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Zahraničná 
politika 
Slovenskej 
republiky ako 
členského štátu 
EÚ – strategické 
priority

Slovenská republika 
je v podmienkach 
globálnej ekonomiky 
malým štátom, 
ktorý charakterizuje 
nedostatok vlastných 
surovinových 
zdrojov, ale zároveň 
silný proexportný 
charakter ekonomiky. 
Aj z tohto dôvodu je 
kľúčové, aby štáty ako 
Slovensko realizovali 
silnú zahraničnú 
politiku, ktorá je 
charakteristická 
predovšetkým tým, že 
v rámci štátu existuje 
vnútorný konsenzus 
o zahraničnopolitickom 
smerovaní, prioritách 
a stratégii štátu. Na 
koordinovanom výkone 
zahraničnej politiky 
sa musia podieľať 
jej hlavní aktéri ako 
prezident SR, Úrad 
vlády SR, Ministerstvo 
zahraničných vecí SR, 
Zahraničný výbor NR 
SR a ostatné inštitúcie 
štátnej správy (najmä 
ministerstvá). 
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Súčasná vláda defi nuje charakter slovenskej zahraničnej 
politiky predovšetkým prostredníctvom kľúčového do-
kumentu Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 
2020. Podľa znenia tohto dokumentu má byť zahraničná 
politika Slovenskej republiky čitateľná a dôveryhodná, 
refl ektujúca hodnoty vyznávané  Slovenskom a zdieľané 
s  našimi partnermi v  rámci euroatlantického spoločen-
stva. Jej výkon musí byť proaktívny zameraný na presa-
dzovanie záujmov Slovenska, pričom musí byť dostatočne 
dobre komunikovaný smerom k slovenskej verejnosti. 

V  tomto zmysle je nevyhnutné zdôrazniť, že kvalitná 
zahraničná politika má predovšetkým slúžiť občanom 
Slovenskej republiky, ochrane ich záujmov a podpore 
ich ekonomických aktivít v zahraničí. Pri defi novaní jed-
notlivých strategických priorít by sme mohli vymedziť 
šesť nasledovných oblastí:

- ukotvenie Slovenska v priestore Európskej únie,
- zabezpečovanie bezpečnosti štátu,
- mierové riešenie globálnych problémov 

a rešpektovanie medzinárodného práva,
- dobré susedské vzťahy a regionálna spolupráca,
- rozvojová pomoc,
- aktualizácia strategických dokumentov SR 

a strategická komunikácia; 

A) Ukotvenie Slovenska 
v priestore Európskej únie

Slovenská republika napĺňa ciele svojej zahraničnej 
politiky predovšetkým vďaka intenzívnej zahraničnej 
politike v  európskom priestore, najmä však vo vzťahu 
k Európskej únii. Priestor Európskej únie, jej členských 
štátov, je prirodzeným prostredím slobody, demokracie 
a liberálno-demokratických hodnôt, v ktorom Slovenská 
republika rozvíja svoj štát, vytvára kvalitné priateľstvá 
s  ostatnými členskými štátmi Európskej únie a  taktiež 
presadzuje svoje národno-štátne záujmy. Naše členstvo 
v  Európskej únii je základnou a  hlavnou strategickou 
prioritou zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Ne-
existuje žiadny iný priestor, ktorý by pri súčasnej poli-
tickej konštelácii dokázal lepšie rozvíjať demokratický, 
hodnotový, spoločenský, ale aj ekonomický potenciál 
našej krajiny. Naše členstvo v tomto klube však nemožno 
zužovať len na otázku ekonomických benefi tov, ktoré 
sú pozitívne, ale v jadre snáh o budovanie a ukotvenie 
úspešnej a sebavedomej spoločnosti musí stáť jej hod-
notová výbava, ako aj hodnotové zameranie našej zahra-
ničnej politiky. Všetci predsa chceme žiť v štáte, ktorý má 
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úctu k základným ľudským právam a slobodám, ochra-
ňuje menšiny, ctí si právo a poriadok, buduje nezávislé 
súdnictvo a vychováva občiansku spoločnosť a politické 
elity, ktoré slúžia spoločnosti.

Pokiaľ ide o angažovanie sa Slovenskej republiky v EÚ, je 
potrebné podotknúť, že SR v plnom rozsahu využíva mož-
nosti, ktoré jej na jej participáciu vyplývajú z ustanovení 
tzv. Lisabonskej zmluvy. Predseda vlády sa zúčastňuje na 
pravidelných zasadnutiach Európskej rady a  podobne 
aj príslušní ministri Slovenskej vlády sa zúčastňujú na 
rokovaniach Rady EÚ v  jej príslušnom formáte. Svojho 
zástupcu má SR aj v Európskej komisii. Navyše, Sloven-
ská republika je reprezentovaná aj v  iných základných 
inštitúciách Európskej únie, akou je napríklad Európsky 
parlament, kde Slovenskú republiku zastupuje celkovo 
až 13 zvolených poslancov Európskeho parlamentu. 

B) Zabezpečovanie 
bezpečnosti štátu

 Napĺňanie tohto pilieru Slovenská republika zabezpe-
čuje nielen svojimi vlastnými vojenskými kapacitami, 
ale predovšetkým svojím členstvom v  Organizácii Se-

veroatlantickej zmluvy (NATO). Základné bezpečnostné 
garancie zaručuje Slovenskej republike článok 5 Seve-
roatlantickej zmluvy, ktorý hovorí najmä o tom, že útok 
voči jednej krajine (v tomto prípade Slovensku) alebo 
voči viacerým krajinám je zároveň útok voči všetkým 
členom NATO, ktorí sú v  takomto prípade povinní 
napadnutú krajinu (napadnuté krajiny) ochraňovať 
a postaviť sa na ich obranu. Práve článok 5 tejto zmluvy 
poskytuje SR bezpečnostné garancie zo strany spojen-
cov v prípade napadnutia našej krajiny.

Niektoré bezpečnostné úlohy plní SR v  rámci spolu-
práce s  NATO. Iné (ochrana štátnej hranice) však plní 
z vlastných kapacít, alebo komplementárne v spoluprá-
ci s Európskou úniou (vojenské misie EÚ mimo územia 
Únie). Tieto aktivity sú výrazom Spoločnej bezpečnost-
nej a obrannej politiky EÚ a v týchto bezpečnostných 
aspektoch je potrebná vyššia miera koordinácie medzi 
EÚ a NATO. Posledné trendy v oblasti posilňovania bez-
pečnostnej spolupráce členských krajín EÚ možno po-
važovať za pozitívne.
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C) Mierové riešenie 
globálnych problémov 
a rešpektovanie 
medzinárodného práva

K riešeniu globálnych problémov a výziev sa však Slo-
venská republika snaží pristúpiť nielen z pohľadu svojho 
členstva v EÚ a NATO, ale predovšetkým prostredníctvom 
svojho členstva v  OSN. Ďalším výrazom refl ektovania 
významu medzinárodného práva v  kontexte nášho 
členstva v OSN je aj principiálny postoj Slovenskej 
republiky k otázke dodržiavania medzinárodného 
práva. Tento principiálny postoj slovenskej zahraničnej 
politiky a  diplomacie sa prejavil napríklad v  neuznaní 
samostatnosti Kosova či pričlenenia Krymu zo strany 
Ruskej federácie.

V rokoch 2006 – 2007 Slovenská republika dokon-
ca bola nestálym členom v Bezpečnostnej rade OSN. 
Aktivity Slovenskej republiky v OSN zahŕňajú aj účasť 
v mierových operáciách OSN napríklad na Cypre, Blíz-
kom východe, ale aj Haiti, v Bosne a  Hercegovine či 
v Afganistane.

D) Dobré susedské vzťahy 
a regionálna spolupráca

Slovenská republika sa v rámci svojej zahraničnej politi-
ky zameriava predovšetkým na kvalitné susedské vzťa-
hy so svojimi bezprostrednými susedmi. Už tradične 
nadštandardné vzťahy pestuje predovšetkým s Českou 
republikou. Budovanie dobrých susedských vzťahov 
je však zamerané aj na vzťah k iným krajinám regiónu, 
a  to predovšetkým s Poľskom a  s Rakúskom. Nemož-
no však zabúdať ani na Maďarsko a Ukrajinu. V oblasti 
susedských vzťahov je nevyhnutné zdôrazniť, že dobrá 
susedská spolupráca je nevyhnutným predpokladom 
ďalšieho rozvoja, predovšetkým v oblasti infraštruktú-
ry, energetiky či v iných sektorových oblastiach. 

E) Rozvojová pomoc

Nakoľko fi nančné prostriedky Slovenskej republiky sú 
v oblasti rozvojovej politiky pochopiteľne obmedzené, 
je nutné si určiť teritoriálne priority. V  kľúčovom do-
kumente Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky 
Strednodobá stratégia ofi ciálnej 
rozvojovej pomoci Slovenskej re-
publiky na roky 2014 – 2018 sú za 
programové krajiny zvolené Af-
ganistan, Keňa, Moldavsko a  za 
projektové krajiny Albánsko, Bie-
lorusko, Bosna a Hercegovina, Gru-
zínsko, Kosovo, Ukrajina. Za krajiny 
s mimoriadnymi humanitárnymi a 
rozvojovými potrebami boli vybra-
né Južný Sudán a Sýria a okolité 
krajiny regiónu Blízkeho a Stredné-
ho východu.
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F) Aktualizácia strategických 
dokumentov SR a strategická 
komunikácia 

V  rokoch 2016-17 bola jednou zo základných priorít SR 
aj aktualizácia strategických bezpečnostných dokumen-
tov SR, a to Obrannej stratégie SR, ako aj Bezpečnostnej 
stratégie SR. Vypracovaniu návrhov spomínaných doku-
mentov na príslušných rezortoch Ministerstva obrany 
SR a MZVaEZ SR prebiehala odborná diskusia na rezort-
ných ministerstvách či s príslušníkmi akademickej a mi-
movládnej obce. Príprava, aktualizácia a  vypracovanie 
týchto dokumentov je nevyhnutnou refl exiou na prebie-
hajúce vnútroštátne, regionálne, 
európske, ale aj globálne politické, 
bezpečnostné, spoločenské a eko-
nomické procesy. 

Bezpečnostná stratégia SR iden-
tifi kuje viacero vonkajších proce-
sov (oslabovanie schopnosti OSN 
a OBSE v oblasti predchádzanie 
kríz a  konfl iktov, porušovanie 
základných princípov a noriem 
medzinárodného práva - Ukraji-
na, zhoršenie vzťahov štátov EÚ a 
NATO s Ruskou federáciou, šírenie 
zbraní hromadného ničenia, ná-
rast nelegálnej nekontrolovateľ-
nej migrácie z regiónov Blízkeho 
východu, Ázie a  Afriky, krízy v 

našom tesnom susedstve 
a  ďalšie) a  vnútorných 
procesov (zraniteľnosť v 
dôsledku kybernetických 
útokov, pôsobenia cudzích 
spravodajských služieb 
v  SR, šírenie intolerancie, 
neznášanlivosti, extré-
mizmu v spoločnosti), ktoré 
zásadným spôsobom vplý-
vajú na bezpečnosť Sloven-
skej republiky, a ktoré mu-
sia pri svojej dennodennej 
činnosti zohľadňovať aj 
štátne inštitúcie Sloven-
skej republiky.

V  súvislosti s  mnohými 
bezpečnostnými a  spolo-

čenskými procesmi odohrávajúcimi sa v priestore Slo-
venskej republiky, ale aj širšom regionálnom priestore, 
najmä pokiaľ ide o snahu niektorých štátnych a neštát-
nych aktérov medzinárodných vzťahov úmyselne pod-
súvať nepravdivé informácie občanom SR, manipulo-
vať ich verejnú mienku, uplatňovať prvky tzv. hybridnej 
vojny aj s cieľom podpory skupín, ktoré chcú deštru-
ovať liberálno-demokratický systém našej spoločnos-
ti, si MZVaEZ SR za jeden z  hlavných cieľov stanovilo 
potrebu efektívnej a strategickej komunikácie smerom 
k slovenskej verejnosti. Jej cieľom je posilňovanie odol-
nosti štátu a jeho inštitúcií, dôvery a podpory občanov 
vo vlastné inštitúcie, ako aj medzinárodné integračné 
zoskupenia, ktorých je SR členom.  
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Zhrnutie kapitoly
Pri celkovom pohľade na aktivity zahraničnej politiky Slovenskej republiky je možné zhodnotiť, 
že Slovenská republika výraznou mierou napĺňa svoje základné zahraničnopolitické ciele a ak-
tívne sa angažuje či už na európskej úrovni, alebo pokiaľ ide o bezpečnostné a globálne otázky, 
aj na iných úrovniach. Pochopiteľne, aj vzhľadom na veľkosť svojho územia, Slovenská republika 
nemôže riešiť všetky globálne problémy a aj z  tohto dôvodu sa sústreďuje predovšetkým na 
pomoc krajinám Západného Balkánu a Ukrajine. To je základný geografi cký priestor, do ktoré-
ho smeruje podstatné množstvo aktivít slovenskej zahraničnej politiky a Slovenská republika 
v ňom získava podstatné pozitívne renomé. Celkovo však za základné strategické priority za-
hraničnej politiky Slovenskej republiky môžeme považovať ukotvenie Slovenska v priestore Eu-
rópskej únie, zabezpečovanie bezpečnosti štátu, mierové riešenie globálnych problémov a reš-
pektovanie medzinárodného práva, dobré susedské vzťahy a regionálnu spoluprácu, rozvojovú 
pomoc, aktualizáciu strategických dokumentov SR a potrebu strategickej komunikácie. 

Obr. č. 39
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Otázky a úlohy:

1

2

Ktorých aktivít pod hlavičkou 
OSN sa zúčastňuje Slovenská 
republika?

S ktorým štátom má Slovenská 
republika najlepšie susedské 
vzťahy? 

Prečo SR pomáha ostatným 
krajinám v rámci vlastnej 
rozvojovej pomoci?

Charakterizujte zahraničnú politiku 
malého štátu. 

Vymenujte základné strategické 
priority zahraničnej politiky 
Slovenskej republiky.

Kto sú kľúčoví spojenci Slovenskej 
republiky v rámci EÚ a NATO?

Vymenujte aspoň tri aktivity, 
ktorým sa SR venuje v rámci svojho 
pôsobenia v OSN.

5

3

6

?

4

7

Kľúčové pojmy:
Mierové riešenie globálnych problémov – riešenie hlavných svetových výziev 
a problémov nevojenskými prostriedkami.

OSN – medzinárodná organizácia združujúca väčšinu štátov na svete, ktoré sa 
zaviazali rešpektovať princípy a zásady uvedené v Charte OSN.

Susedské vzťahy – vzťahy medzi štátmi, ktoré spolu zdieľajú spoločnú hranicu.

Strategické dokumenty SR – dokumenty zásadného charakteru, ktoré určujú 
základné politické smerovanie  SR vo vybraných oblastiach. 
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Aktivity:

Rozvíjajte diskusiu na nasledovné otázky. Keby si bol predsedom vlády Slovenskej republiky, 
aké prvé zahraničnopolitické rozhodnutie by si urobil (vyberte jedno rozhodnutie)? Ktorým 
konkrétnym štátom by mala Slovenská republika pomáhať najviac v rámci svojej rozvojovej 
pomoci? Vyberte minimálne tri krajiny a zdôvodnite ich výber.

Odporúčané linky:
XVII. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2016

https://www.youtube.com/watch?v=1Vlnj0yHkOc
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