
Účel Aliancie 
v 21. storočí

V období po druhej 
svetovej vojne je 
význam aliancie 
nespochybniteľný. 
Všetky mocnosti 
si uvedomovali 
potrebu 
zachovania mieru 
a predchádzania 
ďalšieho veľkého 
vojenského 
konfl iktu. Potom 
nastúpilo obdobie 
studenej vojny 
a mocnosti 
v Európe 
a v Severnej 
Amerike 
chceli zabrániť 
rozpínavosti ZSSR. 
Akým vývojom táto 
aliancia od svojho 
vzniku prešla? 
Potrebujeme ju aj 
v súčasnosti?
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V období po druhej svetovej vojne si mocnosti v Európe, 
ako aj v  Severnej Amerike uvedomovali potrebu spolu-
práce a považovali rozpínavé tendencie ZSSR za hrozbu. 
Väčšina európskych mocností dodržala povojnové sľuby 
o  zredukovaní armády a  demilitarizácii, a  tak sovietske 
tendencie viedli nielen k udržaniu, ale aj samotné navý-
šenie vojenskej sily nebrali na ľahkú váhu. Novo nasto-
lené a obnovené demokratické režimy v Európe a Sever-
nej Amerike vnímali hodnoty a ciele komunistickej strany 
ZSSR ako neprijateľné a  obávali sa možnej agresie prí-
padne intervencie zo sovietskej strany.  4. apríla 1949 bola 
podpísaná dvanástimi štátmi z Európy a Severnej Ame-
riky Washingtonská zmluva zakladajúca Severoatlantickú 
alianciu. Zmluva bola podpísaná a schválená parlamentmi 
spojencov a zaväzuje ich zdieľať hrozby a zodpovednosť, 
ale aj výhody, vychádzajúce z kolektívnej bezpečnosti. 

Aliancia má pôsobiť ako ochranca a  garant slobody 
a bezpečnosti svojich členských štátov. Jej hlavný cieľom 
je zachovať mierové spolunažívanie založené na hodno-
tách demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Seve-
roatlantická aliancia (NATO) predstavuje inštitucionálnu 
štruktúru a podporu, ktorá zabezpečuje napĺňanie cieľov 
Aliancie. Základným princípom NATO je kolektívna bez-
pečnosť. V prípade kolektívnej obrany je najdôležitejším 
článok 5 Washingtonskej zmluvy. V zásade to znamená, 
že v prípade útoku na ktorýkoľvek štát Aliancie, tento štát 
má právo nie len na vlastnú/individuálnu obranu, ale 
môže požiadať aj o pomoc a vojenskú podporu zo strany 
Aliancie. 

Článok 5 Washingtonskej zmluvy bol zatiaľ použitý len 
jeden krát – 11. septembra 2001, keď teroristický útok 
na Spojené štáty americké bol považovaný za útok na 
celú Alianciu. 

 

Historický vývoj 
Severoatlantickej aliancie

Vo svojich začiatkoch NATO vzniklo ako aliancia nasmero-
vaná proti vojenskej, ale aj ideologickej expanzii Soviet-
skeho zväzu. Počas rokov svojej existencie sa aj Aliancia 

Ktoré štáty Európy a Severnej 
Ameriky boli zakladajúce 
štáty Aliancie? 

Článok 5 Washingtonskej 
zmluvy:
„Zmluvné strany sa dohodli, 
že ozbrojený útok proti jednej 
alebo viacerým z nich v Európe 
alebo Severnej Amerike sa 
bude považovať za útok proti 
všetkým, a preto odsúhlasili, že 
ak nastane taký ozbrojený útok, 
každá z nich uplatní právo na 
individuálnu alebo kolektívnu 
obranu uznané článkom 51 
Charty Spojených národov, 
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 
ozbrojenej sily s cieľom obnoviť 
a udržať bezpečnosť 
v severoatlantickej oblasti.“
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musela adaptovať na zmeny, ktoré menili politickú mapu 
sveta. Z  tohto dôvodu sme vytvorili periodizáciu, ktorá 
zohľadňuje účel a funkciu Aliancie v danom období:

• obdobie 1949 – 1989
• obdobie 1989 – 2001
• obdobie 2001 – 2014
• obdobie 2014 – súčasnosť 

Prvé obdobie (1949 – 1989) sa začína samotným vzni-
kom Aliancie a je sústredené v čase Studenej vojny. Vý-
znamný bol rok 1955, keď vzniká Varšavský pakt, ako 
konkurujúca vojenská aliancia. Ako už bolo spomína-
né, ide o historickú etapu súperenia západného bloku, 
reprezentovaného najmä Spojenými štátmi americký-
mi a východného bloku, kam patril Sovietsky zväz so 

svojimi satelitnými štátmi.  Studená vojna bola charak-
teristická rozdelením sveta na dva bloky, ktoré medzi 
sebou súperili najmä vojensky, ale aj v oblasti ideoló-
gie a ekonomiky. NATO v tomto období potvrdilo opod-
statnenosť svojej existencie, ako protipólu východného 
bloku, niekoľkokrát. Ako príklad môžeme uviesť Kórej-
skú vojnu (1950 – 1953) alebo vojnu vo Vietname (1955 
– 1975). Aliancia nebola aktívna len po vojenskej strán-
ke, ale zabraňovala šíreniu komunistickej ideológie, 
najmä prostredníctvom šírenia vlastných hodnôt. 

Už v roku 1967 prijala Severoatlantická aliancia tzv. 
Halmerovu doktrínu, ktorá si kládla za cieľ uvoľnenie 
napätia na hranici medzi Západom a Východom pri 
zachovaní adekvátnych vojenských síl. Táto doktrína 
odštartovala obdobie snahy o zmiernenie napätých 
vzťahov. V  70. rokoch predstavil nemecký kancelár 
Willy Brandt tzv. „Ostpolitik“, ktorý sa  sústredil na 
zlepšenie vzťahov s krajinami východného bloku, a 
v  roku 1975 bol prijatý 35 krajinami (už ja vrátane 
ZSSR) Helsinský akt, ktorý si staval za cieľ podporu 
diskusie o ľudských právach, ako aj zvýšenie vzájom-
nej dôvery medzi západným a  východným blokom. 
V 80. rokoch 20. storočia sa vzťahy medzi západným 
a východným blokom vyhrotili, a to najmä vstupom 
ruských vojsk do Iránu v roku 1979. Ekonomická izo-
lácia, centrálne plánový trh a požiadavka na potreb-
né reformy podporili zmenu, ktorá nastala v  roku 
1989 a  následne 1991, keď sa Studená vojna končí 
rozpadom ZSSR. 

Druhé obdobie (1989 – 2001) bolo charakterizované 
hlavne hľadaním vlastnej identity. Rozpadom ZSSR 
v roku 1991 Severoatlantická aliancia stratila strategic-
kú hrozbu a  politická mapa zásadne zmenila charak-
ter prostredníctvom dezintegračných procesov naj-
mä v  Európe. Aliancia sa začala zameriavať práve na 
strednú a východnú Európu a postkomunistické štáty, 
ktorým pomáhala pri transformácii z  totalitného na 
demokratický režim. Podpora bola namierená nie len 
na integráciu do Severoatlantickej aliancie, ale aj do 
Európskej únie. Prísľub členstva v týchto integračných 
zoskupeniach sa stal hnacím motorom zmeny. 

V tomto období bola Severoatlantická aliancia nútená 
prispôsobiť svoje defi nície bezpečnosti v novom uspo-
riadaní sveta. Pozornosť v bezpečnostnej oblasti bola 
presunutá na nové oblasti, ktorými boli najmä útlak, 
etnický konfl ikt, ekonomické problémy štátu spojené 
s  kolapsom politického poriadku, medzinárodný 
terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, a štáty, 
ktoré neboli schopné efektívne spravovať svoje územia. 

NATO v rokoch 1949 – 1989
Severoatlantická aliancia 
bola primárne vytvorená za 
účelom vojenskej a politickej 
spolupráce proti sile a 
ideológii Sovietskeho zväzu. 
Mala pôsobiť a odpovedať 
na hrozby, ktoré bipolárne 
rozdelenie sveta prinieslo. 
Môžeme zhodnotiť, že Aliancia 
bola v tomto prípade pomerne 
úspešná, najmä z toho dôvodu, 
že existoval jeden konkrétny 
„nepriateľ“, proti ktorému 
spojenci sústredili svoje sily 
a kapacity.
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Takéto štáty sa stávali miestom vzniku extrémistic-
kých a teroristických skupín, ktoré následne pred-
stavovali hrozbu nie len pre svoje blízke okolie, ale 
aj širší región. V neskoršom období boli tieto štá-
ty nazvané ako „zlyhávajúce“ a „darebácke“ štáty. 
Aliancia už nebola zameraná len na ochranu teri-
tória svojich spojencov, ale skôr na operácie krí-
zového manažmentu mimo svojho územia. Príkla-
dom môžeme uviesť misie v  Bosne a  Hercegovine 
či Kosove. Severoatlantická aliancia sa stáva oveľa 
dynamickejšou a schopnejšou pružne reagovať na 
rôzne krízové situácie. 

Obdobie 2001 – 2014 bolo ovplyvnené a  následne aj 
defi nované teroristickými útokmi z 11. septembra 2001 
na Svetové obchodné centrum a Pentagon v Spojených 
štátoch amerických. Predošlé obdobie transformova-
lo ciele Severoatlantickej aliancie z  obrany voči jed-
nému nepriateľovi na otázky nových medzinárodných 
hrozieb. Od roku 2001 sa za najväčšie hrozby medziná-
rodnej bezpečnosti považovali medzinárodný teroriz-
mus, šírenie zbraní hromadného ničenia a „zlyhávajúce 
a darebácke“ štáty. Členské štáty Aliancie si uvedomili, 
že politická nestabilita aj v regiónoch vzdialených ich 
územiu môže mať vážne dôsledky pre ich vlastnú bez-
pečnosť. V tomto prípade teroristická skupina al-Káida 
využila svoju základňu v Afganistane na exportovanie 
nestability prostredníctvom unesených lietadiel, ktoré 
sa tak stali zbraňami hromadného ničenia. Podobné 
útoky nasledovali v Madride v 2004 a v Londýne 2005. 
Aliancia sa v tomto období zamerala viac na dlhodobé 
pozemné akcie mimo svojho územia, pričom pred tým 
uprednostňovala krátke letecké útoky. Na jeseň v roku 
2001 koalícia štátov (vrátane spojencov Aliancie) vy-
konala vojenskú intervenciu v  Afganistane. Hlavným 
cieľom tejto misie bolo zničiť základne al-Káidy a  za-
držať čo najviac jej lídrov. Následne v  decembri 2001 
Bezpečnostná rada OSN autorizovala operáciu ISAF (In-
ternational Security Assistance Force) za účelom stabi-
lizovania Kábulu a jeho okolia a vytvorenia podmienok 
pre udržateľný mier. V roku 2003, na žiadosť afganskej 
vlády, prevzala Aliancia záštitu nad touto operáciou. 

  

Severoatlantická aliancia sa 
opätovne musela adaptovať 
a reagovať na novovzniknuté 
bezpečnostné hrozby v 
medzinárodnom prostredí. 
Aktívnou účasťou na boji 
proti medzinárodnému 
terorizmu tak potvrdzovala 
svoje miesto dôležitého 
garanta mieru a bezpečnosti 
v medzinárodnom prostredí. 
Počas týchto rokov sa 
Severoatlantická aliancia 
aj naďalej rozširovala 
a uzatvárali sa nové 
partnerstvá. V roku 2002 
vznikla rada pre spoluprácu 
medzi Severoatlantickou 
alianciou a Ruskom.
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Posledné obdobie (2014 – súčasnosť) reagovala na rus-
kú agresiu počas anexie (násilným pripojením) Krymu4 
ku svojmu územiu. V  rámci Severoatlantickej aliancie 
došlo ku zmenám voči predošlému obdobiu najmä 
v troch oblastiach (Ondrejcsák, 2014):

Stratou nepriateľa na východnej hranici členské štáty 
Aliancie svoje obranné rozpočty znižovali. Strategické 
dokumenty Aliancie považovali hrozbu vojenského úto-

4 V roku 2014 na Ukrajine prebehla séria občianskych protestov Eu-
romaidan, ktorými vyjadrovali nesúhlas s  proruským smerovaním 
krajiny a  prezidentom Viktorom Jankuvyčom. Rusko v  tomto obdo-
bí vyslalo na Krym svojich vojakov a nová Krymská vláda o mesiac 
neskôr oznámila referendum. Hlasovaním v  referende obyvateľstvo 
Krymu rozhodlo o pripojení Krymu k Ruskej federácie. Medzinárodné 
spoločenstvo platnosť tohto referenda neuznáva

Mapa č. 20: Aktuálne členstvá a partnerstvá NATO.

Členské krajiny NATO 

Plánované členstvo 

Individuálne plány pre partnerstvo 

Partnerstvo za mier) 

Stredozemný dialóg 

Istanbulská iniciatíva – spolupráca s krajinami 
Blízkeho východu

Globálny partneri

ku za nízku. Následne sa jednotlivé členské štáty (najmä 
v strednej a východnej Európe) rozhodli zvýšiť výdavky 
na obranu, prípadne sa zaviazali viac ich neznižovať. 
Rovnako investovali do rozvoja infraštruktúry v strednej 
Európe a v pobaltských štátoch, najmä prostredníctvom 
vojenských a logistických základní. Rovnako sa zamerali 
na spoločné vojenské operácie, aby vojenské zložky štá-
tov Aliancie dokázali spoločne efektívne spolupracovať. 

Anexiou Krymského 
polostrova a agresiou vo i 
územiu Ukrajiny, 
Severoatlantická aliancia  
uvedomovala, že Rusko ešte 
stále predstavuje hrozbu pre 
Európu aj pre Alianciu. 

lenské štáty Aliancie 
neboli schopné efektívne 
reagova  na agresiu zo 
strany Ruska. 

Vä šina lenských štátov 
Severoatlantickej aliancie 
nemala dostato né 
schopnosti na obranu svojho 
územia, a tredná Európa 
nemala strategickú 
infraštruktúru.  

Zdroj: (https://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_NATO)
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Súčasné výzvy a hrozby pre Alianciu v 21. storočí

Od vzniku Severoatlantickej aliancie v roku 1949 sa bezpečnostné prostredie niekoľkokrát zmenilo. Ukrajinská krí-
za a Rusko ako hrozba opätovne poukázali na základný princíp fungovania Aliancie – potrebu kolektívnej obrany. 
Severoatlantická aliancia by sa už nemala zameriavať len na tradičnú kolektívnu bezpečnosť. Organizácia sa musí 
adaptovať na nové tzv. nekonvenčné hrozby, ako sú rôzne povstania, etnické nepokoje, globálny terorizmus a ky-
bernetické hrozby. Svet je v súčasnosti veľmi nestabilný v mnohých regiónoch – Blízky východ, Severná Afrika či 
Ukrajina. Rozhodnutie adaptovať Alianciu prebieha prostredníctvom strategických dokumentov prijímaných počas 
stretnutí hláv štátov a predsedov vlád na samitoch Severoatlantickej aliancie. Posledné samity sa konali v Lisabo-
ne, Chicagu, vo Walese a Varšave. 

Lisabon (2010) Jedným z najdôležitejších míľnikov bolo prijatie novej strategickej koncepcie. Strategická 
koncepcia predstavuje základný dokument organizácie, kde sa defi nuje rola Aliancie v nad-
chádzajúcim období. Strategická koncepcia s názvom „Aktívne zapojenie, moderná obra-
na“ nahradila koncepciu z roku 1999, ktorá už bola pre potreby Aliancie neaktuálna. Doku-
ment ako prvý menuje nové hrozby, ktorým Aliancia musí čeliť – šírenie zbraní hromadného 
ničenia, terorizmus, politický extrémizmus, obchod s  drogami alebo ľuďmi, kybernetické 
útoky, environmentálna a energetická bezpečnosť. 
V rámci tohto samitu sa konalo aj stretnutie rady NATO-Rusko za účasti prezidenta Dmitrija 
Medvedeva, kde opätovne potvrdili, že sa nepovažujú za protivníka a čelia rovnakým bez-
pečnostným hrozbám. 

Chicago (2012) V roku 2012 na Blízkom východe a v Severnej Amerike prebiehali nepokoje. V Líbyi prepukla 
občianska vojna proti vtedajšiemu autoritatívnemu režimu plukovníka Muammara Gaddafi -
ho. Na Blízkom východe vypukli nepokoje súvisiace so stavom spoločnosti a s požiadavkou 
na občiansku spoločnosť a demokraciu nazývané Arabská jar. Okrem iného je to obdobie 
v ktorom krajiny Európy a Severnej Ameriky čelili globálnej fi nančnej kríze. 
Globálna fi nančná kríza priniesla ďalšie znižovanie rozpočtov obrany. Chicagsky samit prin-
iesol nový koncept obrany tzv. smart defense. Táto iniciatíva reagovala na toto znižovanie 
rozpočtov na obranu štátov Aliancie. Podporovala združovanie a zdieľanie zdrojov na obranu a 
lepšie nastavenie priorít, tak aby sa štáty Aliancie špecializovali na veci, v ktorých sú najlepšie.

Wales (2014) V roku 2014 sa po niekoľkých desaťročiach Rusko opäť stalo nepriateľom Aliancie. Vo výsled-
nom dokumente zo samitu sa prvýkrát uvádza hrozba tzv. hybridnej vojny, ktorá je využívaná 
najmä zo strany Ruska. Hybridná vojna je nový typ hrozby, ktorá v sebe obsahuje konvenčnú 
vojnu (tradičné zbrane vojny), neobyčajné (nové) druhy vojenských prostriedkov (formovanie 
nových bojových skupín, ktoré nepatria k bežným vojenským zložkám) a kybernetické útoky. 
Waleský samit sa vo veľkej miere zameral na Rusko ako novú hrozbu. Členské štáty Aliancie 
sa spoločne postavili proti porušeniu medzinárodného práva zo strany Ruska. Rok 2014 bol 
skúškou pre Alianciu. Členské štáty si uvedomili, že musia venovať väčšiu pozornosť svojej 
vlastnej obrane. 

Varšava (2016) V tomto roku okrem pokračujúcich nepokojov na východnej Ukrajine, Rusko stále predstavuje 
hrozbu pre Alianciu. Z tohto dôvodu sa rozhodli vyslať štvoro mnohonárodných práporov do 
Pobaltia a Poľska, kde majú pôsobiť ako odstrašenie pred potencionálnou agresiou zo strany 
Ruska. Rovnako odsúdili podporu separatistov na východnej Ukrajine zo strany Ruska.
Napriek tomu, že samit v Chicagu hovoril o ukončení prítomnosti vojakov Aliancie v Afgani-
stane v roku 2014, Varšavský samit predĺžil ich pôsobenie do roku 2017 (pričom fi nancovanie 
afganskej armády a polície predĺžil do roku 2020). Svoju prítomnosť potvrdili aj podporou 
výcviku jednotiek v Iraku a zapojením lietadiel AWACS do boja proti Islamskému štátu. 

Tabuľka č. 3
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Mapa č. 21: Členské štáty s rokmi vstupu do Severoatlantickej aliancie.

Zhrnutie kapitoly
V roku 1949 bola podpísaná štátmi z Európy a zo Severnej Ameriky Washingtonská zmluva zaklada-
júca Severoatlantickú alianciu.  Aliancia má pôsobiť ako ochranca a garant slobody a bezpečnosti 
svojich členských štátov. Jej hlavným cieľom je zachovať mierové spolunažívanie založené na hod-
notách demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Severoatlantická aliancia (NATO) predstavu-
je inštitucionálnu štruktúru a podporu, ktorá zabezpečuje napĺňanie cieľov Aliancie. Základným 
princípom NATO je kolektívna bezpečnosť. V prípade kolektívnej obrany je najdôležitejší článok 5 
Washingtonskej zmluvy. V zásade to znamená, že v prípade útoku na ktorýkoľvek štát Aliancie, ten-
to štát má právo nie len na vlastnú/individuálnu obranu, ale môže požiadať aj o pomoc a vojenskú 
podporu zo strany Aliancie. Strategické ciele sa od vzniku menili a prispôsobovali aktuálnym bez-
pečnostným hrozbám. Dokument stanovujúci ciele na nasledujúce obdobie sa nazýva Strategická 
koncepcia a zväčša je prijímaná na samitoch NATO.  

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_NATO)
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Kľúčové pojmy
Kolektívna bezpečnosť – v prípade útoku na ktorýkoľvek štát Aliancie, tento štát 
má právo nie len na vlastnú/individuálnu obranu, ale môže požiadať aj o pomoc 
a vojenskú podporu zo strany Aliancie.

Strategická koncepcia – základný dokument organizácie, ktorý defi nuje úlohu 
Aliancie v nadchádzajúcom období.

Samit – stretnutie najvyšších predstaviteľov štátov.

Nekonvenčné hrozby – povstania, etnické nepokoje, globálny terorizmus a kybernetické hrozby.

Smart defense – podporuje združovanie a zdieľanie zdrojov na obranu a lepšie nastavenie priorít, tak 
aby sa štáty Aliancie špecializovali na veci, v ktorých sú najlepšie.

Hybridná vojna – je nový typ hrozby, ktorá v sebe obsahuje konvenčnú vojnu (tradičné zbrane vojny), 
neobyčajné (nové) druhy vojenských prostriedkov (formovanie nových bojových skupín, ktoré nepatria 
ku bežným vojenským zložkám) a kybernetické útoky.

1 Akým najväčším hrozbám musí 
Severoatlantická aliancia čeliť 
od roku 2001?

Kedy a z akého dôvodu vznikla 
Severoatlantická aliancia?

Ako sa odlišuje jej účel v období 
Studenej vojny a v období od roku 
2014? Existujú tam i spoločné znaky?

3

Otázky a úlohy: ?
2

Zakrúžkuj členské krajiny NATO (29)

Argentína, Arménsko, Azerbajdžan, Albánsko, Belgicko, Brazília, Belize, Bulharsko, Chorvátsko, 
Česká republika, Čile, Čierna Hora, Čína, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Filipíny, 
Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Island, India, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Kosovo, 
Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Maďarsko, Mali, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Peru, Pobrežie 
Slonoviny, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srí Lanka, Španielsko, 
Švédsko, Turecko, Turkménsko, Veľká Británia, Venezuela, USA
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Aktivity:

Skúste sa zamyslieť nad príčinami vzniku Severoatlantickej aliancie na konci druhej svetovej 
vojny. Diskutujte, či Severoatlantická aliancia má význam aj v súčasnosti.  

Odporúčané linky:
http://www.cenaa.org/analysis/nova-severoatlanticka-aliancia-nato/ 

http://www.oskole.sk/?id_cat=1&clanok=21914 

https://domov.sme.sk/c/729331/nato-vznik-a-ciele-severoatlantickej-aliancie.html 

https://encyklopediapoznania.sk/clanok/3909/severoatlanticka-aliancia-nato 
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