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Integrácia 
Slovenskej 
republiky 
do NATO

Slovenská republika 
prekonala v krátkom 
historickom období 
po skončení studenej 
vojny až po naše 
plné členstvo 
v Severoatlantickej 
Aliancii – NATO 
množstvo zmien, 
ktoré ovplyvnili 
medzinárodné 
vzťahy a bezpečnosť 
aj v podmienkach 
Slovenskej republiky. 
Napriek tomu, že ide 
o relatívne krátke 
časové obdobie, 
približne len 15 
rokov, Slovensko 
zažilo rozpad blokov, 
rozdelenie štátu, 
odmietnutie západnej 
integrácie a nakoniec 
aj prijatie medzi 
štáty, ktoré uznávajú 
demokratické 
hodnoty a liberálne 
pravidlá spolužitia. 
Nasledujúci text sa 
vám pokúsi vysvetliť 
historický priebeh, 
hlavné medzníky 
vývoja našej 
spoločnosti a ozrejmí 
Vám kľúčové pojmy 
z tohto obdobia. 
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Cesta za slobodou 

Na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia, cez postupné 
uvoľňovanie vzťahov medzi východom a západom, pri-
šlo k rozpadu bipolárnej štruktúry sveta a ukončeniu 
studenej vojny. Vtedy proti sebe stáli komunistický 
blok pod vedením Sovietskeho zväzu a kapitalistický 
blok na čele so Spojenými štátmi americkými. 

V Československej socialistickej republike narastala ne-
spokojnosť s nedemokratickým režimom obmedzujúcim 
ľudské práva a občianske slobody, ktorá vyústila v no-
vembri 1989 do nekrvavých protestov proti režimu ozna-
čovaných ako Nežná revolúcia. Prezident Gustáv Husák 
podal demisiu a na jeho poste ho nahradil Václav Havel a 
následne v apríli 1990 došlo k zmene názvu štátu na Čes-
ká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR). Defi nitívny 
rozkol s komunizmom bol potvrdený v prvých slobodných 

parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnili v júni 1990 a 
znamenali víťazstvo pre slobodne zmýšľajúce Občianske 
fórum v Česku a Verejnosť proti násiliu na Slovensku.

Krátke obdobie spoločného 
štátu Čechov a Slovákov 

Obdobie Českej a  Slovenskej Federatívnej Republiky 
bolo poznačené viacerými zmenami v oblasti bezpeč-
nosti. V roku 1991 zanikla organizácia Varšavská zmluva a 
dochádza aj k odsunu sovietskych vojsk z územia ČSFR, 
ktoré tu boli prítomné od invázie v roku 1968. V nepo-
slednom rade dochádza  k  zániku samotného Soviet-
skeho zväzu a vzniku nových štátov. Nová vláda musela 
vyriešiť otázku ďalšieho smerovania bezpečnostnej po-
litiky štátu v nových geopolitických a bezpečnostných 
podmienkach. Okrem modifi kácie existujúcich noriem 
a  zákonov a  odstránenia vedúcej úlohy komunistickej 
strany bolo nevyhnutné prijať aj nové smerovanie. Pri-
jatá Vojenská doktrína Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky sa neprihlásila k žiadnemu vojenskému bloku 
a prikláňala sa k možnosti neutrality. No v tom čase bolo 
nevyhnutné nájsť odpoveď na otázku, akým smerom by 
sa mala nová bezpečnostná politika uberať, pričom do 
úvahy pripadali tri možné scenáre. 

Vývoj štátov sovietskeho 
bloku v oblasti politiky, 
bezpečnosti, ekonomiky, 
ale aj kultúry bol takmer 
pol storočia diktovaný 
Moskvou, teda priamo 
Sovietskym zväzom.  
K štátom bývalého 
sovietskeho bloku 
patrila aj Československá 
socialistická republika.

Obr. č. 56

Obr. č. 57
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Neutralita, integrácia do západných štruktúr a vytvorenie 
novej bezpečnostnej organizácie. No neutralita si vyža-
duje silnú ekonomiku a vysoké vojenské výdavky, ktoré 
nová krajina len začínala budovať. Tretia možnosť vytvo-
rila obavu pred ďalšou organizáciou kolektívnej bezpeč-
nosti vzhľadom na negatívne skúsenosti s organizáciou 
Varšavskej zmluvy. Teda ako najvhodnejšia sa javila dru-

há možnosť, a to nastúpiť na cestu transformácie tak, aby 
splnila kritériá vstupu do západných organizácií.

ČSFR sa napokon rozhodla vydať cestou nastavenej 
integrácie v  euroatlantickom priestore, keď sa cesta 
ekonomickej liberalizácie, otvoreného trhu a prozápadnej 
integrácie ukazovala ako najvhodnejšia alternatíva pre 
posilnenie prosperity, bezpečnosti a  zlepšenie životnej 
úrovne. Politici museli myslieť v záujme štátu, keď bolo 
prvoradé zaistenie vlastného prežitia, ochrany suverenity 
a  vlastných záujmov štátu. Teda vstup európskych 
a transatlantických štruktúr začal byť vnímaný ako 
jediné racionálne riešenie pre ČSFR usilujúcu sa zaplniť 
bezpečnostné vákuum, ktoré vzniklo v strednej Európe po 
rozpade bipolárnej štruktúry. 

Vznik samostatnej 
Slovenskej republiky

Neutralita predstavuje stav, 
keď štát nie je súčasťou 
žiadneho vojenského bloku. 
Bezpečnosť neutrálneho štátu 
buď garantujú veľmoci, alebo 
si ju zaisťuje štát sám svojím 
vojenským potenciálom. 
Pričom by mohol štát 
predstavovať pozíciu štátu 
ako sprostredkovateľa medzi 
Východom a Západom.
Integrácia do západných 
štruktúr predstavovalo 
úsilie štátu o postupné 
začlenenie do Európskych 
spoločenstiev a Organizácie 
severoatlantickej zmluvy. 
Nová bezpečnostná 
organizácia bola alternatíva 
voči existujúcej integrácii a 
združovala by štáty strednej 
a východnej Európy, tak aby 
sa zabránilo vzniku nového 
rozdelenia Európy.

„Ak sa budeme do Európy 
integrovať cez Česko-
Slovensko a nevybudujeme 
systém zaručujúci účasť 
Slovenska za rokovacím 
stolom ako rovnocennému 
partnerovi, odsúdime sa 
do úlohy regiónu a etnickej 
skupiny, ktorá bude postupne 
asimilovaná. Zabránime 
tomu len vtedy, keď získame 
priestor v medzinárodných 
vzťahoch 
a medzinárodných inštitúciách 
– to bez medzinárodnej právnej 
subjektivity nie je možné.“  
- Vladimír Mečiar po víťazných 
voľbách na Slovensku v roku 
1992 (in Leško, 1998)
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Jedným zo zlomových období bol aj rok 1992, keď sa 
začali silne ozývať hlasy na oboch stranách republiky 
o nastavenie reformy zriadenia. Česká politická repre-
zentácia zastúpená Občianskou demokratickou stra-
nou pod vedením Václava Klausa presadzovala federál-
ne usporiadanie, na Slovensku Hnutie za demokratické 
Slovensko pod vedením Vladimíra Mečiara uprednost-
ňovalo konfederáciu, ktorá by znamenala pre Slo-
vensko viac práv a  samostatnosti. Nakoniec sa česká 
a slovenská politická reprezentácia nezhodli v otázke 
budúcej podoby spoločného štátu, a v novembri 1992 
prijalo Federálne zhromaždenie zákon o  zániku ČSFR, 
čím ofi ciálne vznikajú dva samostatné štáty, Sloven-
ská republika a  Česká republika. Teda mladá Sloven-
ská republika musela určiť svoje ďalšie pôsobenia a 
deklarovala záujem pokračovať v kurze nastolenom už 
predchádzajúcou federatívnou republikou, a  teda in-
tegrovať sa do európskych a transatlantických štruktúr.

Čierna diera na mape Európy

Prvé vyjadrenia slovenskej politickej reprezentácie 
deklarovali záujem začleniť sa do Severoatlantickej 
Aliancie (NATO) aj Európskej únie (EÚ). V programovom 
vyhlásení vlády z roku 1994 bol vstup Slovenska do eu-
rópskych a  transatlantických štruktúr vymedzený ako 
cieľ zahraničnej politiky štátu. 

Jedným z  nástrojov na dosiahnutie členstva je podľa 
doktríny participácia na programe Partnerstvo za mier. 
No už po voľbách v  roku 1994, a vznikom vládnej ko-
alície sa ukázali prvé rozpory, ktoré tento nastavený 
cieľ zahraničnej politiky nakoniec až úplne zastavili. 
So vstupom do NATO otvorene nesúhlasili viacerí čle-
novia Slovenskej národnej strany a Združenia robotní-
kov Slovenska, ktorí boli v rokoch 1994 až 1998 vo vlá-
de spolu s HZDS a tvrdili, že rozširovanie NATO môže 
viesť k destabilizácii kontinentu a Slovensko by si preto 
malo zachovať neutralitu.

Obranná doktrína SR z roku 
1994 deklaruje, že „Slovenská 
republika považuje NATO za 
rozhodujúcu, najefektívnejšie 
fungujúcu bezpečnostnú 
štruktúru na európskom 
kontinente, ktorá má aj 
transatlantickú dimenziu,“ 
a stanovuje, že „základnou 
orientáciou bezpečnostnej 
politiky Slovenskej republiky 
je orientácia na získanie 
plnohodnotného členstva 
v NATO“. 

Základné ciele a zásady 
národnej bezpečnosti z 
roku 1996 už uvádzajú aj 
iné možnosti, akým smerom 
sa bezpečnostná politika 
štátu môže uberať, pričom je 
zdôrazňovaná najmä potreba 
vybudovania nového modelu 
európskej bezpečnosti.
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Uvedený rozpor v prijatom dokumente refl ektuje situ-
áciu na domácej politickej scéne, ktorá počas Mečia-
rovej vlády často protirečila deklarovanému transat-
lantickému smerovaniu zahraničnej a  bezpečnostnej 
politiky. Vláda V. Mečiara sa navyše snažila o revitali-
záciu vzťahov s Ruskou federáciou, pretrvávajúce spory 
medzi ústrednými orgánmi štátnej moci: prezidentom, 
parlamentom a vládou. Kritika sa ozývala aj pre nedo-
statočnú mieru demokracie, či v neposlednom rade 
Slovensko zdiskreditoval aj spôsob vyšetrovania únosu 
prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho a vraž-
dy Róberta Remiáša. Posledným krokom v diskreditácii 
Slovenska v  prvej vlne rozširovania bolo referendum, 
ktoré sa konalo v roku 1997, kde boli odhlasované aj 
kontroverzné otázky, pričom štvrtá otázka, ktorú inicio-
vala opozícia o  priamej voľbe prezidenta, sa tam ne-
dostala. V dôsledku čoho bolo referendum vyhlásené 
Ústrednou komisiou pre referendum za nezákonné a 
zmarené. To bola posledná skutočnosť, ktorá zapríči-
nila koniec šancí Slovenska integrovať sa v prvej vlne, 
čo sa potvrdilo na Madridskom summite v júli 1997, keď 
dostali pozvánku do NATO iba tri stredoeurópske kraji-

ny: Česko, Poľsko a Maďarsko. Negatívna reakcia prišla 
aj z  Európskej komisie a Slovensko tak bolo dočasne 
vylúčené aj z prvej vlny rozširovania EÚ. Nádej na zme-
nu smerovania krajiny predstavovali blížiace sa parla-
mentné voľby v roku 1998.

Úspešný vstup Slovenska 
do NATO 

Voľby v roku 1998 sa stali medzníkom v budúcnosti Slo-
venska aj z hľadiska jeho členstva v európskych a tran-
satlantických štruktúrach. Výsledky priviedli do čela 
vlády Mikuláša Dzurindu, ktorého vláda si dala za úlo-
hu v prvom rade stabilizovať vnútropolitickú situáciu, 
a  najmä v  kontexte budúcnosti Slovenska z  pohľadu 
bezpečnostného smerovania obnoviť dôveru zahranič-
ných partnerov, že sa chceme stať plnohodnotným čle-
nom transatlantických štruktúr. Prvým krokom sa stala 
kríza v Kosove v roku 1999, keď SR umožnila partnerom 
využívať slovenský vzdušný priestor. Aj napriek kontro-
verznému vnímaniu slovenskej spoločnosti sa tento 
krok ukázal ako nevyhnutný, aby SR presvedčila part-

Otázky referenda z roku 1997:
- Ste za vstup SR do NATO?
- Ste za rozmiestnenie 
 jadrových zbraní na území SR?
- Ste za rozmiestnenie vojenských 
 základní na území SR?
- Súhlasíte, aby prezidenta 
 SR volili občania SR podľa 
 priloženého návrhu ústavného 
 zákona priamo?

Obr. č. 58
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nerov, že integračné snahy myslí vážne a je schopná a 
ochotná prevziať zodpovednosť za kolektívnu bezpeč-
nosť. Taktiež v roku 1999 sa Slovensko rozhodlo vyslať 
vojakov do misie SFOR v  Bosne a  Hercegovine. Uve-
dené kroky boli v zahraničí hodnotené pozitívne a na 
Washingtonskom summite v  roku 1999 sa Slovensko 
zaradilo opäť medzi kandidátov na členstvo. 

Slovenská republika však mala pred sebou aj štruk-
turálne zmeny v oblasti bezpečnosti, a to najmä v po-
kračujúcej reforme Armády SR, ako aj systému bez-
pečnosti a obrany, ktoré boli podmienkami pre vstup 
do NATO. Taktiež bolo nevyhnutné nastaviť systémové 
zmeny v spoločnosti či už novelou ústavy, alebo prija-
tím nových bezpečnostných dokumentov v  roku 2001: 
Bezpečnostná stratégia SR, Obranná stratégia SR a Vo-
jenská stratégia SR, ktoré stanovili náš záujem o vstup 
do transatlantických štruktúr. Všetky tri uvedené do-
kumenty jednoznačne prezentovali záujem SR vstúpiť 
do NATO. Z textu Bezpečnostnej stratégie je zrejmé, že 
SR sa pripravuje na členstvo v NATO a za týmto účelom 
chce realizovať aj reformu ozbrojených síl.

Zahraniční partneri pozitívne vnímali, či už voľby, zapo-
jenie Slovenska do operácií medzinárodného krízového 
manažmentu, alebo vykonané zmeny a  transformáciu 
v Armáde SR, v dôsledku čoho získala Slovenská repub-
lika na Pražskom summite v novembri 2002 pozvánku 
do NATO. Okrem Slovenska sa začali prístupové rokova-

Novela Ústavy SR z roku 2001 
uvádza v článku 7, 
odsek 3 prvej hlavy: 
„Slovenská republika sa 
môže s cieľom zachovať mier, 
bezpečnosť a demokratický 
poriadok za podmienok 
ustanovených medzinárodnou 
zmluvou zaradiť do organizácie 
vzájomnej kolektívnej 
bezpečnosti.“

Obr. č. 59
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nia aj s Bulharskom, Rumunskom, Slovinskom, Litvou, 
Lotyšskom a Estónskom. Rok 2003 priniesol ešte jednu 
bezpečnostnú výzvu, ktorú muselo Slovensko ako kra-
jina, ktorá mala záujem o  vstup do NATO, riešiť, bola 
ňou Iracká kríza. V nej sa Slovensko rozhodlo v súlade 
s rozhodnutím Bezpečnostnej rady OSN vyslať do Kuvajtu 
jednotku radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v 
počte 75 vojakov, ktorí mohli vstúpiť na územie Iraku 
v prípade, že ten použije zbrane hromadného ničenia 
alebo bude existovať odôvodnené podozrenia z  ich 
použitia. Slovensko tým preukázalo schopnosť aktívne 
sa podieľať na kolektívnej bezpečnosti a  správať sa 

v súlade so záväzkami, ktoré vyplývajú členským štátom 
Aliancie.

V  roku 2003 vláda aj Národná rada SR schválili pri-
stúpenie SR do NATO a následne prezident SR Rudolf 
Schuster podpísal prístupovú listinu. Posledným kro-
kom nevyhnutným k  vstupu Slovenska do NATO bola 
ratifi kácia Prístupového protokolu všetkými členskými 
štátmi. Ratifi kačný proces sa začal v roku 2003 a úspeš-
ne bol zavŕšený 29. marca 2004, keď sa Slovenská re-
publika stala plnoprávnym členom Severoatlantickej 
aliancie.

Zhrnutie kapitoly
Z predchádzajúceho textu vyplýva, že roky 1989 až 1993 boli zamerané na hľadanie sa slovenskej 
a vtedy ešte aj spoločne českej reprezentácie a verejnosti z hľadiska budúceho smerovania kra-
jiny v oblasti bezpečnosti, následne roky 1994 – 1998, neboli pre Slovenskú republiku priaznivé 
z hľadiska snahy o integráciu do európskych a transatlantických štruktúr, keď zásadné vnútro-
politické problémy, ako aj negatívne konania a vyjadrenia slovenských politikov priniesli kraji-
nu do medzinárodnej izolácie. Zmena nastala až po roku 1998, ktorá priniesla obnovenie snáh 
a rokovaní o ďalšom vývoji. Najťažšie  bolo obnovenie dôvery zahraničných partnerov, ktoré 
sa podarilo naplniť vláde M. Dzurindu, okrem transformácie v oblasti ekonomiky, stabilizácie 
krajiny, sa podarilo presvedčiť partnerov a vykonať dostatočné reformy aj v oblasti Armády SR, 
čím sa krajina pripravila na vstup do NATO, ako aj EÚ. No výrazné zmeny vo vývoji bezpečnost-
nej politiky Slovenskej republiky nastali po prijatí do týchto dvoch organizácií. Slovensko už v 
tomto období muselo prezentovať svoje názory k procesom prebiehajúcim v oboch medziná-
rodných organizáciách aj k zmenám prebiehajúcim v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky 
EÚ (EBOP), aj k zaujatiu stanoviska k rôznym nezhodám medzi jednotlivými členmi NATO.
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Kľúčové pojmy
Studená vojna – historická etapa vývoja spoločnosti v druhej polovici 20. 
storočia, ktoré predstavovalo bipolárne, antagonistické súperenie dvoch 
ideologických blokov Východu a Západu s dvoma líderskými štátmi – USA a ZSSR 
– ktoré okolo seba zoskupovali ďalšie štáty s príbuzným politickým režimom.

Nežná revolúcia – v jej dôsledku došlo k odstráneniu komunistického režimu 
a v decembri 1989 bola vymenovaná nová vláda. Jej cieľom bolo nastoliť 
parlamentnú demokraciu a trhové hospodárstvo a dosiahnuť odchod 
okupačných sovietskych vojsk z československého územia.

Organizácia Varšavskej zmluvy – predstavuje organizáciu kolektívnej bezpečnosti štátov sovietskeho 
bloku, bola tiež vytvorená ako protipól NATO.

Partnerstvo za mier – umožňuje kandidátskym členom na vstup do NATO transformovať svoju 
armádu podľa štandardov Aliancie, pričom členské štáty im pomáhajú s transformáciou týchto 
ozbrojených síl.

Bezpečnostná stratégia SR – je základným dokumentom štátu v oblasti bezpečnosti, ktorá určuje 
hlavné východiská a ciele v oblasti bezpečnosti štátu, popisuje základné nástroje dosahovanie týchto 
záujmov a cieľov.

1

2

Vysvetlite, aké kroky SR podnikla, 
aby zvýšila svoju dôveryhodnosť na 
medzinárodnej scéne pred vstupom 
do NATO.

Prezentujte, aké existovali 
alternatívy k vstupu SR do NATO.

Uveďte hlavné dôvody, prečo bola 
Slovenská republika vylúčená 
z rozširovania v roku 1999.

3

Otázky a úlohy: ?
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B. „Momentálne je na mape Európy 
čierna diera, ktorá sa volá 
Slovensko.“ 

1.4 Objasnite historický kontext tohto 
výroku. Na aké udalosti reaguje?

1.5 Prečo bolo Slovensko nazvané 
čiernou dierou?

1.3 Vychádzajúc z logického úsudku, 
kto z uvedených osôb je autorom 
tohto výroku?

a) Madeleine Albright ako ministerka 
zahraničia USA

b) Vladimír Mečiar ako predseda vlády 
SR

c) Vladimír Putin ako predseda vlády 
Ruskej federácie

5 ÚLOHA: Vyskúšajte sa!

1. Na akú udalosť reagovala SR 
v roku 2003 vyslaním ozbrojených 
síl SR?

a) Kosovská kríza
b) Kríza v Bosne a Hercegovine
c) Iracká kríza
d) Kríza na Ukrajine

2. Ktorý/ktoré zo susedných štátov 
SR vstúpil/vstúpili do NATO skôr 
ako SR?

a) Rakúsko
b) Česko, Poľsko, Maďarsko
c) Ukrajina
d) Česko a Poľsko

3. Ktorý z nasledujúcich 
dokumentov musela SR 
novelizovať, aby sme mohli 
vstúpiť do NATO?

a) Ústava SR
b) Vojenská stratégia SR
c) Obranná stratégia SR
d) Bezpečnostná stratégia SR

4. Kedy vstúpilo Slovensko do 
NATO?

a) 1. 7. 2004
b) 16. 2. 2004
c) 1. 5. 2004
d) 29. 3. 2004

5. Akú časť HDP sa Slovensko ako 
členský štát NATO zaviazalo 
vyčleniť na obranu?

a) 1,3%
b) 1,5%
c) 2%
d) 2,2%

ÚLOHA: V 90. rokoch zazneli v kontexte 
vývoja na Slovensku nasledujúce vety:4
A. „V Európe nesmie padnúť druhá 

železná opona.“
1.1 Objasnite historický kontext tohto 

výroku. Na aké udalosti reaguje?
1.2 Vysvetlite význam výrazu „železná 

opona“ v tomto výroku. Na aké 
obdobie tento výraz odkazuje?

1.3 Vychádzajúc z logického úsudku, 
kto z uvedených osôb je autorom 
tohto výroku?

a)  Madeleine Albright ako   
ministerka zahraničia USA

b)  Vladimír Mečiar ako predseda  
vlády SR

c) Vladimír Putin ako predseda vlády 
Ruskej federácie
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Aktivity:

1. Rozdeľte sa na dve skupiny a pripravte si argumenty zástancov a odporcov reakcie 
Slovenska na krízu v Kosove v 90. rokoch 20. storočia. Simulujte zasadnutie vtedajšej Rady 
obrany štátu Slovenskej republiky.

2. Rozdeľte sa na dve skupiny a vyhľadajte argumenty a pripravte prezentáciu pre neutralitu 
ako možnú alternatívu pre Slovensko.

3. Doplňte nasledujúcu tabuľku. Opierajte sa pritom aj o pojmy: USA – Ruská federácia – 
neutralita – NATO – referendum – demokracia – integrácia 

Vláda Vladimíra Mečiara Vláda Mikuláša Dzurindu

Obdobie rokov

Zahraničná politika

Vnútorná politika

Odporúčané linky:
https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/slovensko_v_nato-cesta_slovenska_do_nato 

http://www.mosr.sk/vstup-do-nato/?mnu=288 

http://cenaa.org/analysis/wp-content/uploads/2014/01/SK-EU-NATO-UN.pdf
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