
Bezpečnostná 
politika SR ako 
členského štátu 
Severoatlantickej 
aliancie

Slovenská republika 
svojím vstupom 
do Severoatlantickej 
aliancie (NATO) získala 
právo rozhodovať 
o veciach nielen 
na svojom území, 
ale aj v širšom 
transatlantickom 
teritóriu. Toto 
rozhodovanie 
znamená nielen práva, 
ale aj povinnosti. 
Slovensko muselo 
prijať stanovisko 
a postoj k otázkam 
transatlantickej 
spolupráce a 
bezpečnosti na 
princípe kolektívnej 
obrany (bezpečnosti). 
Nasledujúci text sa 
vám pokúsi vysvetliť 
obdobie realizácie 
bezpečnostnej politiky 
ako plnohodnotného 
člena NATO, akým 
spôsobom to zasiahlo 
do procesu stability 
a mieru, aké sú hlavné 
výhody a nevýhody 
členstva v NATO, ale 
aj akým spôsobom 
môže Slovensko 
vplývať na rozhodnutia 
v oblasti bezpečnosti 
a obrany v rámci tohto 
integračného celku. 
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Obdobie po vstupe do NATO 
a EÚ – obdobie učenia sa

Vstupom do NATO a EÚ sa Slovensko stalo súčasťou eu-
roatlantického bezpečnostného prostredia. Táto sku-
točnosť priniesla nové postavenie pre samostatné Slo-
vensko, pretože sme sa stali súčasťou zoskupenia štátov 
so značným mocenským, ekonomickým a vojenským 
potenciálom. Okrem toho sme svojím členstvom v NATO 
získali aj bezpečnostné garancie v podobe solidarity a 
kolektívnej obrany v  rámci organizácie. Museli sme sa 
však naučiť aj to, že naše práva a výhody stoja v tesnom 
závese za určitými záväzkami a povinnosťami. V  roku 
2005 došlo k  aktualizácii strategických dokumentov: 
Bezpečnostná stratégia SR a Obranná stratégia SR, kto-
ré nahradili dokumenty z roku 2001. Z obidvoch straté-
gií vyplýva, že Slovensko prijalo svoj diel zodpovednosti 
v  rámci kolektívnej bezpečnosti a  chce si zodpovedne 
plniť záväzky člena Aliancie. Slovensko ďalej pokračova-
lo v zdokonaľovaní a transformácii Armády SR tak, aby 
sa naša armáda mohla stať integrálnou súčasťou NATO. 
Plná profesionalizácia Armády vstúpila do platnosti 
zmenou názvu na Ozbrojené sily SR v roku 2006. Tým sa 
dokončila jedna z etáp v súvislosti s modernizáciou ne-
vyhnutnou pre efektívne pôsobenie v rámci NATO.

Vlády Roberta Fica 
1.0, 2.0 a 3.0

Kľúčovou zmenou v  spoločnosti, ale aj vo vývoji bez-
pečnostnej politiky boli voľby v  roku 2006, keď prišlo 
k  zmene na vnútropolitickej scéne, v  parlamentných 
voľbách zvíťazila strana SMER – SD na čele s Robertom 
Ficom. V predvolebnej kampani tvrdil, že nepodporuje 
výlučne proamerickú orientáciu zahraničnej a bezpeč-
nostnej politiky štátu a  namiesto transatlantického 
modelu bezpečnosti bude presadzovať  európsky mo-
del. Prvá vláda Roberta Fica ukázala, že táto snaha bola 
skôr predvolebnými sľubmi, ako reálnym uskutočňo-
vaním politiky. Prvé snahy sa ukázali ako neefektívne 
riadenie, keďže spätosť Slovenska, ktoré sa stalo in-

Bezpečnostná politika štátu 
sa zmenila z individuálnej 
na kolektívnu a Slovensko 
muselo prijať zodpovednosť 
za medzinárodnú 
bezpečnosť.

Slovensko sa ako členský 
štát NATO zaviazalo 
vyčleňovať ročne 2% HDP 
na obranu.

Obr. č. 60
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tegrálnou súčasťou transatlantického bezpečnostného 
spoločenstva nebolo jednoduché zmeniť a v konečnom 
dôsledku to nebolo vládou vyhodnotené ani ako žia-
duce.

Po prvej Ficovej vláde nasledovalo krátke obdobie vlá-
dy Ivety Radičovej, keď sa všetka snaha politikov musela 
orientovať na problémy súvisiace so svetovou  hospo-
dárskou krízou. Samozrejme sa fi nančné otázky dotkli 
aj bezpečnosti, kde vyvstala otázka harmonizovať vyna-
kladané fi nančné prostriedky na obranu v súlade s am-

bíciami štátu v  oblasti bezpečnostnej 
politiky. Preto sa v tomto období odštar-
toval proces strategického hodnotenia 
obrany, ktoré vo svojich záveroch pou-
kázalo na nerovnováhu medzi úlohami 
Ozbrojených síl a výdavkami vynaklada-
nými na obranu. Jedným zo zistení bolo, 
že v roku 2010 bola úroveň výdavkov na 
obranu iba na úrovni 1,1% HDP, pričom 
samotná nerovnováha nebola niečím 
novým, ani v nadchádzajúcich, ani pred-
chádzajúcich rokoch Slovensko nevyna-
kladalo dostatok zdrojov. Tento trend 
je vážny najmä z dlhodobého hľadiska, 
pretože nie je možné adekvátne pripra-
vovať vojakov a zodpovedne plniť záväz-

ky s danými zdrojmi.

Krátke obdobie vlády Ivety Radičovej vystriedala po 
voľbách v  roku 2012 druhá vláda Roberta Fica, kto-
rá však v oblasti obrany a bezpečnosti vykonala skôr 
kozmetické zmeny, ako reálne reformy, ktoré si vyža-
doval samotný rezort. Až v roku 2013 bol ukončený pro-
ces strategického hodnotenia obrany, kedy bol prijatý 
dokument Biela kniha o obrane SR. Ten vychádzal zo 
Záverov strategického hodnotenia obrany, opisuje sú-
časný stav Ozbrojených síl SR a  nastavuje projekciu 
a možné vývojové scenáre do budúcnosti. 
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Graf č. 1: Vývoj výdavkov SR na obranu v percentách k HDP

Obr. č. 61
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Vízia budúcnosti pre 
Slovensko v oblasti 
bezpečnosti

Posledný medzník z  hľadiska vývoja vnútornej bezpeč-
nosti a  stability štátu predstavujú parlamentné voľby, 
ktoré sa uskutočnili v marci 2016, a vznik doteraz posled-
nej vlády Roberta Fica. Prvýkrát sa do parlamentu dostala 
aj extrémne pravicová strana Ľudová strana – Naše Slo-
vensko, čo poukázalo na bezpečnostnú problematiku, 
ktorá bola na Slovensku dlhodobo neriešená – a tou je 
problematika extrémizmu a rasizmu. Súčasná vláda bola 
vytvorená pôvodne zo štyroch strán a formovala sa na po-
zadí meniaceho sa bezpečnostného prostredia v Európe 
– predovšetkým v kontexte vypuknutej vojny na Ukrajine, 
ako aj v kontexte narastajúcej hrozby nelegálnej migrácie. 

Posledným z  faktorov, ktoré ovplyvňujú súčasné roz-
hodnutia v bezpečnostnej politike Slovenska, sú mno-
žiace sa teroristické útoky. Práve výsledky volieb boli 
ovplyvnené najmä prenášaním strachu do verejnosti, 
pričom takmer všetky politické strany pracovali práve  
s vymedzenými hrozbami. 

Biela kniha o obrane SR 2016: 
Vážnou hrozbou je najmä 
propaganda na strategickej 
úrovni a „hybridný spôsob 
vedenia bojových činností“.

Obr. č. 62

Slovensko zareagovalo na tieto problémy prijatím re-
vidovanej Bielej knihy o obrane SR v septembri 2016 
a prácou na nových bezpečnostných dokumentoch štátu 
v priebehu roka 2017, na Bezpečnostnej stratégii, Obran-
nej stratégii a Vojenskej stratégii.
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výhody a nevýhody

Samotné členstvo v Severoatlantickej aliancii prináša, 
ako sme už vyššie uviedli, aj svoje pozitíva a negatíva, 
v celkovom zhodnotení však treba uviesť, že je členstvo 
pre nás v konečnom súčte práve pozitívnym aspektom 
zaistenia našej obranyschopnosti a bezpečnosti. 

Prínosy členstva v  NATO môžeme charakterizovať ako 
súbor možností a výhod, ktoré nám členstvo prináša, 
nepochybne nie všetky dokáže Slovensko využiť na sto 
percent, ale poskytujú nám pozitíva, ktoré by sme inak 
nemali. Prostredníctvom NATO sa môžeme podieľať 
na udržiavaní medzinárodného mieru a rozhodovať v 
otázkach o medzinárodnej bezpečnosti. Prinieslo nám 
skvalitnenie ozbrojených síl a lepšie vynakladanie pro-
striedkov na obranu, ako aj bezpečnostné záruky v 
rámci kolektívnej bezpečnosti, pričom nie sme odkáza-
ní iba na svoje vlastné prostriedky, ale v prípade potre-
by sa môžeme obrátiť na štáty Aliancie. V neposlednom 
rade upevnilo postavenie Slovenska na medzinárodnej 
scéne a znížilo sa riziko ozbrojeného konfl iktu medzi 
členskými štátmi. S bezpečnostnými zárukami narastá 
aj dôvera investorov, čo prinieslo nárast priamych za-
hraničných investícií. Naopak, medzi negatívne aspekty 
by sme mohli uviesť rozšírenie teritória, kde nemáme 
svoje záujmy, a  s  tým spojený vznik nových bezpeč-
nostných hrozieb. Ďalej musíme byť pripravení pomôcť 
našim partnerom v  aliancii, aj keď nie sme priamo 
ohrození, ako aj udržiavať záväzok primeranej obra-
nyschopnosti a tiež vyčleniť na obranu 2% HDP.

Kto nás zastupuje

Slovenská republika je v  NATO zastúpená prostred-
níctvom Stálej delegácie, ktorú riadi Ministerstvo za-
hraničných vecí a európskych záležitostí SR a jej sídlo 
sa nachádza v centrále NATO v Bruseli. Zriadená bola 
v roku 2004 po prijatí Slovenska do NATO a pozostáva 
zo zástupcov dvoch štátnych inštitúcií SR: Ministerstva 
obrany a Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí. Hlavnou úlohou tejto stálej delegácie je 
podieľať sa na tvorbe strategických dokumentov štá-
tu v  oblasti obrany a  bezpečnosti, vytvárať priestor 
na kontakt medzi agentúrami NATO, členskými štátmi 
NATO a  Slovenskom. Zároveň zastupuje Slovensko na 
týchto rokovaniach, nielen samostatne prostredníc-
tvom svojich zamestnancov, alebo poskytuje súčinnosť 

aj ústavným činiteľom a  jednotlivým ministerstvám, 
keď im pripravuje podklady, materiály na rokovania, 
a samozrejme má na starosti aj prácu s utajenými ma-
teriálmi a spravodajskú činnosť.

Záväzky voči NATO 
- ochraňovať euroatlantické 

hodnoty (akými sú demokracia, 
sloboda jednotlivca, zákonnosť, 
mier, zásady Charty OSN), riešiť 
spory mierovými prostriedkami, 
zdržať sa použitia sily alebo 
hrozby silou; 

- poskytnúť pomoc v prípade 
ozbrojeného útoku na členský 
štát;

- podporovať medzinárodnú 
hospodársku spoluprácu;

- rozvíjať slobodné inštitúcie, 
stabilitu a prosperitu štátu;

- udržiavať primeranú 
obranyschopnosť (vyčleniť 2% 
HDP na obranu);

- nezúčastňovať sa 
medzinárodných dojednaní, 
ktoré sú v rozpore so 
Severoatlantickou zmluvou.
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Slovensko v operáciách NATO

Slovenská republika doteraz vyslala vojakov do sied-
mich operácií pod velením NATO, pričom v dvoch z nich 
aj v súčasnosti pôsobia príslušníci Ozbrojených síl SR. 
Nižšie nájdete prehľad operácií NATO, kde sa Slovensko 
zúčastnilo:

AFOR (Albania Force) – od júna 1999 do augusta 1999 
sa 40 príslušníkov Armády SR zapojilo do operácie Al-
lied Harbour v rámci misie AFOR v Albánsku, ich hlav-
nou úlohou bola rekonštrukcia kľúčových zásobovacích 
ciest a výstavba a udržiavanie táborov.

KFOR (Kosovo Force) – po ukončení misie AFOR sa jed-
notka presunula do Kosova, kde pokračovala v operá-
cii KFOR, a to od septembra 1999 do marca 2002. Jed-
notka prispela k stabilite a bezpečnosti v pohraničnej 
oblasti medzi Kosovom, Macedónskom a Albánskom, 
tak aby sa dokázalo zaistiť mierové spolužitie medzi 
znepriatelenými etnikami kosovských Srbov a Albán-
cov. 

SFOR (Stabilisation Force) – od roku 1998 do roku 2004 
v nej Slovensko prispelo prvým vyslaním leteckej jed-
notky vzdušných síl do zahraničnej mierovej misie, jej 

cieľom bolo zabrániť nepokojom a ozbrojeným konfl ik-
tom v Bosne a Hercegovine. 

Veliteľstvo NATO v  Sarajeve – je pokračovaním misie 
SFOR, ktorá trvá až do dnešných dní, cieľom je pomôcť 
vládnym orgánom Bosny a Hercegoviny pri reforme ob-
rannej politiky štátu a pri budovaní efektívnych ozbro-
jených síl.

NATO Training Mission – Irak – Slovensko sa v rokoch 
2005 až 2007 zapojilo do výcvikovej misie v  Iraku za-
meranej na výcvik a podporu irackých ozbrojených síl. 

ISAF (International Security Assistance Force) – Slovensko 
sa zapojilo do operácie zriadenej v Afganistane od roku 
2002 do roku 2014, prostredníctvom strážnych jednotiek 
a  zdravotníckych tímov, ako aj asistenciou pri rekon-
štrukčných prácach, organizácii výcvikov a pod. V porov-
naní s inými operáciami NATO sa v operácii ISAF vystrieda-
lo dokopy najviac príslušníkov Ozbrojených síl SR.

Resolute Support – bola spustená v roku 2015 v Afga-
nistane po ukončení operácie ISAF, pričom cieľom je 
vyškoliť a pomáhať afganským národným bezpečnost-
ným silám, aby dokázali efektívne reagovať na vysta-
vené bezpečnostné problémy v  oblasti boja proti te-
rorizmu a proti drogám a vykonávať výcvik a školenie 
afganských jednotiek.

Obr. č. 63
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Zhrnutie kapitoly
Slovenská republika ako člen Severoatlantickej aliancie musela čeliť nielen novým problémom 
v blízkom okolí, ale prvýkrát sa dostala medzi krajiny, ktoré môžu rozhodovať aj o širšej regi-
onálnej až celosvetovej bezpečnosti a aj sa na jej budovaní podieľať. Identifi kujeme viacero 
bezpečnostných problémov, ktorým v tomto období Slovensko čelilo. Zaraďujeme sem vyme-
dzenie zdrojových rámcov, stanovenie efektívnej komunikácie medzi štátom a NATO, prezen-
táciu potrebnosti nášho zapojenia smerom navonok, angažovanosť v operáciách NATO, ale aj 
problematiku extrémizmu a rasizmu, vojnu na Ukrajine, migrácie, či množiace sa teroristické 
útoky. Všetky tieto vyššie spomenuté problémy bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky 
poukazujú na zásadný problém – jej ignorovanie politickou reprezentáciou a neustále odklada-
nie, prípadne len čiastkové riešenie. Preto množstvo problémov v bezpečnostnej politike Slo-
venska nie je jasne prezentovaných verejnosti, ktorá má potom problém sa v nich dostatočne 
vyznať a určiť im dôležitosť a podstatu nášho zapojenia do Severoatlantickej aliancie.

Kľúčové pojmy
Ozbrojené sily SR – sú silové jednotky štátu, ktoré môže krajina využiť na 
obranu Slovenskej republiky a bezpečnosť štátu pred vonkajším ozbrojeným 
napadnutím cudzou mocou, plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných 
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tiež sa podieľajú na zachovávaní 
verejného poriadku a bezpečnosti štátu, zvrchovanosti, územnej celistvosti a 
nedotknuteľnosti hraníc SR. Skladajú sa z Pozemných síl OS SR, Vzdušných síl OS 
SR a Síl výcviku a podpory OS SR.

Severoatlantická aliancia – organizácia kolektívnej bezpečnosti, ktorú zaraďujeme medzi exkluzívne 
bezpečnostné organizácie, vznikla v roku 1949, medzi hlavné úlohy organizácie patrí: garantovať slobodu 
a bezpečnosť členov; rešpektovať dôležitosť Charty OSN; fungovať ako transatlantické konzultačné 
fórum; zaisťovať kolektívnu obranu, krízový manažment a kooperatívnu bezpečnosť; a vytvoriť stabilné 
euroatlantické prostredie formou diskusie.

Stála delegácia SR pri NATO – jej sídlo sa nachádza v centrále NATO v Bruseli, zriadená bola v roku 
2004 po našom vstupe do NATO. Má za úlohu riadiť, koordinovať a poskytovať súčinnosť slovenskej 
reprezentácii pri našich stretnutiach a úlohách v rámci NATO.  

Operácie NATO – sú misie, ktoré sa vykonávajú vždy len výhradne na základe schválenej rezolúcie OSN, 
ktorá môže poveriť akúkoľvek medzinárodnú organizáciu alebo štát jej plnením, účasť na operáciách 
NATO je pre členské krajiny dobrovoľná.
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ÚLOHA: Vyberte z nasledujúcich 
možností vynechané slová z článku 5 
Severoatlantickej zmluvy a doplňte 
ich v správnom tvare: 

„......................... strany sa dohodli, 
že ozbrojený ......................... proti 
jednej alebo viacerým z nich v 
......................... alebo severnej Amerike 
sa bude považovať za útok proti 
všetkým a preto odsúhlasili, že 
ak nastane taký ozbrojený útok, 
každá z nich ......................... právo 
na individuálnu alebo kolektívnu 
......................... uznané článkom 
51 Charty ........................., pomôže 
zmluvnej strane alebo zmluvným 
stranám takto napadnutým tým, 
že bezodkladne podnikne sama 
a v súlade s ostatnými stranami 
takú akciu, akú bude považovať 
za potrebnú vrátane použitia 
......................... sily s cieľom 
obnoviť a udržať ......................... v 
severoatlantickej oblasti.“

Slová na doplnenie: Eurázia, obranu, 
zúčastnený, Spojené národy, 
ozbrojený, bezpečnosť, vynútiť si, 
útok, akt, pomoc, NATO, legitímny, 
Európa, zmluvný, mier, uplatniť

V texte sa uvádza ako jedno 
z negatív členstva SR v NATO: 
„rozšírenie teritória, kde nemáme 
svoje záujmy, a s tým spojený 
vznik nových bezpečnostných 
hrozieb“. Vychádzajúc zo svojich 
vedomostí, informácií poskytnutých 
o angažovaní SR v operáciách NATO 
a dohľadaných informácií, ktoré 
oblasti a bezpečnostné hrozby by 
sme sem mohli zaradiť? Uveďte 
k danému negatívu proti-argument, 
ktorým ste poukázali na to, prečo je 
členstvo v NATO pre SR prospešné.

Spĺňala SR niekedy v histórii záväzky 
ohľadom výdavkov na obranu, ktoré 
nám vyplývajú z členstva v NATO?  

Aký môže mať dopad prítomnosť 
ĽSNS v parlamente na bezpečnostnú 
politiku SR?  

Ktoré vonkajšie faktory najviac 
determinujú súčasnú bezpečnostnú 
politiku SR?

5

Otázky a úlohy: ?
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Aktivity:

1. Vo dvojiciach simulujte dialóg. Jeden z vás bude zastávať skeptický názor na NATO, zatiaľ 
čo úlohou druhého bude vysvetliť mu, aké má členstvo v NATO výhody pre štát, akým je 
Slovensko.

2. Rozdeľte sa na dve skupiny a pripravte si argumenty zástancov a odporcov nasledujúcich 
mýtov o NATO. 
a) Slovensko sa členstvom v NATO podriaďuje rozhodovaniu mocnejších štátov na čele s USA. 
b) Slovensko je povinné vyslať vojakov do operácií NATO. 
c) Zvyšovanie výdavkov na obranu v dôsledku členstva v NATO brzdí rozvoj iných odvetví.
d) Vstupom do NATO sa Slovensko stalo nepriateľom Ruska.
e) Slovensko by bolo na tom lepšie, ak by bolo neutrálne.
f) Vo Vajnoroch sídli vojenská základňa NATO.

Odporúčané linky:
http://www.natoaktual.cz/10-rokov-slovenska-v-nato-od-ziskania-bezpecnostnych-zaruk-az-po-
strategicky-nezaujem-goh-/na_analyzy.aspx?c=A140407_122949_na_analyzy_m02 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhpaj1oJVc 

http://www.mosr.sk/medialny-archiv/?page=17 

https://www.youtube.com/watch?v=hMbCa8tL7bw 
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