
II. panelová diskusia Slovenského bezpečnostného fóra 2022

Budúcnosť NATO v kontexte prijatia Strategickej koncepcie NATO 2030

Druhý panel Slovenského bezpečnostného fóra sa venoval novej Strategickej

koncepcii Severoatlantickej aliancie, ktorá definuje jej ciele do roku 2030. Panelovú

diskusiu otvorila moderátorka Eva Mihočková - šéfredaktorka portálu

zahranicnapolitika.sk, ktorá načrtla predovšetkým výzvy v rámci Strategickej

koncepcie NATO 2030. Na paneli vystúpili Peter Babiar - zástupca náčelníka

Generálneho štábu OS SR, Peter Bátor - veľvyslanec SR pri NATO a Katarína

Kertýsová - analytička, členka skupiny mladých lídrov NATO 2030. Prvá otázka

moderátorky bola smerovaná na komparáciu starej a novej Strategickej koncepcie

NATO 2030. Peter Babiar sa v tomto kontexte vyjadril, že kľúčové piliere sú

zachované a zmenu vidí predovšetkým v návode, ako ide Severoatlantická aliancia

postupovať najbližšie roky. Zameral sa predovšetkým na 1. pilier tzv. princíp

odstrašenia a teda prevencia aliancie voči pokusu o obsadenie územia. V rámci

druhého piliera upozornil na zmeny týkajúce sa krízového manažmentu a to, že

aliancia nemá v pláne krízy iba efektívnejšie manažovať ale v prvom rade im predísť.

Taktiež uviedol doplnenie 3. piliera - kooperatívnej bezpečnosti predovšetkým v

prípade podpory na Ukrajine, rozvoji vojenských síl a obrannej bezpečnosti. Peter

Bátor reagoval predovšetkým k princípu odstrašenia: ,,Odstrašenie znamená vytvoriť

také podmienky, aby si tá druhá strana povedala, že sa jej to neoplatí.”

Moderátorka sa v ďalšej fázy diskusie zamerala na žiadosť Ukrajiny o

posilenie vzdušnej obrany. Peter Bátor reagoval, že jej bolo vyhovené čiastočne t.j.

navýšil sa počet vojakov, ale nepovažuje to za podstatné pokiaľ nie je k dispozícii

dostatočná technika. Babiar v tomto kontexte uviedol, že správnym príkladom je aj

Slovenská republika pre ktorú je systém protivzdušnej obranny cenná záležitosť.

Vníma to ako odstrašujúci faktor pre protivníka, že koncepcia u nás už funguje.

Kertýsová osobne prispela do novej Strategickej koncepcie NATO 2030 a v rámci

panelu sa vyjadrila, že koncepcia je po novom iná v tom, že sa komplexne zmenilo aj

bezpečnostné prostredie a odohráva sa aj v kybernetickej rovine. Moderátorku

zaujímal aj pohľad hostí na to, že Strategická koncepcia NATO 2030 definovala Ruskú



federáciu ako najsilnejšiu a priamu hrozbu bezpečnosti. Pre Babiara je podľa

koncepcie Rusko jasne geograficky vymedzený protivník, ale zároveň ako hrozbu

vníma aj terorizmus. Bátor spomenul v tomto kontexte článok 5 a to, že prvoradé je

pre nás, aby Rusko nemalo priestor čítať naše kroky. Moderátorka položila otázku z

publika: ,,Nie je krátkozraké zamerať sa iba na Rusko? Čína môže medzinárodný

priestor narušiť viac.“ Peter Bátor uviedol, že strategická koncepcia vníma Čínu iba

ako bezpečnostnú výzvu.

V ďalšej časti smerovali otázky na tému dezinformácií a prostriedkov NATO na

ich riešenie. V tomto kontexte sa Peter Babiar vyjadril, že dezinformácie ako problém

na Slovensku naďalej intenzívne pretrvávajú. Uviedol, že touto témou sa zaoberá celé

OS SR v rámci vystupovania na sociálnych sieťach a na platforme Youtube pravidelne

uverejňujú videá v súvislosti s bezpečnosťou.

Posledná časť diskusie sa zaoberala vplyvom klímy na vojenskú techniku,

logistiku a zaradenie dronov. Katarína Kertysová sa stotožňovala s tým, že klíma

jednoznačne vplýva na techniku a ukazuje sa to aj v prípade požiarov, potôp a

epidémii, kde ozbrojené sily zasahujú. Pre Petra Babiara je otázka času, kedy sa

dopracujeme k novým technológiam, zároveň Peter Bátor dodal, že vojenská technika

musí v prvom rade fungovať a až potom sa môžeme zamerať na alternatívy v zelenej

transformácii. Peter Babiar na záver dodal, že Slovensko sa chce rozvíjať ďalej aj v

kontexte systému protivzdušnej obrany a implementácia dronov je podoporovaná.


