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jedným zo základných 
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jeho suverenity. 
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diplomatických 
a nediplomatických 
misií. 
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Pri defi novaní zahraničnej politiky takého štátu, akým je 
práve Slovenská republika, je nevyhnutné si uvedomiť, 
že pôsobenie Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej 
politiky má aj svoje prirodzené limity, s ktorými však štát 
môže efektívne pracovať. Predovšetkým ide o to, že Slo-
venskú republiku môžeme charakterizovať ako malý štát. 
Naše postavenie však nie je limitované len skutočnosťou 
malej rozlohy a menšieho počtu obyvateľov, ale ďalšie 
limity pre zahraničnopolitické pôsobenie štátu vytvára 
aj dispozícia štátu nerastným bohatstvom či charakter 
jeho základných ekonomických vzťahov. V tomto prípade 
ide predovšetkým o tzv. materiálne charakteristiky štátu 
(obyvateľstvo, rozloha štátu, členitosť územia, vojenská 
schopnosť), ktoré defi nujú predovšetkým tzv. tvrdú moc 
štátu. Malé štáty sa však v  medzinárodných vzťahoch 
môžu opierať o  tzv. mäkkú moc (pôsobenie prostred-
níctvom kultúry, jazyka, príťažlivosti krajiny) a  takýmto 
spôsobom môžu zatraktívňovať svoje pôsobenie v me-
dzinárodných vzťahoch.  

Ako sa teda Slovenská republika vysporiadala so zod-
povednosťou plynúcou z  výkonu samostatnej zahra-
ničnej politiky? Bola jej zahraničná politika úspešná 
pri dosahovaní deklarovaných cieľov? Čo boli kľúčové 
strategické záujmy Slovenska od momentu jeho vzni-
ku? Ktoré geopolitické vektory prevažovali v  jednotli-
vých obdobiach? Aj na takéto otázky budeme v rámci 
tejto kapitoly spoločne hľadať odpovede. Navyše táto 
téma je špecifi cky dôležitá pri identifi kácii pozície, kto-
rú možno priradiť Slovensku v jeho snahe postupne sa 
začleniť do rodiny vyspelých európskych krajín. 

Zahraničná politika Slovenskej republiky začala existovať 
vznikom Slovenskej republiky, 1. januára 1993, ako dôsle-
dok rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republi-
ky. Od tohto momentu Slovenská republika realizuje svo-
je vlastné úlohy spojené s výkonom zahraničnej politiky. 

Jednými z prvých výziev v tomto zmysle bolo dosiahnutie 
plného medzinárodného uznania, budovania inštitucio-
nálneho, personálneho zabezpečenia a jasného progra-
mového smerovania novej zahraničnej politiky samostat-
ného štátu. Pre budovanie nového zahraničnopolitického 
aparátu nového štátu bolo v  týchto rokoch typické, že 
Slovenská republika nemala dostatočne pripravené poli-
tické a diplomatické elity jednak čo do počtu, a aj pokiaľ 
išlo o dôležité diplomatické kontakty v zahraničí. Jednou 
zo základných úloh nového štátu sa preto stalo perso-
nálne a organizačné budovanie takýchto kapacít. Príkla-
dom aktívneho prístupu štátu bolo napríklad aj založe-
nie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá mala po-
skytnúť teoretickú, ale aj praktickú základňu pre prípravu 
budúcich elít, najmä pokiaľ ide o budúcich diplomatov, 
politológov, politikov, politických analytikov, expertov, 
vedcov, zamestnancov štátnej správy, ako aj samosprávy. 
Samozrejme, nemôžeme zabudnúť, že v radoch českoslo-
venských diplomatov sa nachádzalo množstvo kvalitných 
slovenských diplomatov, ktorý po presune do Bratislavy 
začali hájiť záujmy novovzniknutej Slovenskej republiky. 
Ich počet však bol, ako už bolo spomenuté, nedostatočný 
pre primárne potreby nového štátu. 

Z medzinárodného hľadiska sa realizácia zahraničnej po-
litiky prejavila v zásade veľmi rýchlym uznaním zo stra-
ny medzinárodného spoločenstva a vstupom Slovenskej 
republiky do významných medzinárodných inštitúcií. Už 
1. januára sa Slovenská republika stala členom Organi-
zácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Ne-
skôr (19. januára 1993) sa stala členom Organizácie spoje-
ných národov (OSN) a 30. júna 1993 členom Rady Európy. 
V neskoršom období tohto roku, presne 4. októbra 1993 
Slovenská republika podpísala Dohodu o pridružení SR 
k Európskej únii (tzv. Asociačnú zmluvu), ktorá vstúpila do 
platnosti 1. februára 1995 po tom, čo ju ratifi kovali par-
lamenty všetkých členských krajín EÚ. Základným cieľom 
zahraničnej politiky nového štátu sa stala ambícia byť rov-
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nocenným partnerom vyspelých demokratických krajín 
a dosiahnuť členstvo v rozhodujúcich inštitúciách a orga-
nizáciách západného sveta. Zjednodušene povedané, roz-
hodujúcou ambíciou Slovenskej republiky bola ambícia 
stať sa plnohodnotným členom Európskej únie a Orga-
nizácie severoatlantickej zmluvy (NATO). Členstvo v NATO 
však bol mnohými politickými predstaviteľmi v prvom ob-
dobí vývoja Slovenskej republiky vnímané ako želateľný, 
nie však jediný variant možného vývoja. Ďalšími cieľmi 
slovenskej zahraničnej politiky bola podpora bezkonfl ikt-
ných, obojstranne výhodných susedských vzťahov, rozvoj 
spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky, otázka podpo-
ry ľudskoprávnej agendy v medzinárodných vzťahoch či 
presadzovania politických a ekonomických záujmov. 

Tieto ambície sa Slovenskej republike spočiatku vôbec ne-
podarilo napĺňať najmä v dôsledku medzinárodnej izolá-
cie, do ktorej sa Slovenská republika dostala počas tretej 
Mečiarovej vlády v rokoch 1994 – 1998. Pre prvé roky zahra-
ničnopolitického a vnútropolitického smerovania Sloven-
skej republiky bol kľúčovou osobou trojnásobný premiér 
Vladimír Mečiar. Ním vedené politické hnutie pod názvom 
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) bolo v  tomto 
období hlavnou hybnou politickou silou na slovenskej 
politickej scéne. Vo voľbách do Slovenskej národnej rady 
v roku 1992 dostalo HZDS 37,26% hlasov, pričom v sloven-
skom parlamente obsadilo 74 zo 150 mandátov. V ďalších 
kľúčových voľbách do premenovaného slovenského par-
lamentu, teraz už Národnej rady Slovenskej republiky, 
vyhralo HZDS pod Mečiarovým vedením so ziskom 34,97% 
hlasov a 61 mandátov. Spoločne so Združením robotníkov 
Slovenska a  Slovenskou národnou stranou tak vytvorilo 
trojkoalíciu, ktorá udávala základný tón vývoja slovenskej 
domácej, ako aj zahraničnej politiky. 

Prvým predsedom vlády samostatnej Slovenskej republiky 
bol Vladimír Mečiar. Ostal ním najprv len do 15. 3. 1994. 

V  tomto prvom období post ministra zahraničných vecí 
zastával najprv Milan Kňažko, od marca 1993 Jozef Morav-
čík. V období od 15. 3. 1994 do 30. 10. 1998 bol na krát-
ke obdobie predsedom vlády Slovenskej republiky Jozef 
Moravčík. Ministrom zahraničných vecí sa po prvýkrát stal 
Eduard Kukan. Jeho meno však v súvislosti so slovenskou 
diplomaciou ešte spomenieme. Po už spomínaných voľ-
bách v roku 1994 novú vládu zostavil opäť Vladimír Mečiar 
a v tejto pozícii zotrval až do 30. 10. 1998. Na poste minis-
trov zahraničných vecí sa vystriedalo viacero politikov od 
Juraja Schenka, cez Pavla Hamžíka a Zdenku Kramplovú, 
až po Jozefa Kalmana. Za touto častou výmenou minis-
trov zahraničných vecí možno hľadať predovšetkým rôzne 
ideové spory najmä s predsedom vlády Vladimírom Me-
čiarom. Celkovo teda možno konštatovať, že v prvých pia-
tich rokoch existencie Slovenskej republiky (až do volieb 
v roku 1998) naša krajina zažila len dvoch predsedov vlád, 
avšak až sedem rôznych ministrov zahraničných vecí, čo 
komplikovalo udržanie kontinuity smerovania slovenskej 
zahraničnej politiky. 

Pre tretiu Mečiarovu vládu, ktorá vzišla z volieb z  roku 
1994, sa deklarovanou prioritou stalo aj začlenenie 
do euroatlantických štruktúr. K  spochybňovaniu tejto 
ambície dochádzalo nielen pri niektorých verbálnych 
vyjadreniach predsedu vlády, ale aj menších koaličných 
partnerov, ktorí v zahraničnopolitickej oblasti preferovali 
skôr variant neutrálneho Slovenska, podobne ako v prí-
pade Rakúska či Švajčiarska. Do pozornosti domácej, 
ako aj zahraničnej verejnosti sa však čoraz viac dostá-
vali viaceré pochybenia vlády pod vedením V. Mečiara. 
Asi najkontroverznejším prípadom sa stal prípad zavle-
čenia syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča ml., 
do ktorého mali byť zapojené aj orgány štátnej správy. 
Kontroverznou súčasťou bola aj hospodárska transfor-
mácia v podobe privatizácie štátnych podnikov. Mečia-
rov režim bol kritizovaný aj v súvislosti s nedobrovoľným 
zbavením poslaneckého mandátu Františka Gaulidera či 
z organizácie snáh potlačiť demokratické snahy opozí-
cie. Problematické bolo aj právne upravenie postavenia 
národnostných menšín, najmä maďarskej a rómskej.

Verejnosť takisto trápil konfl iktný charakter vzťahov medzi 
predsedom vlády V. Mečiarom a prezidentom M. Kováčom, 
ktorého predmetom boli nielen vnútropolitické otázky, 
ale aj spor o charakter základnej hodnotovej orientácie 
slovenskej zahraničnej politiky. V čase, keď po skončení 
mandátu úradujúceho prezidenta Michala Kováča prevzal 
prezidentské právomoci predseda vlády, jedným z  jeho 
rozhodnutí bolo aj udelenie amnestií osobám v súvislosti 
s kauzou zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny. Tieto 
kontroverzné amnestie nakoniec zrušila až Národná rada 
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Slovenskej republiky v hlasovaní 5. apríla 2017. Jej rozhod-
nutie bolo následne preskúmané Ústavným súdom Slo-
venskej republiky, ktorý  zrušenie Mečiarových amnestií 
defi nitívne potvrdil svojím rozhodnutím z 31. mája 2017. 
Mečiarova vláda sa tak zaplietla do množstva káuz, kto-
ré poškodzovali imidž Slovenskej republiky v  zahraničí. 
Slabá diplomacia nového štátu nedokázala vtedajšiemu 
predsedovi vlády dostatočne kryť chrbát, čo sa prejavi-
lo častou kritikou zo strany Spojených štátov amerických 
(prirovnanie Slovenska od americkej ministerky zahra-
ničných vecí M. Albright k čiernej diere Európy) či demar-
šmi od Európskej únie. Zo strany európskych partnerov 
prevládalo presvedčenie, že Slovenská republika nespĺňa 
základné tzv. Kodanské kritériá požadované pre vstup do 
EÚ (politické, ekonomické kritériá a harmonizácia vnút-
roštátneho práva s  európskym právom). Do sporu sa 
Slovenská republika dostala aj so zjednoteným Nemec-
kom, predmetom ktorého bola úprava názvu Spolkovej 
republiky Nemecko v  ofi ciálnych dokumentoch. Navyše 
susedské vzťahy s naším južným susedom, Maďarskou re-
publikou, boli rovnako poznačené množstvom konfl iktov. 

V dôsledku poškodeného renomé a vážnych vnútro-
politických problémov Slovenská republika nedostala 
odporúčanie Európskej rady na začatie prístupových 
rozhovorov o pristúpení do Európskej únie. Toto rozhod-
nutie bolo prijaté na zasadnutí Európskej rady v decembri 
roku 1997 v  Luxemburgu. Obdobne Slovenská republika 
nebola súčasťou rozširovania Organizácie Severoatlan-
tickej zmluvy v roku 1999, ktorej sa zúčastnili skoro všet-
ky susedské krajiny Slovenska vrátane Českej republiky, 
Maďarska či Poľska.  Tieto rozhodnutia sa stali symbolom 
odmietnutia Slovenska západnými krajinami a  jedným 
z prejavov vážnej medzinárodnej izolácie. Po tomto roz-
hodnutí Vladimír Mečiar výrazne prehodnotil strategické 
možnosti Slovenskej republiky a začal orientovať svoju za-
hraničnú politiku smerom na východ, vo vzťahu k Ruskej 
federácii. Výrazom takéhoto smerovania bola aj pracovná 
návšteva vtedajšieho premiéra v Moskve, kde sa stretol 

s vtedajším ruským prezidentom Borisom Jeľcinom. Pred-
metom stretnutia bolo budovanie priateľských vzťahov 
s Ruskou federáciou v zahraničnopolitickej oblasti, ale aj 
iných sektoroch. Treba však povedať, že nie celá spoloč-
nosť sa s takýmto zásadným obratom v zahraničnej poli-
tike stotožňovala. Opozičné sily voči Mečiarovej tretej vlá-
de sa čoraz viac zasadzovali za pokračovanie a obnovenie 
snáh smerujúcich k úspešnej integrácii do euroatlantic-
kých štruktúr. Slovenská spoločnosť tak v roku 1998 bola 
zásadne rozdelená, najmä pokiaľ išlo o  konkrétne spô-
soby ukotvenia Slovenska v  európskom geopolitickom 
priestore. 

Zmena nastala až po prekvapujúcich voľbách do Národnej 
rady Slovenskej republiky, ktoré síce tesne vyhralo HZDS 
so ziskom 27%, ale novú štvorkoalíciu pod vedením Mi-
kuláša Dzurindu sa podarilo zostaviť stranám Slovenskej 
demokratickej koalície (26,33%), Strane demokratickej ľa-
vice (14,66%), Strane maďarskej koalície (9,13%) a Strane 
občianskeho porozumenia (8,02%). Prvým náznakom, 
ktorý mal jasne demonštrovať zmenenú  zahraničnopoli-
tickú orientáciu novej vlády Mikuláša Dzurindu, bola sku-
točnosť, že prvé dve zahraničné pracovné cesty nového 
predsedu vlády smerovali do Viedne a do Bruselu. Zmena 
na poste predsedu vlády naštartovala aj intenzívnu spo-
luprácu v rámci Vyšehradskej skupiny. Na výzvu troch os-
tatných krajín V4 zintenzívniť spoluprácu so Slovenskom 
po zmene vlády nadviazalo stretnutie premiérov krajín V4 
v Bratislave v máji 1999. Novej dynamike vzťahov v rám-
ci V4 zodpovedala aj postupná zmena vnímania tohto 
zoskupenia zo strany Západu, ktorý tento vývoj hodnotil 
pozitívne, ale aj zo strany Ruska uvedomujúc si geopoli-
tické vzďaľovanie tohto regiónu. Slovensko sa tak stávalo 
spoľahlivým a čitateľným partnerom, pokiaľ išlo o súlad 
medzi deklarovanými prioritami a  reálnymi krokmi. Slo-
venská republika prejavila snahu o intenzívnu diplomatic-
kú komunikáciu nielen s partnermi z V4, ale predovšetkým 
aj s  Rakúskom, Nemeckom, Francúzskom a  Talianskom. 
Prejavilo sa to v  početných obojstranných bilaterálnych 
návštevách rôznych predstaviteľov týchto krajín.

Jedným z  prvých zahraničnopolitických testov novej 
koalície bol konfl ikt v  Juhoslávii (tzv. Kosovská kríza 
v  roku 1999). Nová vláda vtedy súhlasila s povolením 
preletu stíhačiek NATO cez územie Slovenska, za čo si 
vyslúžila veľkú kritiku najmä z  radov vtedajšej opozí-
cie. Rusko bolo stále vnímané ako dôležitý partner pri 
realizácii slovenskej zahraničnej politiky, avšak pokiaľ 
išlo a hlavné integračné ambície Slovenska, tým domi-
novala orientácia na Západ. Tá sa prejavila zlepšením 
bilaterálnych vzťahov s kľúčovými mocnosťami – USA, 
Veľkou Britániou, Nemeckom a Francúzskom. Zahranič-
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nopolitické úsilie s cieľom zvládnutia prístupových roz-
hovorov do Európskej únie bolo podporené mohutnou 
snahou o spustenie vnútropolitických reforiem, konso-
lidáciu ekonomických reforiem a o dosiahnutie kompa-
tibility a konkurencieschopnosti s krajinami Európskej 
únie. Najvýraznejšie reformné snahy však priniesla až 
druhá Dzurindova vláda (2002 – 2006), ktorá vo voľbách 
v roku 2002 získala tesnú väčšinu v Národnej rade Slo-
venskej republiky. Jedným z jej výsledkov bola aj daňo-
vá reforma, ktorá priniesla zavedenie 19% rovnej dane. 
Zahájenie a  prvé náznaky reformného úsilia boli od-
menené zo strany Európskej únie otvorením prístupo-
vých rokovaní so Slovenskom na základe rozhodnutia 
Európskej rady v Helsinkách v roku 1999. 

Slovensko tak spolu s Maltou a dvomi ďalšími pobalt-
skými štátmi mohlo dobehnúť ostatných šesť kandi-
dátskych krajín, s ktorými boli otvorené prístupové ro-
kovania už v  roku 1997. Tento proces sa uskutočňoval 
prostredníctvom princípu tzv. „regaty“. So Slovenskom 
boli prístupové rokovania otvorené vo februári 2000 
v Bruseli a za hlavného vyjednávača Slovenskej repub-
liky s Európskou úniou bol zvolený Ján Figeľ. 

Snaha o integráciu do EÚ bola najvýraznejším prejavom 
zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Prístupové 
rokovania boli napokon úspešne ukončené na samite 

Európskej rady v Kodani v decembri roku 2002. S pristú-
pením vyjadril súhlas aj Európsky parlament a defi ni-
tívny podpis Zmluvy o pristúpení SR a ďalších deviatich 
štátov k EÚ zo strany predsedov vlád a hláv štátov sa 
uskutočnil 16. apríla 2003 v Aténach. Následne prebehla 
ratifi kácia tejto Zmluvy vo všetkých 25 krajinách. Slo-
venské pristúpenie bolo defi nitívne potvrdené aj sú-
hlasom slovenských občanov, keď v  referende v  máji 
2003 nadpolovičná väčšina oprávnených voličov drvi-
vou väčšinou hlasovala za vstup do Európskej únie.  

Po splnení všetkých prístupových prekážok a podmie-
nok sa Slovenská republika stala plnohodnotným čle-
nom Európskej únie 1. mája 2004, členom Organizácie 
Severoatlantickej zmluvy však o čosi skôr, už 29. marca 
2004. Slovenská republika tak dosiahla svoje základ-
né zahraničnopolitické ciele, ktoré si vytýčila v období  
svojho vzniku.

V  dôsledku naplnenia základných cieľov zahraničnopoli-
tického snaženia musela Slovenská republika vstúpiť do 
novej fázy, teraz už v rozšírenej Európskej únii, kde hlavným 
predmetom činnosti sa stalo efektívne prispôsobenie sa 
novej situácii, stanovenie nových cieľov pri presadzovaní 
svojich záujmov voči ostatným krajinám či Bruselu (sídlo 
EÚ) a budovanie koaličného potenciálu pre podporu par-
tikulárnych záujmov s ostatnými 24 členskými štátmi EÚ. 

Zhrnutie kapitoly
Slovenská republika prešla od svojho vzniku zložitým vnútropolitickým vývojom, ktorý sa odrazil 
aj v počiatočných neúspechoch pri realizácii jej zahraničnej politiky, najmä v prvom období svoj-
ho vzniku. Zásadný zlom pri napĺňaní deklarovaných zahraničnopolitických cieľov nastal v roku 
1998, keď sa novým predsedom vlády SR stáva Mikuláš Dzurinda. Od tohto momentu Slovenská 
republika úspešne začína dobiehať ostatné štáty v asociačnom procese s EÚ. Podobné úspechy 
zaznamenáva aj v snahe začleniť sa do Severoatlantickej organizácie. Deklarované strategické 
ciele spočívajúce v členstve v Severoatlantickej organizácii a Európskej únii sa Slovensku poda-
rilo naplniť 29. marca, respektíve 1. mája 2004.
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Otázky a úlohy:

1

52

Kto bol hlavnou hybnou silou 
v politickom zmysle za týmito 
procesmi?

Kedy bola so Slovenskou republikou 
podpísaná Zmluva o pristúpení?

Kedy sa Slovenská republika stala 
členom Európskej únie a NATO?

V ktorom období sa najviac 
zhoršilo medzinárodné postavenie 
Slovenska? 

Čo boli dôvody medzinárodnej 
izolácie Slovenska?

V ktorom období začala Slovenská 
republika naplno realizovať 
deklarované ambície začlenenia sa 
do euroatlantického priestoru?

4

?

3 6

Kľúčové pojmy
Európska únia – integračné zoskupenie v súčasnosti združujúce 
28 členských štátov.

Princíp tzv. „regaty“ – proces dobiehania štátov, ktoré začali prístupové 
rokovania s Európskou úniou podstatne skôr.

Prístupové rokovania – predvstupové rokovania medzi Európskou úniou 
a kandidátskym štátom o podmienkach vstupu do EÚ.
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Rozdeľte sa do dvanástich skupín. Predstavte si, že v prístupových rokovaniach do Európskej 
únie zastupujete Európsku úniu a Slovenskej republike v dvanástich rôznych oblastiach  (vnútro, 
spravodlivosť, fi nancie, zahraničné veci, hospodárstvo, doprava, pôdohospodárstvo, školstvo, 
životné prostredie, sociálne veci, kultúra, zdravotníctvo) stanovujete rozličné podmienky, 
ktoré musí splniť pre prijatie do spoločenstva. Pre každú oblasť identifi kujte aspoň päť určitých 
podmienok, ktoré podľa vás musela Slovenská republika splniť. V  doplňujúcom cvičení sa 
zamyslite nad tým, aké podmienky by ste pre jednotlivé oblasti stanovili zo strany EÚ dnes, 
pokiaľ by Slovenská republika nebola členom EÚ a chcela by do nej vstúpiť. V tomto prípade 
identifi kujte aspoň dve podmienky z každej oblasti. 

Aktivity:

Odporúčané linky:
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

https://ec.europa.eu/slovakia/home_sk

46 Strategické zameranie zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO


