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 Slovenská republika (SR) získala nezávislosť 1. januára 1993 v dôsledku pokojného 

rozdelenia Československa. Tento moment môžeme považovať za počiatok moderných dejín 

slovenskej zahraničnej politiky, ktorá za ostatných dvadsať rokov zažila tak výrazné úspechy, 

ako aj bolestivé zlyhania. Po získaní suverenity sa v slovenskej spoločnosti podarilo 

dosiahnuť široký konsenzus ohľadne hlavných zahraničnopolitických priorít štátu. K 

prvoradým úlohám patrili:  

– získať široké medzinárodné uznanie. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť dosť rýchlo. 

K 1. máju 1993 bola SR uznaná vládami 99 štátov sveta. Od prvého dňa svojej existencie sa 

Slovensko stalo členom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ktorá sa neskôr 

transformovala na Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). 9. januára 

1993 bola SR prijatá za člena OSN a 30. júna 1993 sa stala členským štátom Rady Európy; 

– vybudovať štátne štruktúry zodpovedné za realizáciu zahraničnej politiky štátu a 

vypracovať plnohodnotnú zahraničnopolitickú doktrínu. Tu sa vyskytli určité ťažkosti, 

ktorých prekonanie si vyžiadalo čas a značné úsilie. Hlavný problém spočíval v nedostatku 

kvalifikovaných kádrov, pretože po rozpade Československa väčšina kariérnych diplomatov 

zostala pracovať v Prahe, kde pred rozpadom sídlili všetky ústredné zahraničnopolitické 

inštitúcie a úrady. Okrem toho treba brať do úvahy aj to, že v 90. rokoch Ministerstvo 

zahraničných vecí SR nemalo potrebnú nezávislosť pri výkone zahraničnej politiky štátu. 

Často bolo len predĺženou rukou na presadzovanie záujmov jednotlivých mocenských 

zoskupení, ktoré iba navonok pripomínali politické strany v ich súčasnom ponímaní. V 

dôsledku toho sa objektívna slabosť diplomatickej služby SR odzrkadľovala na celkovej 
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úrovni zahraničnej politiky štátu, pre ktorú bola v tom období typická nedôslednosť a 

rozporuplnosť
1
; 

– pripojiť sa k vyspelým demokratickým štátom a vstúpiť ako rovnoprávny člen do 

kľúčových medzinárodných zoskupení, predovšetkým do EÚ a NATO. S týmto malo 

Slovensko najväčšie problémy. Ako sme už spomenuli vyššie, v počiatočnom štádiu 

zahraničná politika veľmi závisela od vnútropolitickej situácie. Proces transformácie a 

demokratických reforiem v tej podobe, ako ho uskutočňovala vládnuca národno-

konzervatívna koalícia v polovici deväťdesiatych rokov, podľa mienky západných partnerov 

nespĺňal európske normy. Okrem toho nevôľu v európskych štruktúrach vyvolávali snahy 

Bratislavy o nezávislú zahraničnú politiku, ako aj vyhlásenia o možnosti neutrálneho 

postavenia Slovenska mimo všetkých blokov a zoskupení ako akéhosi "mostu" medzi 

Východom a Západom. Výsledkom bolo, že rokovací proces o vstupe SR do euroatlantických 

štruktúr v r. 1995 poznamenali vážne komplikácie. Ostro bolo kritizované aj črtajúce sa 

zblíženie s Ruskom, ku ktorému došlo aj vďaka zahraničnopolitickej izolácii, v ktorej sa 

ocitlo Slovensko v polovici deväťdesiatych rokov. Situácia vyvrcholila v roku 1997, keď na 

júlovom samite NATO v Madride a decembrovom samite EÚ v Luxemburgu boli prijaté 

rezolúcie, ktoré nepočítali so vstupom Slovenska do týchto štruktúr, čo znamenalo krach 

euroatlantických ambícií Slovenska a odklad ich splnenia do nedohľadna. Toto je najtrpkejšia 

porážka slovenskej diplomacie v novodobej histórii. 

Nová kapitola zahraničnej politiky Slovenska sa začala písať po parlamentných 

voľbách v roku 1998, kedy sa na čelo štátu dostala nová vládna garnitúra
2
. Vlády sa ujala 

liberálna pravicová koalícia, ktorá vyhlásila severoatlantickú orientáciu za jednu zo svojich 

hlavných priorít
3
. Vďaka rýchlej realizácii štrukturálnych reforiem a programu privatizácie 

štátneho majetku, ktoré boli najdôležitejšou podmienkou na obnovenie rokovaní o vstupe do 

NATO a EÚ, Slovensko v krátkom čase dosiahlo v integrácii výrazný pokrok. Zároveň sa 

                                                           

1
 Počas prvých šiestich rokov (1992-1998) sa na poste ministra zahraničných vecí SR vystriedalo sedem ľudí: M. 

Kňažko (1992-1993), J. Moravčík (1993-1994), E. Kukan (marec-december 1994), J. Schenk (1994-1996), P. 

Hamžík (1996-1997), Z. Kramplová (1997-1998) a J. Kalman (6.-30. október 1998). 
2
 Výsledky volieb do Národnej rady SR (NR SR) v roku 1998: http://volby.sme.sk/c/660379/kompletne-

vysledky-volieb-parlamentne-volby-1998.html    

3
 Za účelom aktivizácie prístupových rokovaní do EÚ a NATO novozvolená slovenská vláda za jediný mesiac 

vykonala desať zahraničných ciest.  
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aktivizovala aj regionálna spolupráca, keďže sa kvalitatívne zlepšila vzájomná súčinnosť so 

susednými štátmi v rámci Vyšehradskej skupiny
4
. V dôsledku toho sa Slovensku podarilo 

dohnať zameškané a úspešne ukončiť prístupové rokovania do EÚ v rovnakom čase ako 

Maďarsko, Poľsko a Česko. Výsledky, ktoré v uvedenom období dosiahla krajina v oblasti 

zahraničnej politiky, prispeli k budovaniu jej identity na medzinárodnom poli a dopomohli k 

tomu, že sa dôslednejšie vykryštalizoval jej postoj ku kľúčovým otázkam svetovej agendy. 

Tretia etapa zahraničnej politiky Slovenska sa začína vstupom krajiny do NATO (29. 

marca 2004) a Európskej únie (1. mája 2004), ktorému predchádzala široká spoločenská 

diskusia o nových zahraničnopolitických prioritách. Uznávané mimovládne organizácie 

usporadúvali vedecké konferencie, kde miestni experti vyjadrovali presvedčenie, že 

najdôležitejším zahraničnopolitickým kritériom má byť schopnosť Slovenska prispievať k 

svetovej stabilite a prosperite. Zmyslom všetkých národných priorít pritom musí byť vstup 

Slovenskej republiky do najvýznamnejších medzinárodných organizácií
5
. 

Úspešná integrácia do euroatlantických štruktúr od základu zmenila 

zahraničnopolitickú stratégiu Slovenska. Členstvo v NATO a EÚ, ktoré dovtedy bolo 

prvoradým cieľom zahraničnej politiky, sa stalo jedným z jej hlavných prostriedkov, ktorý sa 

slovenská diplomacia musela ešte len naučiť správne a efektívne využívať. Ako vyhlásil 

slovenský odborník na medzinárodné vzťahy a bezpečnosť T. Valášek, "vedeli sme, že 

chceme vstúpiť do EÚ a NATO, ale nemali sme ani najmenšiu predstavu, čo tým chceme 

dosiahnuť"
6
. Od chvíle svojho vstupu si Slovensko začalo postupne budovať svoju pozíciu v 

euroatlantických štruktúrach, hľadať spôsoby, ako by mohlo prispieť k riešeniu spoločných 

problémov, a tiež definovať ciele, ktoré by chcelo dosiahnuť ako člen týchto organizácií. Z 

členstva v EÚ a NATO zároveň pre Slovensko vyplynuli nielen nové možnosti na 

                                                           

4
 Vyšehradská skupina (V4) je neformálne zoskupenie štyroch štátov, a to Poľska, Česka, Slovenska a 

Maďarska, ktoré vzniklo 15. februára 1991 v maďarskom meste Visegrád za účelom posilnenia regionálnej a 

celoeurópskej koordinácie členských štátov. http://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/slovensko_a_v4-

vysehradska_skupina 

5
 A.Duleba, P.Lukáč, eds. Zahraničná politika Slovenska po vstupe do NATO a EÚ. Východiská a stratégie. 

Bratislava, 2004.   

6
 T.Valášek. Naša zahraničná politika po novom, SME, June 17, 2010. http://komentare.sme.sk/c/5428204/nasa-

zahranicna-politika-po-novom.html 
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efektívnejšiu realizáciu zahraničnej politiky, ale aj dovtedy nepoznané záväzky týkajúce sa 

účasti v riešení medzinárodných problémov. 

V dôsledku uvedených zmien sa zahraničnopolitické priority Slovenska celkom 

prirodzene začali koncentrovať na priesečníku národných záujmov so záujmami NATO a EÚ. 

Aj keď v skutočnosti takýchto tém a oblastí nebolo veľmi veľa, práve v nich sa slovenská 

diplomacia dokázala presadiť výrazným spôsobom. 

Jednou z hlavných regionálnych priorít zahraničnej politiky Slovenska, ktorá sa 

vykryštalizovala hneď po vstupe do euroatlantických štruktúr, bol Západný Balkán, kde sa 

vďaka aktívnemu pôsobeniu podarilo slovenskej diplomacii za uplynulých 15 rokov 

dosiahnuť výborné výsledky v transformačných a integračných procesoch a získať za to 

medzinárodné uznanie. Medzi najvýraznejšími úspechmi treba spomenúť tieto: 

– Bratislavský proces – išlo o sériu konferencií a seminárov, ktoré sa konali v roku 1999 a 

prispeli k zjednoteniu opozičných síl Srbska v období pred pádom režimu S. Miloševiča; 

– úspešná diplomatická misia ministra zahraničných vecí E. Kukana, ktorý v rokoch 1999-

2001 pôsobil ako osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Balkán; 

– aktívne pôsobenie M. Lajčáka ako osobného vyslanca vysokého predstaviteľa EÚ pre 

zahraničnú a bezpečnostnú politiku J. Solanu pri príprave a dohľade nad referendom o 

nezávislosti Čiernej Hory v marci 2006; 

– úspešná misia M. Lajčáka na poste vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu v 

rokoch 2007-2009
7
; 

– snaha slovenskej vlády o začiatok predvstupových rozhovorov s Chorvátskom v roku 

2004
8
; 

– zaradenie Srbska v roku 2004 medzi účastníkov štátneho programu oficiálnej rozvojovej 

pomoci. 

Úspechy slovenskej diplomacie na Západnom Balkáne v rokoch 1999-2009 sú 

najväčšími úspechmi zahraničnej politiky Slovenska v moderných dejinách. V súčasnosti 

                                                           

7
 V decembri 2007 najväčšie noviny bosnianskych Srbov Nezavisne novine a noviny bosnianskych moslimov 

Dnevni Avaz vyhlásili M. Lajčáka za osobnosť roka. 

8
 Chorvátsko vstúpilo do EÚ 1. júla 2013. Spomedzi členov Európskej únie Slovensko ratifikovalo jeho vstup  

ako prvé. 
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Slovensko aktívne podporuje ďalšiu integráciu všetkých balkánskych krajín do 

euroatlantických štruktúr. 

Zvlášť treba spomenúť snahu Bratislavy o vyriešenie kosovského problému. Aj keď 

Slovensko oficiálne neuznalo nezávislosť samozvanej krajiny
9
, poprední predstavitelia štátu 

sa pravidelne stýkajú s kosovskými partnermi, aby podnietili eurointegračný proces. 

Bratislava sa nazdáva, že konflikt by sa dal vyriešiť súčasným vstupom Srbska aj Kosova do 

Európskej únie. Medzi poslednými krokmi Slovenska usilujúcimi o vyriešenie tohto problému 

treba vyzdvihnúť samit prezidentov krajín strednej a východnej Európy 12.-13. júna 2013 v 

Bratislave, počas ktorého sa podarilo posadiť za jeden stôl lídrov Srbska aj Kosova, ako aj 

zavedenie uznávania cestovných pasov vydaných kosovskými úradmi (17. júla 2012)
10

. 

Ďalšou prioritnou oblasťou slovenskej zahraničnej politiky je prehĺbenie spolupráce s 

krajinami tzv. Východného partnerstva
11

, najmä s Ukrajinou. Úspechy Bratislavy v tomto 

smere boli spočiatku veľmi skromné. Napriek tomu, že Bratislava ponúkla Ukrajine 

bilaterálnu pomoc pri plnení Akčného plánu EÚ-Ukrajina v rokoch 2005-2007
12

 а slovenské 

veľvyslanectvo v Kyjeve v rokoch 2007-2009 plnilo funkciu kontaktného veľvyslanectva 

NATO, reálny prínos Slovenska k podpore eurointegračných procesov vnútri krajiny bol 

zanedbateľný. 

Jedným z dôvodov bola absencia dlhodobej stratégie a dôslednosti v budovaní 

vzťahov s Ukrajinou. Pravicová liberálna vláda, ktorá bola pri moci v rokoch 1998-2006, 

vyvíjala maximálne úsilie zamerané na rozvoj spolupráce medzi Kyjevom a euroatlantickými 

štruktúrami. Avšak po tom, čo sa v roku 2006 k moci dostali sociálni demokrati, všetky 

                                                           

9
 Ohľadne nezávislosti Kosova vydala Národná rada SR dňa 28. marca 2007 špeciálne vyhlásenie, ktoré 

obsahuje oficiálny postoj Slovenska k tejto otázke. http://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/dokumenty/vyhlasenia a 

http://www.24hod.sk/Poslanci-NR-SR-schvalili-vyhlasenie-ku-Kosovu-cl28273.html 

10
 Za platné doklady sa považujú iba pasy bežných občanov, na diplomatické a služobné pasy sa uznanie 

nevzťahuje. http://www.sme.sk/c/6465342/slovensko-uznava-len-kosovske-pasy-stat-nadalej-nie.html 

11
 Iniciatíva Východné partnerstvo je projekt Európskej únie zameraný na rozvíjanie integračných vzťahov so 

šiestimi krajinami bývalého ZSSR: Azerbajdžanom, Arménskom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a 

Ukrajinou.http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F1%F2%EE%F7%ED%EE%E5_%EF%E0%F0%F2%ED%

B8%F0%F1%F2%E2%EE 

12
 Akčný plán bol prijatý za účelom rozvoja spolupráce medzi EÚ a Ukrajinou v rámci Európskej susedskej 

politiky. Bol podpísaný v Bruseli dňa 21.02.2005 na základe výsledkov Rady pre spoluprácu EÚ-Ukrajina. 

http://www.ukroliya.kiev.ua/news/9951 a http://afn.by/news/i/55580  
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dovtedajšie úspechy vyšli v podstate nazmar. Mimoriadne zreteľne sa to prejavilo v čase 

plynovej krízy v roku 2009, keď slovenský premiér R. Fico podporil ruskú stranu a vyhlásil, 

že nie je vylúčené, že Slovensko bude zvažovať ďalšiu podporu eurointegračných snáh 

Ukrajiny
13

. Mnohí západní politici vtedy označili kroky R. Fica za veľmi neprezieravé a 

nasvedčujúce tomu, že ukrajinský program sa medzi prioritami zahraničnej politiky SR 

náležite neudomácnil.  

V súčasnosti je Slovensko aktívnym zástancom ďalšej politickej a ekonomickej 

integrácie Ukrajiny s Európskou úniou. Veľký význam sa pripisuje najmä podpísaniu 

Asociačnej dohody s EÚ. Značná pozornosť sa venuje rozvoju slovensko-ukrajinských 

obchodných a ekonomických vzťahov, cezhraničnej kooperácii a regionálnej spolupráci v 

oblasti obrany, energetiky, dopravy a v iných sférach. 

Vzťahy s Ruskom vždy boli jednou z najdôležitejších priorít slovenskej zahraničnej 

politiky. Za ostatných dvadsať rokov prešli dlhým vývojom, zažívali lepšie i horšie časy 

podľa toho, aké politické sily boli v SR práve pri moci. Príznačným v tomto ohľade bolo 

obdobie v rokoch 1994-1998, keď rokovania o vstupe do EÚ a NATO viazli a konzervatívna 

národniarska slovenská vláda stavila na rozvoj vzťahov s Ruskom, ktoré prezentovala ako 

reálnu alternatívu euroatlantickej integrácii. Avšak liberálna pravica, ktorá sa dostala k moci v 

r. 1998, radikálne prehodnotila zahraničnopolitické smerovanie krajiny, čo viedlo k istej 

stagnácii rusko-slovenskej spolupráce
14

. Pre slovenskú politiku bolo v tomto období 

charakteristické preferovanie všestranného rozvoja vzťahov so Západom na úkor súčinnosti s 

Ruskom.  

Bilaterálna spolupráca sa začala aktivizovať v roku 2006 po tom, ako po voľbách 

nastúpila vláda ľavého stredu, ktorá sa rozhodla pre vyváženú politiku rozvíjania 

strategického partnerstva s EÚ a NATO na jednej strane a budovania pragmatických vzťahov 

s Ruskom na strane druhej. Vďaka tomu, že sociálni demokrati zotrvali pri moci od roku 2006 

do roku 2010 a od apríla 2012 až dodnes, spolupráca s Ruskom sa značne stabilizovala, 

                                                           

13
 A.Duleba: Slovakia’s relations with its Eastern neighbors, Yearbook of Slovakia’s foreign policy 2008, 

Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2009, pp. 103-122. 

14
 A.Duleba, V.Bilčík, J.Klavec, M.Korba: Vplyv zahraničnopolitických a bezpečnostných faktorov na politický 

režim. Spoločnosť a politika na Slovensku. Cesta k stabilite 1989-2004, Bratislava: Comenius University, 2005, 

str. 309-324. 
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pričom sa úspešne rozvíja vo všetkých smeroch. Pre súčasné rusko-slovenské vzťahy je 

typická vysoká úroveň politického dialógu a priaznivá dynamika spolupráce v hospodárskej a 

obchodnej, kultúrnej, vedecko-technickej, vojenskohistorickej a iných oblastiach. Slovensko a 

Rusko okrem toho tradične zastávajú blízke stanoviská k mnohým medzinárodným otázkam, 

napríklad k rozmiestňovaniu americkej protiraketovej obrany vo Východnej Európe, k 

problematike Kosova, k mierovému urovnaniu konfliktu v Sýrii, k vyriešeniu situácie na 

Blízkom východe a pod. 

S ostatnými republikami bývalého ZSSR Slovensko nemá až také intenzívne vzťahy. 

Spoluprácu s nimi rozvíja najmä v rámci programu Východné partnerstvo. Bielorusko sa 

napríklad dostalo do pozornosti slovenskej diplomacie až v roku 2004, keď sa začali 

subvencovať projekty bieloruských mimovládnych organizácií zamerané na podporu a rozvoj 

inštitúcií občianskej spoločnosti. Moldavsko sa spolu s podnesterskou problematikou zjavilo 

na zahraničnopolitickej mape Slovenska iba pred tromi rokmi (veľvyslanectvo SR bolo v 

Kišiňove otvorené až v roku 2013) a tematika Južného Kaukazu sa na nej začína ešte len 

črtať. 

Za účelom aktívnejšej spolupráce na postsovietskom priestore a s krajinami tretieho 

sveta Slovensko v roku 2004 rozbehlo program oficiálnej rozvojovej pomoci (ORP). Na túto 

pomoc bolo v rokoch 2004-2008 vyčlenených približne 100 miliónov eur, z čoho bola väčšina 

určená pre Srbsko a Čiernu Horu, ale aj pre ďalších 15 krajín
15

. V roku 2009 došlo k 

prehodnoteniu koncepcie prideľovania finančných prostriedkov a bola prijatá nová 

strednodobá stratégia pomoci, ale realizácia predchádzajúcich projektov dotknutá nebola. Na 

roky 2009-2013 boli schválené tieto prioritné krajiny: Afganistan, Albánsko, Bosna a 

Hercegovina, Kazachstan, Keňa, Kirgizsko, Macedónsko, Mongolsko, Mozambik, Srbsko, 

Južný Sudán, Tadžikistan a Uzbekistan
16

. Prostriedky prideľované v rámci programu smerujú 

na podporu rozvoja verejných inštitúcií a na subvencovanie mimovládnych organizácií v 

rozvojových krajinách, ako aj na poskytovanie humanitárnej pomoci najchudobnejším štátom. 

                                                           

15
 V rokoch 2004-2008 boli okrem Srbska a Čiernej Hory prioritnými krajinami Albánsko, Bielorusko, Bosna a 

Hercegovina, Vietnam, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Macedónsko, Moldavsko, Mongolsko, Sudán, 

Tadžikistan, Uzbekistan, Ukrajina a Etiópia. Údaje sú prevzaté z oficiálnej stránky programu rozvojovej pomoci 

www.slovakaid.sk 

16
 A.Duleba: Slovakia’s relations with its Eastern neighbors, Yearbook of Slovakia’s foreign policy 2008, 

Bratislava. Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2009, pp. 143-64. 
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Rozvojová pomoc spolu s oficiálnou aj neformálnou diplomaciou a programami na 

odovzdávanie skúseností sú v súčasností hlavnými nástrojmi "mäkkej sily" slovenskej 

zahraničnej politiky. Regionálnymi prioritami ORP sú krajiny Východného partnerstva. 

Vzťahy s Maďarskom sa v porovnaní s ostatnými zahraničnopolitickými otázkami 

vždy vyznačovali väčším vnútropolitickým podtextom a neraz v nich dochádzalo k roztržkám. 

Napriek tomu, že záujmy Slovenska a Maďarska v rámci NATO, EÚ a V4 sú veľmi blízke, 

ich bilaterálne vzťahy sú zaťažené nedorozumeniami v oblasti postavenia maďarskej menšiny 

na Slovensku a veľkouhorskými ambíciami Budapešti. V minulých rokoch sa o tejto otázke 

veľa diskutovalo a prezentovali sa rôzne názory, avšak v súčasnosti v slovenskej spoločnosti 

panuje konsenzus: akékoľvek jednostranné kroky podniknuté maďarskou stranou bez 

predchádzajúcej konzultácie s Bratislavou, ktoré by viedli k právnym kolíziám medzi 

maďarskými a slovenskými občanmi, sú neprípustné. Aj najmenšie kompromisy v tejto 

otázke sa považujú takmer za ohrozenie národnej suverenity, preto v blízkej budúcnosti 

nemožno očakávať zmenu slovenského postoja a prekonanie nezhôd. 

Veľmi dôležité miesto v zahraničnopolitickom smerovaní SR zastáva prehĺbenie 

spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky. Náplňou zoskupenia Slovenska, Česka, Poľska a 

Maďarska nie je iba prehlbovať regionálnu spoluprácu, ale aj presadzovať konsolidované 

stanovisko týchto štátov ku kľúčovým otázkam v rámci EÚ a NATO. Na ilustráciu možno 

uviesť obligátne stretnutia vedúcich predstaviteľov V4 pred každým zasadnutím Rady EÚ, na 

ktorých sa prediskutováva tematika nastávajúcich rokovaní a formulujú sa spoločné pozície, 

ktoré budú členovia V4 pri rokovaní zastávať pred ostatnými členmi Európskej únie. Krajiny 

Vyšehradskej štvorky majú okrem toho podobné záujmy a stanoviská k spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politike Európskej únie, ako aj k rozvoju vzťahov so Západným 

Balkánom a Spoločenstvom nezávislých štátov. Uvedená skutočnosť veľmi uľahčuje každej 

členskej krajine V4 zvládať úlohy tak v oblasti budovania bilaterálnych vzťahov, ako aj v 

oblasti zosúladenej európskej politiky.  

Zvlášť treba spomenúť členstvo Slovenska v Európskej únii. Prehĺbenie európskej 

integrácie a posilnenie pozície vovnútri EÚ je jednou z kľúčových zahraničnopolitických 

priorít Slovenskej republiky. Bratislava podporuje iniciatívy zamerané na prekonanie 

negatívnych dopadov krízy v eurozóne, stavia sa za ďalšie inštitucionálne posilnenie EÚ 

vrátane vytvorenia bankovej a fiškálnej únie. Okrem toho sa SR zúčastňuje aj na vypracovaní 

konsolidovaných stanovísk EÚ k celému radu otázok. Výsledky výskumu bratislavskej 
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Univerzity J. A. Komenského ukazujú, že pri hlasovaní v Rade EÚ Slovensko vo viac než 

90% prípadov
17

 podporuje stanovisko väčšiny a len veľmi zriedka hlasuje proti, čo svedčí o 

určitej lojalite Bratislavy voči Bruselu. 

Ďalšou dôležitou prioritou zahraničnej politiky Slovenska je zaistenie medzinárodnej 

bezpečnosti a účasť na mierových operáciách. V tomto smere získalo Slovensko cenné 

skúsenosti v rokoch 2006-2007, keď zastávalo post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. 

Počas pôsobenia Slovenska boli v Bezpečnostnej rade schválené 4 rezolúcie, podpísané 2 

prezidentské rezolúcie a prebehli 3 kolá rokovaní: o Blízkom východe, o reforme 

bezpečnostného sektora a o medzinárodnom režime nešírenia zbraní hromadného ničenia. 

Úspešné vystupovanie Slovenska na tomto fóre viedlo k tomu, že bolo zvolené za 

podpredsedu Výkonnej rady Rozvojového programu OSN, Rady pre ľudské práva OSN a 

Hospodárskej a sociálnej rady OSN. 

Čo sa týka mierových operácií, od roku 1993 sa ozbrojené sily zúčastnili 29 

medzinárodných operácií pri riešení krízových situácií. Z toho sa v 24 misiách pôsobenie 

Slovenska už skončilo a v piatich ešte stále trvá
18

: 

– Medzinárodné sily bezpečnostnej pomoci v Afganistane – 344 osôb. V júli 2010 bol 

slovenský kontingent významne posilnený v súvislosti s ukončením pôsobenia slovenských 

vojakov v Iraku; 

– Mierové sily OSN na Cypre (UNFICYP) – 159 osôb. Príslušníci slovenských 

ozbrojených síl plnia úlohy v rámci tejto misie od roku 2001, keď im bolo zverené velenie v 

jednom zo štyroch sektorov nárazníkovej zóny. Okrem vojakov značnou mierou prispievajú k 

riešeniu napätia aj slovenskí diplomati pôsobiaci v Nikózii, ktorí už od r. 1989 vystupujú ako 

sprostredkovatelia a spoluorganizátori bilaterálnych rokovaní najvyšších predstaviteľov 

gréckej a tureckej časti rozdeleného Cypru; 

– Mierová misia UDNOF na Golanských výšinách medzi Izraelom a Sýriou – 3 osoby. 

Na Golanských výšinách pôsobia príslušníci slovenských ozbrojených síl už od roku 1998, 

táto misia je teda z časového hľadiska najdlhšia; 

– Mierová operácia EÚ v Bosne a Hercegovine s názvom ALTHEA – 34 osôb; 

                                                           

17
 http://www.euractiv.sk/rozsirovanie/clanok/hlas-novych-clenov-v-eu-je-stale-slaby-015232 

18
 Údaje Ministerstva obrany SR z 12. marca 2013 http://www.mosr.sk/zahranicne-operacie/ 
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– Pozorovateľská misia EÚ v Gruzínsku – 1 osoba. 

Slovensko pripisuje účasti svojich vojakov v medzinárodných operáciách veľký 

význam. Participácia na zahraničných misiách je predmetom neobyčajnej národnej hrdosti. 

Čo sa týka špecializácie vysielaných armádnych síl, väčšinou ide o ženijné jednotky, ktoré 

zabezpečujú odmínovacie práce a rekonštrukciu infraštruktúry. 

Na záver sa žiada zdôrazniť, že pre ďalší rozvoj Slovenskej republiky je nesmierne 

dôležité, aby Slovensko pri efektívnom dosahovaní strategických cieľov svojej zahraničnej 

politiky múdro využívalo svoju pozíciu v rámci euroatlantických štruktúr. V tomto kontexte 

má pre Slovensko zásadný význam, aby si jasne stanovilo ciele a úlohy, ktoré chce dosiahnuť 

v súvislosti so svojím členstvom v NATO a EÚ, a tiež aby pre seba definovalo tie 

medzinárodné problémy, na riešení ktorých by sa bolo schopné aktívne zúčastniť. Niet 

pochýb, že zahraničnej politike SR by nezaškodilo viac dôslednosti a kontinuity, najmä v 

otázkach, ktoré majú silný vnútropolitický kontext. Navzdory tomu sa slovenská diplomacia 

rýchle učí. Snaží sa preberať dobré skúsenosti vyspelejších krajín, ale tiež sa delí o svoje 

poznatky v oblasti integračného a transformačného procesu s rozvojovými krajinami.  

V zásade môžeme zahraničnú politiku Slovenska v ostatných 20 rokoch hodnotiť ako 

úspešnú. Počas uvedeného obdobia slovenská diplomacia prešla ťažkou cestou svojho zrodu, 

zabezpečila úspešný vstup Slovenska do NATO a EÚ, vybudovala si pragmatické vzťahy s 

kľúčovými partnermi a v súčasnosti disponuje všetkými možnosťami a potenciálom na ďalší 

rozvoj. 

 


