KONFERENCIA K STRATEGICKÉMU HODNOTENIU OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Organizátori: CENAA, EAC, SAC
Miesto konania: Historická budova Národnej rady SR (Župné námestie 12, Bratislava)
Dátum a čas: 2. jún 2011, 9.00 – 16.30
Webstránka: www.HodnotimeObranu.sk
Jazyk podujatia: slovenčina
PROGRAM KONFERENCIE
9.00 – 9.15 ÚVODNÉ SLOVO
Čo pre nás znamená Strategické hodnotenie obrany?
Ľubomír Galko – Minister obrany Slovenskej republiky
9.15-10.45 PANEL I
Slovensko a bezpečnosť – je bezpečnosť príliš drahá?
V dôsledku zmien v bezpečnostnom prostredí a súčasným škrtom v obranných rozpočtoch mnohých štátov,
prebieha v Európe vlna reforiem, v ktorej členské štáty NATO a EÚ hodnotia svoju obranu a bezpečnosť
s cieľom udržať bojaschopné a zároveň efektívne ozbrojené sily. Prečo je tento proces nevyhnutný aj pre
Slovensko? Existuje rovnováha medzi prideleným rozpočtom a úlohami OS SR vyplývajúcich z našich
zákonov a medzinárodných záväzkov? Je bezpečnosť príliš drahá? Čo znamená bezpečnosť v slovenských
podmienkach? Na jednej strane sa v strednej Európe už viac ako 65 rokov tešíme mieru, na strane druhej
musíme čeliť novým, asymetrickým hrozbám, ako napríklad medzinárodný terorizmus alebo kybernetické
útoky. Čo musíme robiť aby sme vedeli čeliť týmto novým výzvam? Vnímame bezpečnosť ako
samozrejmosť? Krajiny transatlantického priestoru dnes nebojujú na svojom území, zúčastňujú sa misií mimo
priestor Aliancie. Je naša účasť v medzinárodných misiách potrebná a koľko nás stojí? Chceme byť aj
tvorcom alebo iba konzumentom bezpečnosti?
Moderátor: Vladimír Šnídl – redaktor, Hospodářske noviny, týždenník Ekonom, Praha
Milan Ježovica – štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí SR
František Šebej – predseda, Zahraničný výbor, Národná rada SR
Rastislav Káčer – prezident a predseda Správnej rady, Slovenská atlantická komisia
Jozef Bátora – docent a riaditeľ, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV Univerzity
Komenského v Bratislave
10.45 – 11-00 PRESTÁVKA
11.00-12-30 PANEL II
Stav slovenskej armády – kto a ako nás chráni?
Ozbrojené sily okolitých krajín ale aj ostatných členov NATO sa transformujú. Aký je stav transformácie
slovenských ozbrojených síl? Proces modernizácie ozbrojených síl je podstatnou podmienkou každej
bojaschopnej armády usilujúcej reagovať na meniace sa globálne bezpečnostné prostredie efektívnym

spôsobom. Ako sa modernizujú slovenské ozbrojené sily? Ako sa zmenili ozbrojené sily za posledné roky
a aké sú ciele? Aké sú súčasné spôsobilosti, pred čím nás vie slovenská armáda a letectvo ochrániť a pred
akými hrozbami nás musia chrániť naši partneri? Budú ozbrojené sily naďalej súčasťou zvrchovanosti
samostatného štátu?
Moderátor: Andrej Matišák – zahraničnopolitický redaktor, denník Pravda
Róbert Ondrejcsák – štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
gen. Ľubomír Bulík – náčelník, Generálny štáb Ozbrojených síl SR
Martin Fedor – predseda, Výbor pre obranu a bezpečnosť, Národná rada SR
Jaroslav Baška – poslanec a člen Výboru pre obranu a bezpečnosť, Národná rada SR
12.30 – 13.30 OBED
13.30 – 14.30 KOMENTÁRE
Strategické hodnotenie obrany v ČR a SR – podobnosti, rozdiely a budúca spolupráca
Jiří Šedivý – prvý námestník, Ministerstvo obrany ČR
Róbert Ondrejcsák – štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
14.30 – 14.45 PRESTÁVKA
14.45-16.15 PANEL III
Budúcnosť ozbrojených síl na Slovensku – viac bezpečnosti za menej peňazí?
Trendom v niektorých krajinách EÚ a NATO je znižovania nákladov na obranný sektor. Ekonomické
podmienky tlačia krajiny k fiškálnej zodpovednosti, čo nevyhnutne vedie k znižovaniu výdavkov vo viacerých
oblastiach, bezpečnosť nevynímajúc. Do akej miery je možné znižovať percento HDP, ktoré je vynakladané
na obranu? Pri akej miere financovania sú ozbrojené sily schopné fungovať a na akej hranici sa musíme
začať báť o našu bezpečnosť. Chceme byť takým členom NATO, ktorého budú spojenci kritizovať za
neplnenie svojich záväzkov? Budeme mať aj o 5 rokov funkčné a bojaschopné Ozbrojené sily SR? Aké sú
možné scenáre vývoja? Ktoré vojenské spôsobilosti potrebujeme na zabezpečenie cieľov zahraničnej politiky
SR, a ktoré naopak nie sme schopní dlhodobo udržať? V prípade, že sa vzdáme niektorých spôsobilostí, kto
nás bude chrániť v daných oblastiach? Budeme schopní znova obnoviť tie spôsobilosti, ktorých sme sa
v minulosti vzdali? Ak sa pre nedostatok financií vzdáme napríklad letectva, budú náš vzdušný priestor
chrániť Česi, Poliaci alebo Maďari? Je ekonomicky výhodnejšie vzdať sa tejto spôsobilosti a prenajať si ju od
našich partnerov? Nebude to v konečnom dôsledku ešte drahšie?
Moderátor: Tomáš Valášek – riaditeľ pre zahraničné vzťahy a bezpečnosť, Centrum pre európsku reformu
Jaroslav Naď – generálny riaditeľ, Sekcia obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy, MO SR
Jarmila Mikušová – generálna riaditeľka, Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu, MO SR
Pavol Hladký – poslanec a podpredseda, Výbor pre obranu a bezpečnosť, Národná rada SR
Ondrej Matej – poslanec a podpredseda, Výbor pre financie a rozpočet, Národna rada SR
16.15 – 16.30 ZÁVEREČNÝ KOMENTÁR
Peter Terem – docent a prodekan pre vedu a výskum – FpaMV, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

