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Zahraničná 
politika SR 
v rámci 
vonkajšej 
činnosti EÚ

Za najvýraznejší 
medzník pri 
nastavení základnej 
hodnotovej 
orientácie 
zahraničnej politiky 
Slovenskej republiky 
by sme mohli, ako 
už bolo naznačené 
v predchádzajúcich 
kapitolách, 
jednoznačne 
označiť rok 1998. 
Pokiaľ však ide 
o samotnú realizáciu 
zahraničnej politiky 
Slovenskej republiky, 
za prelomový 
považujeme skôr 
rok 2004, a to práve 
z toho dôvodu, že 
v tomto roku sa 
Slovenská republika 
defi nitívne stáva 
členom Európskej 
únie. 
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Vstup nášho štátu do klubu najvyspelejších európskych 
krajín mal pre našu zahraničnú politiku implikácie pri-
najmenšom v dvoch základných rovinách.

Po prvé, členstvo v  Európskej únii niekoľkonásobne 
zvýšilo váhu hlasu Slovenka na medzinárodnopoli-
tickej úrovni aj vzhľadom na princíp jednomyseľnosti 
uplatňovaní pri realizácii spoločnej zahraničnej a bez-
pečnostnej politiky Európskej únie. Slovenská republi-
ka tak musela zaujať stanovisko a koordinovať pozíciu 
k témam a problémom, ktoré často presahujú regionál-
ny rámec európskej politiky. Aspekt jednomyseľnosti, 
teda tvorby spoločnej pozície s ostatnými dvadsiatimi 
siedmimi členskými štátmi Európskej únie, navyše zvý-
šil dôležitosť slovenskej pozície. 

Druhou rovinou dôsledku vstupu Slovenskej republiky 
do Európskej únie bola nová politická situácia tzv. bu-
dovania koalícií pri dosahovaní národnoštátnych záuj-
mov v  prostredí Európskej únie. Slovensko si muselo 
pri snahe o presadenie vlastných cieľov hľadať nových 
spojencov, budovať ad hoc koalície. V tomto zmysle však 
najužšiu formu spolupráce stále predstavoval koaličný 
potenciál v podobe koordinácie s tromi ďalšími partner-
skými štátmi zoskupenými vo Vyšehradskej skupine. 

Pre identifi káciu hlavných oblastí pôsobenia Slovenska vo 
vonkajšej činnosti budeme vychádzať z analýzy šiestich vy-
braných oblastí  v rámci Vonkajšej činnosti Európskej únie.

A) Spoločná obchodná 
politika

Slovenská republika v  oblasti spoločnej obchodnej 
politiky podporuje prijatie veľkých obchodných do-
hôd s  tretími krajinami. O  takýchto dohodách rokuje 

Európska komisia na základe mandátu 
od jednotlivých členských krajín, ktoré 
majú možnosť spolu s Európskym parla-
mentom priebeh rokovaní monitorovať. 

Veľmi dobrým príkladom v tomto ohľade 
bola obchodná dohoda podpísaná CETA 
(Canada-EU Trade Agreement) medzi EÚ 
a  Kanadou, ktorá sa začala predbežne 
v praxi uplatňovať 21. septembra 2017. Do-
hoda bola dosiahnutá počas slovenské-
ho predsedníctva v Rade Európskej únie 
v  druhom polroku 2016 a prináša uľah-
čenie obchodovania a odstránenie ciel a 
obchodných bariér. Podpis podobnej do-

hody TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship) by mal prebehnúť aj medzi EÚ a Spojenými štátmi 
americkými, napriek tomu, že v odhadoch prínosov TTIP 
panujú väčšie rozdiely ako v prípade CETA. Dohoda bude 
zrejme prospešná pre tvorbu nových pracovných miest, 
otázne sú následky pre potravinársky a poľnohospodár-
sky priemysel. 

B) Dohody o pridružení alebo 
asociačné dohody

Slovenská republika podporuje podpis asociačných do-
hôd, prostredníctvom ktorých dochádza k  nadviazaniu 
a  rozvoju hospodárskych, politických a  spoločenských 
vzťahov s tretími (nečlenskými) štátmi EÚ. V minulosti boli 
takéto dohody uzatvorené s Egyptom, Jordánskom, Izrae-
lom, Tureckom, Marokom a  mnohými ďalšími krajinami 
v blízkom susedstve, ešte v čase, keď Slovenská republika 
nebola členom EÚ. V nedávnej dobe, v roku 2014 však boli 
podpísané tri veľké asociačné dohody medzi EÚ a Ukra-
jinou, EÚ a  Gruzínskom a  EÚ a  Moldavskom. Pokiaľ ide 
o dohodu EÚ – Ukrajina, slovenský parlament schválil aso-
ciačnú dohodu medzi EÚ a Ukrajinou už v septembri 2014, 
platná v plnom rozsahu však začala byť až od 1. 9. 2017. 

C) Rozvojová politika 

Európska únia poskytuje v celosvetovom meradle viac ako 
polovicu zo všetkej ofi ciálnej rozvojovej pomoci. Slovenská 
republika si takisto uvedomuje, že tento aspekt spolupráce 
s rozvojovými krajinami je dôležitou súčasťou potrebnou 
k  vytvoreniu globálnej sociálnej spravodlivosti. Za týmto 
účelom Slovenská republika dokonca vypracovala Stred-

Obr. č. 26
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nodobú stratégiu ofi ciálnej rozvojovej pomoci Slovenskej 
republiky na roky 2014 – 2018. Jej výrazom je stanovenie 
10 teritoriálnych priorít slovenskej rozvojovej pomoci, kto-
ré určujú, ktorým rozvojovým krajinám má byť primárne 
určená rozvojová pomoc zo strany Slovenska. Hlavnými, 
alebo inak povedané programovými krajinami sú Afganis-
tan, Keňa, Moldavsko. Za projektové krajiny boli vybrané 
Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Ko-
sovo, Ukrajina. Za krajiny s mimoriadnymi humanitárnymi 
a rozvojovými potrebami boli vybrané Južný Sudán a Sýria 
a okolité krajiny regiónu Blízkeho a Stredného Východu. 

D) Humanitárna pomoc

Primárnym cieľom humanitárnej pomoci je poskytnutie 
fi nančnej, personálnej a  technicko-logistickej podpory 
ľuďom nachádzajúcim sa v nebezpečenstve alebo v krí-
zových a konfl iktných regiónoch. Na úrovni EÚ sa snaha 
riešiť zložitú situáciu v spojitosti s utečeneckou a migrač-
nou krízou (a takisto humanitárnou krízou v Turecku, Jor-
dánsku a Libanone v dôsledku prijatia veľkého množstva 
utečencov utekajúcich pred občianskou vojnou v Sýrii) 
prejavila prijatím readmisnej dohody medzi EÚ a Turec-
kom, ktorej súčasťou sa stala aj Slovenská republika. 

E) Spoločná zahraničná 
a bezpečnostná politika 
a spoločná bezpečnostná 
a obranná politika 

Slovenská republika sa podieľa na vytváraní spoloč-
ných pozícií, stanovísk, rozhodnutí a  deklarácií pro-

stredníctvom svojej účasti na vonkajšej činnosti EÚ. Na 
množstvo otázok zdieľa názor s  ostatnými členskými 
štátmi EÚ (vzťahy s Ukrajinou, Ruskom, Sýriou, USA) 
a spoluvytvára tak spoločnú politiku EÚ. Existujú však 
zahraničnopolitické otázky (napríklad náš postoj ku 
Kosovu a jeho neuznanie), kde Slovenská republika ne-
zdieľa názor  s ostatnými členskými štátmi EÚ. 

F) Európska služba pre 
vonkajšiu činnosť (ESVČ)

ESVČ predstavuje jednu z  najdôležitejších inštitúcií 
v Európskej únii, ktorá je zodpovedná za výkon zahra-
ničnej politiky. Je to v  podstate niečo ako európske 
ministerstvo zahraničných vecí. Existencia ESVČ priná-
ša pre Slovensko príležitosti, ale aj riziká. Pozitívom je 
najmä možnosť „získavať prostredníctvom kapacít ESVČ 
viac informácií o dianí v cudzích štátoch a pri medziná-
rodných organizáciách, v ktorých SR nemá žiadne alebo 
dostatočne kapacitné vlastné diplomatické zastúpenie, 
a rovnako aj možnosť zvyšovať profesijnú kvalifi káciu 
a skúsenosti slovenských diplomatov prostredníctvom 
ich dočasného vyslania do ESVČ.“ Naopak za možné rizi-
ko pre diplomatickú službu SR, ktoré vyplýva z existen-
cie ESVČ, „je hrozba nenávratného odchodu vysokokva-
lifi kovaných slovenských diplomatov do ESVČ a s tým 
spojené zníženie celkovej kvality personálneho zázemia 
diplomatickej služby SR“. (Pajtinka, 2016, s. 138)

Aj z uvedeného je možno vidieť, že Slovenská repub-
lika aktívne spoluformuje a  spoluvytvára zahraničnú 
politiku EÚ nielen prostredníctvom spoločných aktivít 
a pozícií, ale aj prostredníctvom vlastných aktivít, ktoré 
koordinuje s ostatnými členskými štátmi EÚ.

Obr. č. 27

Obr. č. 28
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Zhrnutie kapitoly
Slovenská republika sa vstupom do Európskej únie v roku 2004 začala podieľať na výkone von-
kajšej činnosti Európskej únie. Vstup nášho štátu do klubu najvyspelejších európskych krajín 
mal pre našu zahraničnú politiku niekoľko implikácií. Jednak sa zvýšila váha hlasu Slovenska, 
ktoré sa zrazu začalo podieľať na globálnych zahraničnopolitických rozhodnutiach spolu s os-
tatnými členskými štátmi EÚ a hlavnými inštitúciami EÚ a po druhé sa Slovensko muselo začať 
koordinovať s ostatnými členskými štátmi v Európskej únii pri snahe presadzovať svoje záujmy. 
V oblasti vonkajšej činnosti EÚ sme sa v rámci tohto príspevku snažili priblížiť šesť vybraných 
oblastí, na ktorých sa podieľa aj Slovenská republika, a to: spoločná obchodná politika, dohody 
o pridružení alebo asociačné dohody, rozvojová politika, humanitárna pomoc, spoločná zahra-
ničná a bezpečnostná politika a  spoločná bezpečnostná a obranná politika a Európska služba 
pre vonkajšiu činnosť.

Obr. č. 29
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Otázky a úlohy:

1

2

Ktoré krajiny považujeme za 
programové krajiny v oblasti 
rozvojovej pomoci EÚ?

Prečo je podľa vás dôležité, aby 
SR podporovala humanitárnu 
a rozvojovú politiku EÚ?

Aké príležitosti/pozitíva a riziká 
sú spojené s činnosťou ESVČ pre 
Slovenskú republiku?

Čo sa zmenilo pre zahraničnú 
politiku SR vstupom do EÚ v roku 
2004?

Vymenujte aspoň 5 vybraných oblastí 
vonkajšej činnosti EÚ, na ktorých sa 
spolupodieľa aj Slovenská republika.

Uveďte dva príklady obchodných 
dohôd, o ktorých rokovala, resp. ešte 
stále rokuje EÚ v nedávnej dobe. 

S ktorými štátmi podpísala EÚ 
Asociačné dohody v roku 2014?

5

?

3

6

4

7

Kľúčové pojmy:
Európska služba pre vonkajšiu činnosť – takzvané európske ministerstvo 
zahraničných vecí realizujúce zahraničnú politiku Európskej únie.

Humanitárna pomoc – technická, logistická, materiálna a fi nančná pomoc štátu 
v reakcii na mimoriadnu udalosť, ktorú spravidla nie je možné predvídať.
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Odporúčané linky:
Rozvojová politika SR

https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/slovenska_rozvojova_spolupraca-rozvojova_politika_sr

Aktivity:

Prečítajte si krátky text o súčasných globálnych problémoch ľudstva a problémoch rozvojových 
krajín vo svete (v Afrike, Ázii, Latinskej a strednej Amerike, ale aj v Európe). Na základe oboznámenia 
sa s  vypočutými informáciami uskutočnite v  triede hlasovanie všetkých študentov. V  tomto 
hlasovaní každý jeden študent zahlasuje za jeden štát, ktorému by mala Slovenská republika 
poskytnúť rozvojovú pomoc. Svoje rozhodnutie zdôvodní. Nakoniec porovnajte výsledky 
hlasovania v triede a vyberte tri štáty s najväčším počtom hlasov, ktoré by mali reprezentovať 
nové teritoriálne priority slovenskej rozvojovej spolupráce.
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