizonte nehrozí bezprostredný rozsiahly konvenčný
vojenský konflikt a znižuje sa závažnosť a rozsah ďalších hrozieb vojenského charakteru.
Zvyšuje sa však pravdepodobnosť a nebezpečenstvo nevojenských hrozieb, predovšetkým
útokov medzinárodného terorizmu, ktorý by v kontexte zlyhávania národnej a medzinárodnej
kontroly šírenia zbraní hromadného ničenia predstavoval najväčšiu hrozbu pre Slovenskú
republiku a jej spojencov.
8. Obranná politika bude vytvárať predpoklady pre formovanie obranného potenciálu štátu,
ktorý umožní primerane reagovať na najpravdepodobnejšie situácie ohrozujúce bezpečnosť
Slovenskej republiky a jej spojencov, preventívne ovplyvňovať vývoj v bezpečnostnom
prostredí, eliminovať existujúce hrozby a znižovať podstupované riziká.

II. Nová dimenzia obrannej politiky
9. Za základný cieľ svojej obrannej politiky Slovenská republika považuje bezpečnosť
svojich občanov a zaručenie obrany štátu spočívajúce vo využívaní vlastných síl a možností
kolektívnej obrany, aktívnu účasť na upevňovaní mieru a stability vo svete, predchádzaní
konfliktom a urovnávaní krízových situácií v súlade s medzinárodným právom a budovaní
dôvery. Poslaním tejto politiky prevencie bude zabrániť ohrozeniu bezpečnostných záujmov
Slovenskej republiky, vrátane odvrátenia ozbrojeného konfliktu na jej území.
10. Slovenská republika bude pri dosahovaní základného cieľa obrannej politiky uplatňovať
tieto základné zásady: suverénne právo na zaručenie vlastnej bezpečnosti, uprednostňovanie
mierových prostriedkov riešenia sporov, súlad obrany štátu s právnym poriadkom
a medzinárodnými záväzkami štátu, civilné riadenie a demokratická kontrola ozbrojených síl,
prevencia a odradenie, ako aj komplexnosť, efektívnosť, angažovanosť, primeranosť
a transparentnosť.
11. V situácii, keď hlavné nebezpečenstvo pre životy, zdravie a majetok občanov,
ekonomický rozvoj a prosperitu štátu predstavujú nevojenské hrozby, mimoriadny význam
nadobúda spätosť obrany Slovenskej republiky s vývojom bezpečnostného prostredia. Zmeny
v nárokoch na komplexnosť obrany štátu podnecujú k takému rozvoju schopností systému
obrany, ktorými dokáže efektívne pôsobiť nielen proti aktuálnym, ale aj budúcim výzvam
a hrozbám. Súčasne bude prispievať k bezpečnosti ostatných členských štátov NATO a EÚ
a zvyšovať účinnosť medzinárodného krízového manažmentu.
12. Základný cieľ svojej obrannej politiky bude Slovenská republika realizovať z pozície
euroatlantickej orientácie. Členstvo v NATO a EÚ pokladá za rozhodujúcu záruku svojej
bezpečnosti a obranyschopnosti. Stotožňuje sa so základnými cieľmi a úlohami, ktoré
vyplývajú zo Strategickej koncepcie NATO a Európskej bezpečnostnej stratégie.
13. Slovenská republika bude presadzovať, aby Severoatlantická aliancia aj naďalej zostala
vierohodným garantom obrany svojich členov a účinným nástrojom medzinárodného
krízového manažmentu na základe politicko-vojenského dialógu a koordinácie medzi jej
členskými štátmi aj partnermi.
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14. Slovenská republika sa bude aktívne podieľať na rozvoji Európskej bezpečnostnej
a obrannej politiky a zvyšovaní schopnosti EÚ samostatne alebo v spolupráci s NATO,
Organizáciou Spojených národov (ďalej len „OSN“) a Organizáciou pre bezpečnosť
a spoluprácu v Európe (ďalej len „OBSE“) predchádzať krízovým situáciám a riešiť ich.
Aktívne sa zapojí do aktivít krízového manažmentu EÚ a poskytne primerané vojenské
spôsobilosti do mnohonárodných operácií pod vedením EÚ pri zachovaní ich
komplementarity s úlohami NATO.
15. V prípadoch, keď NATO alebo EÚ nerozhodnú o svojej účasti na operáciách
medzinárodného krízového manažmentu, bude Slovenská republika pripravená, v súlade
so svojimi bezpečnostnými záujmami a na základe medzinárodne akceptovaného mandátu,
zúčastňovať sa aktivít medzinárodných koalícií vytvorených na tento účel predovšetkým
členskými štátmi NATO a EÚ.
16. V aktivitách a operáciách medzinárodných organizácií a koalícií bude Slovenská
republika vystupovať s ambíciou primerane sa podieľať na politickom a vojenskom
rozhodovaní predovšetkým o použití mnohonárodných síl a o postupe pri konsolidácii
pomerov po ukončení konfliktov.
17. Slovenská republika aktívne podporí opatrenia OSN a OBSE zamerané na kontrolu
zbrojenia a zamedzenie šírenia zbraní hromadného ničenia a ich nosičov pri posilňovaní
mieru a budovaní dôvery a bezpečnosti vo svete.

III. Požiadavky na obranu Slovenskej republiky
18. Poslaním obrany Slovenskej republiky v súlade so základným cieľom obrannej politiky
bude:
•
•
•
•

v spolupráci so spojencami brániť štátnu suverenitu, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť
hraníc a chrániť bezpečnosť občanov a štátu pred vonkajšími hrozbami, predovšetkým
pred hrozbou útokov medzinárodného terorizmu a použitia zbraní hromadného ničenia,
plnohodnotne plniť záväzky člena NATO,
plniť záväzky člena EÚ v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky,
angažovať sa v súlade so bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky
pri predchádzaní krízovým situáciám a urovnávaní konfliktov v nestabilných oblastiach
sveta.

19. Toto poslanie obrany vyvoláva tieto kvalitatívne zmeny v jej charaktere:
•

bezpečnosť občanov a obrana štátu bude zaručená okrem vlastných síl aj potenciálom
kolektívnej obrany NATO a využívaním spolupráce v oblasti Európskej bezpečnostnej
a obrannej politiky,
• Slovenská republika bude prispievať k bezpečnosti svojich spojencov a prevencii vzniku
krízových situácií a konfliktov.

20. Zmena charakteru obrany Slovenskej republiky má zásadný vplyv na:
• schopnosť brániť Slovenskú republiku a súčasne prispievať ku kolektívnej obrane NATO
a vojenským spôsobilostiam EÚ,
• pripravenosť systému obrany podieľať sa na aktivitách medzinárodného spoločenstva
zameraných na boj s medzinárodným terorizmom, proti šíreniu zbraní hromadného ničenia,
na prevenciu konfliktov a riešenie krízových situácií v nestabilných regiónoch sveta,
• nasaditeľnosť a udržateľnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky v širokej škále operácií
vedených NATO a ďalšími medzinárodnými organizáciami alebo koalíciami.
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21. Slovenská republika posilní schopnosť systému obrany prispievať k upevňovaniu stability
a bezpečnosti vo svete. Túto schopnosť systému bude hodnotiť aj podľa toho, ako sa dokáže
vyrovnať s výzvami a hrozbami v budúcnosti. V súlade s týmto sa Slovenská republika bude
usilovať o to, aby:
• do konca roku 2010 primerane prispievala k obranným schopnostiam kolektívnej obrany
NATO a vojenským spôsobilostiam EÚ,
• do roku 2015 zvýšila schopnosť systému obrany plnohodnotne prispievať v rámci NATO
a EÚ k prevencii konfliktov a urovnávaniu krízových situácií vo svete,
• po roku 2015 dosiahla požadovanú úroveň použiteľnosti ozbrojených síl do širokého
spektra operácií NATO a ďalších medzinárodných organizácií.
22. Systém obrany Slovenskej republiky sa bude transformovať tak, aby sa výrazne zvýšila
účinnosť jeho riadenia a efektívnosť využívania obranného potenciálu štátu, skrátil sa čas
medzi rozhodnutím o reagovaní na hrozbu a vykonaním opatrení, zdokonalil sa právny rámec
pre činnosť orgánov verejnej moci na úseku zaručenia obranyschopnosti Slovenskej
republiky.
23. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zintenzívni úsilie pri presadzovaní
komplexnosti a efektívnosti obrany, vytvorí predpoklady na zdokonalenie systému riadenia
obrany a podmienky na kontinuitu strategického rozhodovania o smerovaní rozvoja a použití
ozbrojených síl. Ďalší postup reformy ozbrojených síl podporí transformácia ostatných
výkonných a podporných prvkov systému obrany. Cieľom bude zvyšovať úroveň
použiteľnosti a operačnej pripravenosti ozbrojených síl, efektívnosť strategického
spravodajstva, schopnosť využívať moderné informačné a komunikačné technológie,
výkonnosť procedúr akvizície a zaobstarávania, ako aj procesov plánovania a vykonávania
mobilizácie. Tento cieľ bude dosahovaný prostredníctvom obranného plánovania
harmonizovaného s obranným plánovaním NATO.
24. Slovenská republika bude vytvárať predpoklady pre účasť ozbrojených síl v operáciách,
ktoré budú v porovnaní so súčasnými vedené komplexnejšie vo viacerých dimenziách.
Ozbrojené sily nasadené do operácií budú schopné prispôsobovať sa flexibilne meniacim
sa operačným scenárom s rôznou intenzitou použitia sily. Využívanie moderných
komunikačných a informačných systémov, vojenskej výzbroje a techniky zdokonalí
rozhodovanie o cieľoch a spôsoboch použitia ozbrojených síl v operáciách vedených
manévrovým spôsobom vo vysokom tempe aj proti nepriateľom používajúcim asymetrické
stratégie a taktiky.
25. Ďalší postup reformy ozbrojených síl vytvorí podmienky na to, aby príslušné ústavné
orgány Slovenskej republiky mohli v závislosti od reálnej situácie rozhodnúť o ich použití:
• v plnom rozsahu v operáciách vysokej intenzity na obranu Slovenskej republiky vrátane
uskutočnenia mobilizácie,
• vo veľmi veľkom rozsahu jednorazovo poskytnutým príspevkom až do veľkosti brigádnej
skupiny pozemných síl a určených prvkov bojovej podpory a bojového zabezpečenia
v spojeneckých operáciách vysokej intenzity pri kolektívnej obrane spojencov v NATO,
• vo veľkom rozsahu jednorazovo poskytnutým príspevkom vo veľkosti prápornej skupiny
pozemných síl a určených prvkov bojovej podpory a bojového zabezpečenia
v mnohonárodných spoločných operáciách vedených bez geografického obmedzenia
pod vedením NATO,
• v strednom rozsahu poskytnutím a udržiavaním príspevku vo veľkosti mechanizovaného
práporu pozemných síl alebo jeho nákladového ekvivalentu v mnohonárodných operáciách
na podporu mieru pod vedením NATO alebo EÚ,
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• v malom rozsahu v operáciách na podporu mieru a humanitárnych operáciách pod vedením
OSN, EÚ alebo medzinárodnej koalície dlhodobo udržiavaným príspevkom vo veľkosti
roty pozemných síl alebo jej nákladového ekvivalentu.
26. Ozbrojené sily budú vzhľadom na predpokladaný vývoj bezpečnostnej situácie
najpravdepodobnejšie nasadzované do operácií na podporu mieru a operácií proti terorizmu,
ktoré sa prednostne zamerajú na prevenciu krízových situácií a stabilizáciu pomerov.
27. Politicko-vojenskou ambíciou Slovenskej republiky v horizonte do konca roku 2010 bude
pripravenosť jej ozbrojených síl na pôsobenie minimálne v dvoch súbežných operáciách.
Prioritou bude dosiahnutie pripravenosti pôsobiť v operácii pod vedením NATO, druhou
bude spravidla operácia na podporu mieru vedená niektorou z medzinárodných organizácií.
Uplatnenie tejto ambície predpokladá pripravenosť poskytovať kapacity ozbrojených síl
stredného a malého rozsahu. Dôležitou podmienkou rýchlej reakcie a mobility týchto síl bude
zabezpečenie strategickej prepravy, zdokonalenie spravodajskej, informačnej, komunikačnej
a logistickej podpory. Tento najpravdepodobnejší spôsob použitia ozbrojených síl si vyžiada
rozvíjať vybrané druhy ich strategických a operačných spôsobilostí, sústrediť zdroje
predovšetkým na zvyšovanie úrovne ich nasaditeľnosti a udržateľnosti v operáciách vedených
mimo územia štátu.

IV. Rozvoj ozbrojených síl
28. Ozbrojené sily Slovenskej republiky doposiaľ určené predovšetkým na obranu teritória
štátu rozšíria svoju pôsobnosť tak, aby okrem obrany Slovenskej republiky prispievali
aj k obrane spojencov a spolu s nimi dokázali predchádzať konfliktom a urovnávať krízové
situácie vo svete. Tieto vojensko-strategické schopnosti ozbrojené sily dosiahnu realizáciou
cieľov reformy a dlhodobých plánov rozvoja ozbrojených síl. Ozbrojené sily budú na základe
rozhodnutia politického vedenia štátu plniť strategické úlohy, ďalšie úlohy vyplývajúce
z prijatých medzinárodných záväzkov a asistenčné úlohy na podporu orgánov verejnej moci.
29. Strategické úlohy ozbrojených síl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brániť zvrchovanosť a územnú celistvosť štátu, nedotknuteľnosť jeho hraníc
pred ozbrojeným napadnutím, prispievať ku kolektívnej obrane členských štátov v rámci
NATO,
chrániť nedotknuteľnosť vzdušného priestoru a plniť úlohy v systéme kolektívnej ochrany
spoločného vzdušného priestoru NATO,
prijať spojenecké a koaličné sily na vlastnom území a podporovať ich počas preletov,
tranzitu, v priestoroch rozmiestnenia a v priebehu mnohonárodných operácií a cvičení
uskutočňovaných na území Slovenskej republiky,
prispievať do širokého spektra operácií NATO alebo EÚ uskutočňovaných
bez geografického obmedzenia,
vykonávať strategické spravodajstvo, včas a presne identifikovať hrozby a ich nositeľov,
udržiavať funkčnosť stacionárneho a mobilného komunikačného a informačného systému,
poskytovať geografické, topografické, meteorologické a ďalšie určené podporné služby
strategického významu,
brániť a chrániť obrannú infraštruktúru s dôrazom na objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie
dôležité objekty,
plánovať a vykonávať mobilizáciu.
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30. Ďalšie úlohy ozbrojených síl vyplývajúce z prijatých medzinárodných záväzkov:
• účasť v operáciách na podporu mieru pod vedením OSN alebo OBSE,
• humanitárna podpora a pomoc pri krízových situáciách mimo územia štátu,
• rozvoj medzinárodnej spolupráce a podpora úsilia Slovenskej republiky v oblasti kontroly
zbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia.
31. Asistenčné úlohy ozbrojených síl na podporu orgánov verejnej moci:
• monitorovať radiačnú, chemickú a biologickú situáciu, poskytovať takto získané
informácie do celoštátneho systému varovania a podieľať sa na týchto činnostiach
v prípade ohrozenia,
• pripravenosť na poskytnutie potrebných síl a prostriedkov na predchádzanie vzniku
krízových situácií alebo elimináciu ich dôsledkov, vrátane zachovania verejného poriadku,
• podieľať sa na činnosti pátracej a záchrannej služby pri pátraní po posádkach a cestujúcich
lietadiel, ktoré sa ocitli v núdzi.
32. Ozbrojené sily budú na plnenie týchto úloh pripravené flexibilne reagovať na hrozby
rýchlym nasadením do mnohonárodných spoločných, expedičných operácií vedených
bez geografických obmedzení. V závislosti od cieľov a priebehu operácií budú disponovať
celým radom spôsobilostí, ktoré požaduje prevaha v rozhodovaní a manévrový spôsob
vedenia bojovej činnosti. Spôsobilosti, ktoré si musia ozbrojené sily osvojiť sú:
• nasaditeľnosť do širokého spektra operácií vedených v rôznorodých geografických
a klimatických podmienkach,
• rýchlosť rozmiestnenia a mobilita,
• využívanie informačných sietí pre efektívne rozhodovanie a maximalizáciu účinkov
bojovej činnosti,
• efektívne spravodajstvo, zisťovanie, vyhodnocovanie a prideľovanie cieľov,
• ničivosť a presnosť úderov,
• bezpečnosť a odolnosť, vrátane účinnej ženijnej podpory, protivzdušnej obrany, radiačnej,
chemickej a biologickej ochrany síl,
• udržateľnosť v operáciách v závislosti od ich intenzity, rozsahu a tempa,
• primerané prispievanie do informačných operácií,
• pripravenosť využívať možnosti mnohonárodnej logistiky,
• civilno-vojenská spolupráca.
33. Požadovanú operačnú pripravenosť dosiahnu ozbrojené sily prostredníctvom úplnej
profesionalizácie, vzdelaného a pripraveného veliteľského zboru, bojovo orientovaného
spoločného výcviku bojových jednotiek s jednotkami bojovej podpory a bojového
zabezpečenia, ich účelnou organizáciou, uplatňovaním spojeneckých a národných
doktrín, využívaním moderných technológií.
34. Ozbrojené sily budú výberovo doplňované zo záujemcov o profesionálnu vojenskú službu
s požadovanými psychickými a fyzickými predpokladmi, všeobecným a odborným
vzdelaním. Bude zabezpečená stabilizácia právneho prostredia pre výkon štátnej služby
profesionálnych vojakov. Novým nárokom a požiadavkám bude zodpovedať aj štruktúra
a profil civilných zamestnancov ozbrojených síl.
35. Vzdelávanie a výcvik dôstojníkov, práporčíkov a poddôstojníkov vo veliteľských
a riadiacich funkciách bude spĺňať štandardy NATO, s dôrazom na rozvoj ich líderských
a odborných kvalít.
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36. Vycvičenosť ozbrojených síl bude zabezpečená intenzívnym výcvikom v súlade
so štandardmi NATO, vykonávaním spoločných cvičení bojových a podporných jednotiek,
rastom úrovne veliteľsko-štábnych cvičení, účasťou a využívaním skúseností
z medzinárodných cvičení, používaním simulačných technológií a modernizáciou výcvikovej
základne.
37. Požadované bojové spôsobilosti, spôsobilosti bojovej podpory a bojového zabezpečenia
budú zavedené do štruktúr podľa štandardov NATO. To umožní v prípade potreby vytvárať
spoločné účelové zoskupenia, ktoré budú použiteľné v mnohonárodných operáciách vedených
mimo teritória štátu. Rozmiestnenie v čase mieru umožní ozbrojeným silám efektívne
využívať výcvikové priestory a štátom im zverený nehnuteľný majetok.
38. Významne k tomu prispeje systém velenia a riadenia, ktorý zabezpečí požadovaný stupeň
operačnej pripravenosti, rozvinutie, nasadenie a udržiavanie ozbrojených síl
v mnohonárodných operáciách a plánovanie budúcich spôsobilostí ozbrojených síl. Velitelia
a štáby si osvoja schopnosť získavať a analyzovať informácie v reálnom čase, viesť operácie
podľa nových operačných koncepcií, rýchlo sa rozhodovať o spôsobe použitia ozbrojených
síl, ich zložení a štruktúre v závislosti od cieľov operácií. Využitie moderných
komunikačných systémov a informačných technológií v spravodajstve, pozorovaní
a prieskume im umožní včas reagovať na neočakávané udalosti na všetkých operačných
úrovniach.
39. Pozemné sily budú využívať prednosti manévrového spôsobu vedenia bojovej činnosti
a používať svoje spôsobilosti a silu v závislosti od cieľov operácií, alebo ich jednotlivých fáz.
Potrebnú úroveň mobility a udržateľnosti v operáciách poskytne týmto jednotkám logistická
podpora, v prípade potreby doplnená o kapacity strategickej prepravy. Pozemné sily budú
disponovať zodpovedajúcimi kapacitami spravodajstva, jednotiek palebnej podpory,
ženijných jednotiek, jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a zdravotníckeho
zabezpečenia.
40. Rozvoj vzdušných síl zabezpečí ich plnohodnotnú účasť na ochrane integrovaného
vzdušného priestoru NATO, ktorá bude podnetom pre postupnú obnovu a zvýšenie bojového
potenciálu vzdušných síl. V dlhodobej perspektíve budú vo vzdušných silách zmodernizované
letecké prostriedky, pozemné systémy protivzdušnej obrany a prieskumné prostriedky. Týmto
budú vytvorené predpoklady na zapojenie sa do protiraketovej obrany NATO, na palebnú
podporu pozemným silám a na zvýšenie prepravných kapacít vzdušných síl potrebných
na podporu pozemných síl nasadených v operáciách mimo teritória štátu.
41. Sily výcviku a podpory zásadným spôsobom zvýšia svoju operačnú pripravenosť
na podporu síl pôsobiacich v operáciách mimo územia štátu. Mobilitu síl nasadených
do expedičných operácií, tempo operácií a požadovanú udržateľnosť síl zabezpečí rovnováha
medzi celkovým objemom zásob v priestore operácie a schopnosťou presne plánovať
a rozvinúť toky služieb a zásobovania. Okrem vojenských kapacít budú využívať možnosti
kontraktov s civilnými dodávateľmi schopnými poskytovať služby a zásobovať jednotky tam,
kde je to potrebné. Celkovú úroveň logistickej podpory zvýši spoľahlivosť, kvalitná údržba
výzbroje a techniky dodávanej do ozbrojených síl a efektívne užívanie zvereného majetku.
42. Plánovanie a vedenie mnohonárodných spoločných operácií podporí implementácia
operačných štandardov NATO, vývoj nových doktrín, aktualizovaná sústava predpisov,
bojových poriadkov a výcvikovej dokumentácie.
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43. Vyzbrojovanie ozbrojených síl, ich zabezpečenie materiálom a technikou bude prednostne
reagovať na progresívne trendy v oblasti podpory velenia, používania presných zbraní,
rozvoja mechanizovaných síl, stíhacieho a dopravného letectva, jednotiek protivzdušnej
obrany, logistickej podpory, zdravotníckeho zabezpečenia a policajného zabezpečenia
vojenskou políciou.
44. V čase mieru sa za rozhodujúci predpoklad naplnenia poslania ozbrojených síl považuje
udržiavanie zodpovedajúceho stupňa ich operačnej pripravenosti. Ozbrojené sily budú
v súlade s pravidlami používanými v NATO personálne doplňované, vycvičené a vybavené
tak, aby mohli byť zaradené do nasledujúcich troch kategórií operačnej pripravenosti:
•
•
•

sily vysokej pripravenosti – so spôsobilosťou nasadenia v krátkom čase do širokého
spektra operácií, ich súčasťou sú aj sily rýchlej reakcie,
sily nižšej pripravenosti – so spôsobilosťou nasadenia v relatívne krátkom čase, pričom
časť týchto síl bude schopná plniť svoje poslanie až po doplnení,
dlhodobo rozvinované sily – so spôsobilosťou poskytovať primeranú podporu silám
nasadeným v operáciách po doplnení vojakmi zo zálohy.

45. Efektívne použitie finančných zdrojov určených na obranu zostáva naďalej významným
cieľom rozvoja systému obranného plánovania. Za primeranú úroveň výdavkov
vyčleňovaných pre potreby rezortu ministerstva obrany treba považovať minimálne 2 % HDP.
Výdaje na operácie a výdavky súvisiace so zaradením do síl rýchlej reakcie NATO a EÚ budú
financované v nadväznosti na rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a Národnej rady
Slovenskej republiky tak, aby neboli na úkor udržiavania a rozvoja ozbrojených síl SR.

V. Podpora obrany
46. Podpora obrany bude tvoriť dôležitú súčasť efektívne fungujúceho systému obrany štátu.
Jej poslaním bude zabezpečiť plánovanie, prípravu a použitie zodpovedajúcich síl
a prostriedkov v prospech plnenia úloh ozbrojených síl pri obrane Slovenskej republiky
a plnenia ďalších úloh.
47. Medzi prvky podpory obrany Slovenskej republiky patria: strategické spravodajstvo
a obranná diplomacia, medzinárodná politicko-vojenská spolupráca, hospodárska mobilizácia,
štátne hmotné rezervy, obranná infraštruktúra, civilné núdzové plánovanie, ozbrojené
bezpečnostné zbory, bezpečnostné zbory, civilná ochrana, záchranné zbory, záchranné služby,
príprava občanov na obranu a vedecká základňa obrany štátu.
48. Základným predpokladom efektívnosti strategického spravodajstva bude vybudovanie
funkčného systému včasnej výstrahy, s cieľom identifikovať vznikajúce hrozby tak, aby bolo
možné včas prijať efektívne protiopatrenia. Kvalitu spravodajských informácií zabezpečí
integrovaný postup všetkých spravodajských zložiek štátu. Obranná diplomacia sa zameria
na presadzovanie cieľov obrannej politiky štátu.
49. Medzinárodná politicko-vojenská spolupráca Slovenskej republiky bude zameraná
na základný cieľ obrannej politiky. Zvýrazní sa význam dôveryhodných, transparentných
vzťahov s členskými krajinami NATO a EÚ, ako aj vzájomne výhodnej spolupráce
so susednými štátmi. Politicko-vojenská spolupráca s ďalšími štátmi sa bude rozvíjať
na základe zdieľaných bezpečnostných záujmov.
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50. Na svoju obranu Slovenská republika zabezpečí dostatočné vecné zdroje a prostriedky.
Za dôležitú súčasť príprav na obranu považuje hospodársku mobilizáciu. Materiálové zdroje
pre potreby obrany sa budú prednostne zabezpečovať z domácej priemyslovej a hospodárskej
základne. Slovenská republika bude zároveň využívať spoluprácu predovšetkým s obranným
priemyslom krajín NATO a EÚ.
51. Slovenská republika bude budovať a udržiavať primeranú obrannú infraštruktúru.
V systéme obrany bude vytvárať podmienky na jej ochranu a fungovanie v krízových
situáciách. Splní požiadavky vyplývajúce z jej členstva v NATO a EÚ vrátane prijatia
a všestranného zabezpečenia spojeneckých ozbrojených síl na teritóriu Slovenskej republiky
a realizácie bezpečnostných investícií. Rozvoj obrannej infraštruktúry zabezpečí efektívnou
kombináciou štátneho a súkromného sektora.
52. Civilné núdzové plánovanie bude v súlade so štandardmi NATO podporovať ozbrojené
sily pri obrane štátu a orgány verejnej moci pri krízových situáciách, chrániť obyvateľstvo
pred účinkami zbraní hromadného ničenia a vytvárať kapacity na poskytovanie
zdravotníckeho zabezpečenia pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. Ďalej bude
zabezpečovať podporu pre vojenské operácie aliancie na území štátu.
53. Policajný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Železničná polícia budú plniť úlohy
podpory obrany. Hasičský a záchranný zbor a záchranné služby a civilná ochrana sa na obrane
budú podieľať v rámci Integrovaného záchranného systému. Policajný zbor, civilná ochrana
a Hasičský a záchranný zbor budú prispievať aj k budovaniu kapacít civilného krízového
manažmentu EÚ.
54. V rámci vzdelávacieho systému budú občania pripravovaní na zvládnutie následkov
krízových situácií. Na získanie podpory občanov pre pôsobenie ozbrojených síl Slovenskej
republiky v rámci medzinárodného krízového manažmentu sa skvalitní informovanosť
verejnosti o obrannej politike Slovenskej republiky.
55. Rozvoj spôsobilostí ozbrojených síl bude podporovaný aj odpovedajúcim zainteresovaním
vedecko-výskumnej základne.

Záver
56. Na Obrannú stratégiu Slovenskej republiky nadväzujú implementačné dokumenty a plány.
Dosiahnuté výsledky v plnení Obrannej stratégie Slovenskej republiky sa budú vyhodnocovať
v rámci pravidelného hodnotenia stavu bezpečnosti Slovenskej republiky a strategického
prehodnocovania obrany štátu podľa štandardov NATO alebo v dôsledku zásadnej zmeny
bezpečnostného prostredia.
57. Obranná stratégia Slovenskej republiky nahrádza Obrannú stratégiu Slovenskej republiky
a Vojenskú stratégiu Slovenskej republiky, ktoré boli schválené Národnou radou Slovenskej
republiky v roku 2001.
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