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Mandát na revíziu výdavkov na obranu
Revízia výdavkov na obranu posúdi výdavky v ročnom objeme 1,7 % HDP. Cieľom revízie je analýza
výdavkov rezortu a návrh opatrení zameraných na zlepšenie efektívnosti všetkých výdavkov na obranu,
vrátane nárastu investičných výdavkov v súlade s rozpočtom verejnej správy.
Výsledky
Základným cieľom obrannej politiky SR je zachovanie zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc,
ktoré sú nevyhnutnou podmienkou na zachovanie bezpečnosti štátu a jeho obyvateľov. Obranná stratégia SR
vyzýva na strategickú adaptáciu obrany štátu v zhoršenom bezpečnostnom prostredí prostredníctvom zvyšovania
vlastnej obranyschopnosti a prispievania k zvyšovaniu akcieschopnosti NATO a EÚ v oblasti obrany.
Podľa Bielej knihy o obrane SR bude hlavným cieľom úspechu Ozbrojených síl SR (OS SR) nárast ich bojových
spôsobilostí. Jeden optimálny výsledkový ukazovateľ neexistuje. K dosiahnutiu cieľa prispejú ukazovatele,
z ktorých medzi hlavné patria operačná pripravenosť OS SR, nasaditeľnosť a udržateľnosť pozemných
a vzdušných síl a počet vojakov nasadených v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Revízia
navrhne ďalšie ukazovatele, ktoré budú lepšie informovať o výsledkoch rezortu.
Tabuľka 1: Výdavky na obranu
Cieľ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Podiel obranných výdavkov na HDP
SK
(v %, stále ceny 2010)
NATO
Podiel hlavnej výzbroje a súvisiaceho
SK
výskumu na obranných výdavkoch
(v %, stále ceny 2010)
NATO
* odhad ** údaje podľa RVS 2019-2021

2
2

1,09
2,97

1,09
2,81

0,98
2,64

0,99
2,48

1,13
2,39

1,12
2,39

1,10 1,21* 1,73** 1,81** 1,91**
2,32 2,36*

20

7,15

9,56

7,39 11,12 18,28 15,32 17,74 22,27*

20

24,39 24,36 23,50 23,39 23,00 22,77 23,64 23,92*
Zdroj: NATO, Rozpočet verejnej správy 2019-2021. Spracovanie: ÚHP

Fiškálne ciele a oblasti revízie
Úlohou revízie bude posúdenie výdavkov MO SR a s obranou súvisiacich medzirezortných programov1 s dôrazom
na vyššiu efektívnosť plánovaných investícií a bežných výdavkov. Dôležitým predpokladom je súlad so schválenou
úrovňou obranných výdavkov v pomere k HDP a záväzkami prijatými členskými krajinami NATO. Revízia navrhne
opatrenia na zvýšenie efektívnosti výdavkov ich realokáciou. Prvým predpokladom je identifikácia úsporných
opatrení. Na druhej strane, revízia ponúkne opatrenia na zlepšenie výsledkov rezortu. Revízia tiež zhodnotí
plánované investície MO SR.
Revízia preskúma efektívnosť všetkých výdavkov na obranu, t.j. Ministerstva obrany SR a OS SR a ich
podriadených organizácií a súvisiacich medzirezortných programov. Zameria sa na posúdenie plánovaných
investícií v rámci zvyšujúcich sa výdavkov na obranu aj na prevádzkové výdavky. Osobitný dôraz bude kladený na
systém odmeňovania civilného a vojenského personálu MO SR.
Zodpovednosť a termíny
Za záverečnú správu je zodpovedné MF SR, ktoré ju vypracuje v spolupráci s MO SR. Pre potreby vypracovania
analýz sa MO SR a MF SR zaväzujú k súčinnosti pri včasnom poskytovaní kompletných a detailných údajov
a informácií s osobitným zreteľom na citlivé a utajované informácie. Záverečná správa bude vypracovaná
a zverejnená najneskôr do konca apríla 2020.
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06E Podpora obrany, 06H Hospodárska mobilizácia, 0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR
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