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REFLEXIA 

SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA V MULTIPOLÁRNOM SVETE 

 

Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

 

Pár slov na úvod ...  

Slovensko zrejme nikdy v histórii nemalo zahraničnopoliticky lepšie postavenie. Sme 

rešpektovaným členom všetkých relevantných medzinárodných organizácií, v ktorých viacerí 

Slováci zastávajú kľúčové pozície. Vďaka členstvu v Európskej únii sme členom 500 

miliónového spoločenstva založeného na 4-och slobodách a spoločných hodnotách. Vďaka 

článku 5 Severoatlantickej zmluvy máme pevné bezpečnostné garancie. Vďaka regionálnym 

formám spolupráce máme priateľské vzťahy so susedmi. Po krízovom roku 2009 prežívame 

nepretržité 9 ročné obdobie hospodárskeho rastu, ktorý bude pokračovať aj v nasledujúcich 

rokoch.  

Paradoxom doby je, že napriek uvedenému sú všetky tieto zahranično-politické úspechy 

Slovenska relativizované. Bez preháňania totiž musíme o dnešných medzinárodných 

vzťahoch skonštatovať, že sa rýchlo, zásadne a nie celkom ideálne menia. Z hľadiska 

geopolitiky dnes neplávame v pokojných vodách. Práve naopak. Ak by som mal dnešný svetový 

poriadok charakterizovať len jedným slovom, tým najvýstižnejším by asi bolo: transformácia. 

A tak ako v živote tak aj v medzinárodnej politike, žiadna transformácia neprichádza v tichosti 

a pokoji. Skôr naopak.  

20. storočie je toho príkladom. Práve v 20. storočí sme si prešli mnohými transformáciami, 

ktoré boli pre Európu historicky ťažké. Od hrôz prvej svetovej vojny sa Európa ocitla vo veľkej 

ekonomickej kríze. Neľahké polstoročie vyústilo do druhej svetovej vojny, najhoršieho 

konfliktu aký ľudstvo vo svojej histórii spôsobilo.  

V 20. storočí ľudstvo opakovane priviedlo civilizáciu na hranicu vlastnej deštrukcie. Lekcia 

zo všetkých ťažkých dejinných zápasov 20. storočia bola ale jasná. Vždy, keď ľudstvo stálo 

v ruinách zdevastovaného sveta, vystavali sme ho opäť jediným osvedčeným postupom. 

Spoluprácou. Pravidlami. Jedným slovom - multilaterálne. Od Spoločnosti národov až po 

Organizáciu spojených národov, Radu Európy či Európsku úniu. Posledných 70 rokov mieru 

v Európe je historicky takmer bezprecedentných, čo si dnes už málokto z nás vôbec 

uvedomuje. 



4 
 

Avšak v našich končinách ani povojnové obdobie neznamenalo koniec boja za slobodu. 

Naopak, prinieslo vzostup ďalšej totalitnej ideológie. Československo jej podľahlo v  roku 1948 

a na štyri desaťročia sa uzavrelo pred svetom. Totalita nás pripravila o vonkajšiu slobodu, ale 

nepodarilo sa jej udupať tú vnútornú. Ani o 20 rokov neskôr, v roku 1968. Naša vnútorná 

sloboda sa naplno prejavila pri Nežnej revolúcii a o pár rokov neskôr pri ústavnom a pokojnom 

rozdelení federácie, za čo sa nám dodnes dostáva zaslúžené uznanie naprieč celým svetom. 

Práve v tomto období sme si pripomenuli výročia mnohých týchto dejinných udalostí, 

ktoré formovali našu štátnosť, ale aj životy, slobodu a práva každého jedného z nás. Oslavovali 

sme 30. výročie pádu Berlínskeho múru a spomínali na revolučné udalosti roku 1989, ktoré 

strhli Železnú oponu. Čo im však predchádzalo bol život v bipolárnom svete. 

 

Jedna opona a dva póly 

Geopolitiku predrevolučných rokov charakterizovalo súperenie dvoch svetových pólov. 

Západ stál proti východu, Spojené štáty proti Sovietskemu zväzu. Život sa odvíjal na dvoch 

stranách ostnatého drôtu a tempo vo svojich sférach vplyvu diktovali dominantné sily. Vlna 

demokratického vzopätia v roku 1989 povalila múry a oteplila vzťahy dekády ochladzované 

Studenou vojnou. Z bipolárneho sveta sme sa pohli do obdobia, ktoré považujem za obdobie 

pravého, skutočného, efektívneho multilateralizmu.  

 

Zlaté roky multilaterálne  

Po páde Železnej opony prišiel čas, kedy mnohí verili, že sa blíži koniec klasických dejín, 

ako sme ich poznali. Že sa blíži koniec obdobia, v ktorom bol svet rozdelený na zóny vplyvu, že 

prichádza obdobie osvieteného pokroku, keď celé ľudstvo bude zjednotené v snahe dosiahnuť 

slobodu, demokraciu, prosperitu, hospodársky a sociálny rozvoj. A hoci svet mal jasného lídra 

a Spojené štáty si po Studenej vojne vyprofilovali dominantné unipolárne postavenie, svetový 

poriadok bol vystavaný na pravidlách. Tie sa vzťahovali na všetkých. Malých i veľkých, 

bohatých i menej bohatých. Práve to bol systém, ktorý aj Slovensku umožnil rozvíjať sa. Po 

ťažkom úvode 90. rokov sa po vlne spoločenského vzopätia dokázala krajina vyšplhať z čiernej 

diery do srdca európskej integrácie. Pretože v systéme založenom na spolupráci a pravidlách  

nevládne moc – ale právo. A to je základný atribút slobodného rozvoja štátov, ktoré rozlohou, 

ekonomickou silou či veľkosťou populácie nepatria ku gigantom.  

Systém pravidiel a rovného postavenia národov nám umožnil hrať férovú geopolitickú hru 

a vybojovať si v nej miesto za európskym stolom. O Európe dnes rozhodujeme spoločne. Už sa 

nerozhoduje o nás bez nás.  



5 
 

Multilateralizmzus je pritom DNA celej EÚ. Lebo jej fungovanie je nepredstaviteľné bez 

spolupráce, pravidiel, dôvery a kompromisov. Keď však dnes hovorím o transformácii – 

vnímam ju najmä v tomto kontexte. V tomto systéme pravidiel, ktorý Slovensku i svetu toľko 

priniesol, sa totiž objavujú veľké trhliny.  

Áno, tento poriadok nikdy nebol nezlomný a objavilo sa veľa inštancií, kedy ho niektorí 

svetoví hráči narúšali. Na myseľ každého pritom v prvom rade príde anexia Krymu v roku 2014. 

Avšak dnes cítim, že tento systém pravidiel a spolupráce je ohrozený viac než kedykoľvek pred 

tým.  

Súčasná transformácia sa od tých v 20. storočí líši hlavne tým, že nevidíme jeden veľký, 

hlavný spúšťač. Nebola vyvolaná svetovým konfliktom či revolúciou. Je iná, postupná, s inými, 

rozmanitými štartérmi. Medzi nimi vnímam tri najzásadnejšie: 

1) úplne noví hráči na globálnej scéne 

Už viac ako 10 rokov evidujeme návrat Ruska na globálnu scénu. Na rozdiel od čias Studenej 

vojny na východe denne posilňuje Čína. Ľudnatá India sa stáva jednou z najdynamickejšie sa 

rozvíjajúcich svetových ekonomík. Afrika je demograficky najbohatším kontinentom. 

Množstvo ďalších krajín sa z najrôznejších kútov mapy (a rôznych civilizačných a kultúrnych 

okruhov) hlási o hlasnejšie slovo. A to všetko podčiarkuje markantná zmena zahranično-

politickej doktríny USA. 

2) pravidlá už porušujú aj tí, ktorí ich písali 

Zo sveta nadizajnovaného po roku 1989 pomaly začínajú vybočovať nie len tí, ktorým bolo 

diktované, ale aj tí, ktorí ho sami tvorili. USA prepísali svoje zahranično-politické prístupy, čo 

pre náš politický priestor stále predstavuje veľkú výzvu. Brexit prepisuje históriu európskej 

integrácie, keď sa EÚ prvý raz namiesto spájania rozdeľuje. No, a nové veľmoci dnes už 

disponujú takou politickou či ekonomickou silou, že si píšu vlastné pravidlá.  

3) technologický rozmach 

Tempo technického pokroku a rýchlosť komunikácie sú absolútne historicky nevídané. 

S množstvom pozitív rapídneho vývoja sa však bolestivo odhaľujú aj naše ľudské slabosti. 

Problém hybridných kapacít a dezinformácii je z hľadiska vplyvu na demokraciu mimoriadne 

nebezpečným fenoménom. Žijeme vo zvláštnej dobe, kedy v spoločnosti chýba úcta k vede, 

expertíze, faktom. Stále ľahšie prijímame algoritmy,  ktoré vynechávajú z rozhodovacieho 

mechanizmu zdravý, kvalifikovaný úsudok a vytvárajú informačné bubliny, ktoré ovplyvňujú 

naše myslenie, v  horšom prípade nás oddeľujú od reality. Mám pocit, že ľudia nikdy neboli 

informovanejší a prístup k dátam nikdy nebol jednoduchší. No súčasne, ľudia nikdy neboli viac 

zmätení a vyhodnotiť pravdivosť tvrdení sa stáva čoraz ťažšie.  
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Toto všetko dnešné svetové usporiadanie mení, transformuje a posúva nás stále ďalej od 

multilateralizmu.  

 

Od multilateralizmu k multipolarizmu 

Medzinárodné záväzky ako hodnotový systém sú v novom turbulentnom prostredí 

relativizované. Rastie unilateralizmus a sebectvo a stráca sa dôvera v etablované 

medzinárodné inštitúcie a multilateralizmus. Tento vývoj nie je pre Slovensko pozitívny. 

Dostávame sa totiž do hry, v ktorej pravidlá nemusia platiť, na čo prirodzene historicky vždy 

viac doplácali tí menší. Smerujeme od multilateralizmu k multipolarizmu. Tieto dve slová 

možno znejú podobne, no zásadne sa líšia. Zatiaľ čo v multilaterálnom systéme sedia všetci za 

stolom, malí i veľkí, v systéme multipolarity rozhoduje sila. A kto jej nemá dosť, dostáva sa do 

sféry vplyvu. S týmto má Slovensko tragické historické skúsenosti.  

Myslím, že najhorúcejšou geopolitickou témou, ktorá bude dominovať nasledujúcim 

dekádam, bude akási kontra pólov. Mám tým na mysli predovšetkým súperenie USA a Číny, 

ktoré už dnes denne vnímame z titulných strán informujúcich o novej obchodnej vojne či 5G 

súperení. Ide pritom o dva úplne odlišné spoločenské a ekonomické systémy. Generálny 

tajomník OSN na otvorení Všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN v septembri 2019 

uviedol, že jeho najväčšia obava v geopolitickom vývoji je vznik akejsi „veľkej fraktúry“. 

Myslel tým rozdelenie sveta na dva póly, pričom v každom funguje samostatný, neprepojený 

systém ekonomiky, technológie i vzťahov.  

Do takéhoto usporiadania samozrejme vstupujú ďalší svetoví hráči a otázka stojí, ako sa 

pri vzájomnom súperení veľmocí vyprofilujú. Pre nás doma je dôležité, aby sa v tomto 

multipolárnom súperení dokázala presadiť Európska únia.  

 

Európska únia v multipolárnom svete 

Multilateralizmus je podstatou EÚ, preto odklon od multilateralizmu a súčasná 

transformácia globálneho poriadku je strategickou výzvou pre EÚ. V tomto vzájomnom 

súperení si jednoducho musí niekde nájsť svoje miesto. Inak povedané, musí byť sama hráčom, 

lebo inak sa stane ihriskom.  

Nie je to však jednoduché. V EÚ žije len 6,9 % svetovej populácie, najvyšší podiel na 

svetovej ekonomike má už teraz Čína, pričom OECD predpokladá, že India dobehne úroveň 

EÚ/US už okolo roku 2035. V ostatnej dekáde sa tiež EÚ v dôsledku množstva vonkajších 

i vnútorných kríz často dostávala do reaktívneho módu a namiesto pozitívnej agendy často 
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venovala energiu skôr „haseniu“ jednej krízy za druhou. Či už to bola kríza finančná, migračná 

alebo kríza dôvery, ktorú korunoval Brexit.  

Pre nás v EÚ je momentálne absolútne kľúčové dostať sa z reakčného módu, sústrediť sa 

na pozitívnu agendu a ukázať líderstvo. EÚ bola vždy silná, keď inšpirovala svet svojim 

príkladom. A čas konať je práve teraz. Európsky parlament vygeneroval novú Európsku 

komisiu s programom, ktorý má ambíciu prinavrátiť EÚ opäť na globálnu scénu. Dohodli sme 

novú strategickú agendu a rokujeme o novom finančnom rámci, ktorý by ju mal podporiť 

potrebnými zdrojmi. Pre EÚ momentálne musí byť absolútne imperatívne pracovať spolu 

a presadiť sa v  globálnej súťaži. Prečo?  

1) Len spolu sme schopní globálnej konkurencie 

Jednoduchá matematika rozlohy, populačnej sily a ekonomického výtlaku jednoducho 

nepustí. Iba spolu, cez našu ekonomickú silu, cez ponuku našich fungujúcich pravidiel, cez náš 

príklad kvality života a politickú súdržnosť môžeme ovplyvňovať pravidlá vo svete, 

presadzovať naše hodnoty a hrať v globálnej hre. Individuálne a fragmentovaní nezájdeme 

ďaleko.  

2) Na globálne výzvy žiadny štát nedokáže reagovať sám  

Výzvy 21. storočia nerešpektujú hranice a žiadne múry ich nezastavia. Klimatickú zmenu, 

terorizmus či šírenie dezinformácií nie je možné vyriešiť len uprostred vlastných hraníc. 

Spoločné úsilie je jediná cesta. Potrebujeme EÚ a medzinárodné organizácie, potrebujeme 

týmto výzvam čeliť koordinovane a spoločne. Individualizmus a unilateralizmus v boji 

s klimatickou zmenou neobstoja.  

3) EÚ zostáva hráčom, ktorý vníma medzinárodné vzťahy vo všetkých ich dimenziách, 

vrátane tých hodnotových 

Bohužiaľ, žijeme v dobe, kedy sa medzinárodné vzťahy stávajú čoraz viac transakčnými. Zo 

slovníka veľkých lídrov sa vytrácajú slová ako hodnota či princíp a nahrádzajú ich skôr slová 

ako transakcia či deal. Veľkou silou EÚ vždy bola aj schopnosť viesť svojim príkladom. Robiť 

hodnotovú politiku a tieto hodnoty obraňovať vo svete. Je nesmierne dôležité, aby bol na 

globálnom ihrisku takýto hráč a aby bol viditeľný.  

Preto si musíme EÚ chrániť aj u nás doma. Podporovať ju, budovať a prispievať k jej 

efektivite nie len z Bruselu, ale aj zo Slovenska. 
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Slovensko v multipolárnom svete 

Od kolapsu bipolárneho sveta Slovensko využilo množstvo príležitostí a prešlo veľký kus 

cesty, aj keď nebola vôbec ľahká. Začínali sme  s negatívnym skóre, takpovediac za stavu 0:2  

a k tomu sme si ešte dávali aj vlastné góly (obdobie mečiarizmu nemožno označiť inak). Rok 

1997 bol v mojej kariére hádam najhorším. V Európe nás považovali za čiernu dieru, sledovali 

sme ako susedia dostali pozvánky do európskych a euroatlantických integračných zoskupení. 

Nám sa neušlo. To však viedlo k obrovskej vlne občianskeho vzopätia a tak v roku 1998 

Slovensko hlásilo návrat do Európy. Začalo sa intenzívne, ale krásne obdobie boja o vstup 

krajiny do EÚ. Keď sme tvrdili, že dokážeme vstúpiť naraz so susedmi, smiali sa nám. No 

Slovensko to dokázalo. Prístupové kapitoly sme uzatvárali nadpriemernou rýchlosťou a tak si 

v roku 2004 naša krajina konečne sadla za európsky stôl. Odvtedy, napriek zložitejším úsekom 

zaznamenávame kontinuálne rast životnej úrovne a 4 európske slobody poskytujú našim 

občanom more nových možností a príležitostí.  

Mám však pocit, že jeden komponent našej integrácie sme akosi nedotiahli. Mám na mysli 

komponent „mentálny“. Aj preto dnes vnímame, že sa spoločnosť vracia k dilemám, ktoré sme 

mali mať dávno vyriešené. Rastie nám nová generácia, ktorá si nepamätá život za oponou . 

Vtedy bol pre našu spoločnosť svet čierno-biely. Voľby boli jasné a v skrachovanom systéme 

bol zrejmý víťaz. Dnes svet ponúka množstvo vrstiev, rôznych alternatívnych vízií sveta 

a smerovania. A všetky sú prezentované na dosah ruky, stačí jeden klik v telefóne. Sociálne 

média a komunikačná revolúcia síce prispieva k bezprecedentnej informovanosti, no v záplave 

(dez)informácií je čoraz ťažšie kriticky vyhodnotiť naratív, dekódovať pravdu a zorientovať sa. 

Myslím, že aj tu nám chýba väčšia, vyzretejšia mentálna európska integrácia. Myslím tým 

vnútorné spoločenské poznanie a prináležitosť s EÚ a hodnotami demokratického 

spoločenstva, ktoré by nás robilo odolnejšími. Vo „vonkajšej“ integrácii sme zašli tak ďaleko, 

ako je to pre nás v súčasnosti možné. Sme v Schengene i eurozóne. No tá mentálna integrácia, 

tá tradícia európskej štátnosti, to občianske vlastníctvo Európskej únie v našej spoločnosti ani 

po 15 rokoch členstva dostatočne nevyzrelo. 

Ja osobne som presvedčený, že pre Slovensko neexistuje lepší model ako ten, čo máme. 

Postavený na spolupráci, dobrých vzťahoch a EÚ. Neudržíme ho však, ak nebudeme okrem 

hmotných a viditeľných komponentov pracovať aj na tých mentálnych. A toto je aj môj 

záverečný odkaz adresátom tejto publikácie – študentom. 

 

Záverečný odkaz študentom 

Svet sa momentálne pôsobením viacerých geopolitických faktorov zásadne mení. Veci, 

ktoré „ponovembrová“ generácia dnes považuje za samozrejmé - vrátane demokratických 
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hodnôt a mierovej, zjednotenej Európy - v žiadnom prípade samozrejmé nie sú. Sú výsledkom 

boja, obrovského množstva práce a zodpovednej diplomacie. Časť spoločnosti dnes však 

otvorene spochybňuje myšlienku európskej integrácie a nášho geopolitického ukotvenia. 

Preto ho treba zodpovedne a nahlas chrániť a kultivovať. Lepšia alternatíva než EÚ a systém 

inštitúcií, ktorý máme, neexistuje.  

Na rozdiel od predchodcov vo Vašom veku ste bezprecedentne informovaní. V porovnaní 

s generáciou pred Vami máte nielen oveľa väčšiu slobodu, ale aj oveľa väčšiu zodpovednosť. 

Máte možnosť ovplyvniť Vašu budúcnosť. A máte nielen morálnu, ale aj existenčnú povinnosť 

túto možnosť využiť. Preto Vás prosím o nasledovné:  

1)  zaujímajte sa o európske dianie a zúčastňujte sa na voľbách  

Neúčasťou odovzdávate svoje právo rozhodovať a ovplyvňovať veci iným. Ľuďom, ktorých 

nepoznáte, ktorí možno nezdieľajú vaše hodnoty. 

2)   buďte kritickí vo Vašom uvažovaní 

Neakceptujte tvrdenia a naratívy bezhlavo. Preverujte. Zisťujte fakty. Čítajte. Študujte. V 

záplave hoaxov, neoverených správ a konšpiračných teórií si zachovajte zdravý úsudok. Práve 

kritické myslenie a úcta k vzdelaniu a vede patria medzi najväčšie výdobytky európskej 

civilizácie a sú cestou jej prežitia v budúcnosti. 

3) buďte proaktívni 

     Postavte sa a povedzte svoj názor. Keď ste konfrontovaní s extrémnymi myšlienkami, 

spochybňovaním EÚ a pravdy, nezostaňte ticho. Oponujte, diskutujte. Faktami a číslami – 

pretože ich máte k dispozícii.  

EÚ Vám ponúka neuveriteľné možnosti. Osobne som napríklad veľkým fanúšikom 

programu Erasmus. Poskytuje mladým možnosť učiť sa, spoznávať kultúry, získavať 

skúsenosti, vytvárať priateľstvá prekračujúce hranice, budovať európsku identitu, ale aj šíriť 

dobré meno svojej krajiny. Využívajte možnosti, ktoré Vám naše ťažko vybojované členstvo 

ponúka.  

Viem, že EÚ nie je dokonalá. Je však tou najlepšou odpoveďou na bezpečnostné, 

ekonomické, sociálne výzvy, ktoré globalizovaný svet prináša. V tomto neistom prostredí nie 

je priestor na spochybňovanie našej európskej a transatlantickej orientácie. Slovensko ani ako 

neutrálna krajina, ani ako most medzi východom a západom nebude také silné a nebude mať 

toľko príležitostí ako keď sme členom EÚ a NATO. Som presvedčený, že budúcnosť Slovenska 

je v Európskej únii. Hazardovať s inou alternatívou by bolo historicky nezodpovedné.  
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100 ROKOV ČESKO/SLOVENSKEJ A 25 ROKOV SAMOSTATNEJ 

SLOVENSKEJ DIPLOMACIE 

 

Miroslav Mojžita, veľvyslanec 

 

100 rokov, ktoré uplynuli od vzniku Československa bolo vhodným dôvodom pripomenúť 

si  slovenský komponent diplomacie bývalého spoločného štátu  a poukázať na paralely 

prístupov slovenskej časti diplomacie spoločného štátu s tým, ako sa tvorila 

a charakterizovala diplomacia  Slovenskej republiky, ktorá dosiahla štvrťstoročie svojej 

existencie.  

Slovensko sa nestalo súčasťou Československa, ako jeho menšia a ekonomicky 

zaostalejšia časť mimovoľne, ale s jasným vedomím a vôľou významnej časti vtedajšej  

vzdelanej elity národa, tak tej, ktorá pôsobila na Slovensku, ale aj tej v Spojených štátoch 

amerických. Slovenská liga v Amerike podpísala už v roku 1915 s Českým  národným  

združením Clevelendskú dohodu, ktorá bola prvým  pokusom Čechov a Slovákov vytvoriť 

spoločný štát, založený na federálnych princípoch. O tvorbu tohto dokumentu sa zaslúžili 

významní  slovenskí predstavitelia Albert Mamatey, Milan Getting, Ivan Daxner a Štefan 

Osuský. Neskôr, po založení spoločného štátu sa stali jeho diplomatmi. V domácich 

podmienkach sa zasadzovali o vznik spoločného štátu takí významní intelektuáli ako Vladimír 

Svetozár Hurban, Jozef Gregor Tajovský, Janko Jesenský a Miloš Ruppeldt. 30. mája 1918 

predstavitelia amerických a českých  osobností v USA za prítomnosti T.G. Masaryka podpísali 

Pittsburgskú dohodu  o založení spoločného štátu, ktorá obsahovala aj toto ustanovenie: 

„Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj snem a svoje súdy.“ Pod dohodou 

nechýba ani podpis T.G. Masaryka. Keď neskôr významná časť slovenskej politickej 

reprezentácie vnímala tento text ako nárok na autonómiu Slovenska, Masaryk relativizoval 

jeho právny význam.  

Z trojice najvýznamnejších tvorcov spoločného štátu sa Milan Rastislav Štefánik vždy 

tradične až notoricky uvádza na treťom mieste po Tomášovi G. Masarykovi a Eduardovi 

Benešovi, čo nezodpovedá jeho podielu na tvorbe štátu. Predovšetkým, bol to Štefánik, ktorý 

pomohol obidvom českým protagonistom vstúpiť do francúzskych, v tom čase kľúčových 

vládnych kruhov z hľadiska presadenia myšlienky samostatného štátu v závere 1.svetovej 

vojny.  Bol to Štefánik, ktorý urobil najviac, aby vznikli a organizovali sa československé légie, 

lebo ako vojak si uvedomoval význam reálnej vojenskej sily pri štátotvorbe a presadení sa 

nového subjektu v novo sa formujúcich medzinárodných vzťahoch. Jeho výnimočné 
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diplomatické schopnosti sa presadili počas jeho misií aj v Taliansku, USA, Rusku a Japonsku. 

I keď sa stal vo vláde Československej republiky ministrom vojny, možno bez zaváhania 

povedať, že bol najvýznamnejším slovenským diplomatom oddaným myšlienke 

československého štátu, pričom bol neochvejným slovenským vlastencom. Jeho tragická smrť 

ako neúprosný historický fakt, nemôže znovu a znovu nenavodiť otázky, aký by bol vývoj 

spoločného štátu a postavenie Slovenska v ňom, keby Štefánikovi bolo dopriate v ňom 

politicky dlhodobo pôsobiť. 

Československá diplomacia Prvej a Druhej československej republiky bola personálne 

hlavne česká. O čo však bol slovenský komponent menej početný, o tom mal významný 

osobnostný a intelektuálny potenciál. Popri Štefánikovi nemožno nespomenúť jeho dvoch 

brezovských evanjelických rodákov – Štefana Osuského a Jána Papánka. Osuského podpis 

figuruje na Trianonskej dohode spolu s Benešovým. Pôsobil ako vysoký diplomat v Londýne 

a v Paríži a v rokoch 1922-1937 bol podpredsedom Finančnej kontrolnej komisie Ligy národov. 

V zlomovom roku 1938, keď Európa nevedela zastaviť expanziu nacistického Nemecka 

a podpisom Mníchovskej dohody obetovala Československo, Osuský pôsobiaci ako vyslanec 

v Paríži, odmietol vydať československé vyslanectvo Nemcom napriek nátlaku Prahy.  

V rokoch okupácie bol prominentným predstaviteľom odboja v zahraničí, ministrom 

československej exilovej vlády. Pitoresknosť histórie potvrdzuje moment zo študentského 

života Osuského, ktorého vylúčili zo všetkých škôl v Uhorsku ako pansláva na osobný podnet 

ministra školstva grófa Apponyiho. Ten istý Apponyi sa v Paríži prizeral ako bývalý neželaný 

študent podpisuje Trianonskú zmluvu, ktorá tak ranila grófovi veľkomaďarské vlastenectvo.  

Osuský sa v čase 2. svetovej vojny konceptuálne rozišiel s Benešom aj ohľadom vzťahov medzi 

Čechmi a Slovákmi a ostatok života prežil v USA. Významným československým diplomatom 

bol Ján Papánek, pôvodne legionár v Taliansku. Absolvent sorbonnskej univerzity bol na 

začiatku diplomatickej služby diplomatom v Budapešti a vo Washingtone, generálnym 

konzulom v Pittsburghu. Pôsobil ako parlamentný tajomník v Prahe a počas 2. svetovej vojny 

bol osobným predstaviteľom prezidenta Beneša v USA. Bol československým delegátom na 

konferencii v San Franciscu, kde bola založená Organizácia spojených národov a je 

spoluautorom  finálneho textu Charty OSN.  

Do dejín československej diplomacie sa zapísal aj signatár Martinskej deklarácie Juraj 

Slávik, neskorší poslanec parlamentu. Od roku 1933 bol dva roky predstaviteľom ČSR v Lige 

národov, neskôr viedol zastupiteľský úrad v Poľsku, kde v roku 1939 pomáhal organizovať 

československé jednotky spolu s generálom Prchalom a plukovníkom Svobodom. Počas vojny 

bol ministrom vnútra exilovej vlády v Londýne. V roku 1946 sa zúčastnil Parížskej konferencie 

a rokoval o dohode s Maďarskom. Vzápätí sa stal veľvyslancom  pri OSN. Po februári v roku 

1948 zostal v Spojených štátoch, kde založil Radu pre slobodné Československo. Záslužným 
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diplomatom spoločného štátu bol legionár Vladimír Svetozár Hurban, ktorý organizoval 

transport československých légií z Ruska do Francúzska. Neskôr bol vojenským atašé vo 

Washingtone a pôsobil na viacerých významných diplomatických postoch v zahraničí. Aj on – 

rovnako ako Osuský – na poste vyslanca vo Washingtone 17. marca 1939 napísal do nacistami 

okupovanej Prahy: „Kapituláciu Háchovu neuznávam, pretože je neústavná. Vyslanectvo 

Nemcom neodovzdám. Hurban.“ Počas 2.svetovej vojny organizoval V. Hurban spolu s J. 

Papánkom odboj z územia Spojených štátov. 

Nemožno nedoceniť diplomatický rozmer činnosti jednej z najvýznamnejších postáv 

slovenskej politiky prvej polovici 20-teho storočia – Milana Hodžu. Už ako poslanec 

uhorského parlamentu bol poradcom následníka trónu Františka Ferdinanda, ktorý sa 

pripravoval po prevzatí trónu federalizovať monarchiu, v čom však zabránil sarajevský 

atentát. Už v novembri 1918 bol predstaviteľom československej vlády, rokujúcim v Budapešti 

o demarkačnej línii, čo bola veľká diplomatická výzva. Na sklonku prvej republiky bol jednak 

ministrom zahraničných vecí, ale napokon aj jej posledným predsedom vlády a stál na 

pozíciách obrany štátu do konca. Po rozporoch s prezidentom Benešom žil  od roku 1941 

v Spojených štátoch, kde aj zomrel. Vďačné Slovensko splnilo jeho prianie a jeho telesné 

pozostatky boli pietne premiestnené na Národný cintorín v Martine. 

 

Povojnová a pofebruárová diplomacia Československa 

Medzi reliéfmi významných Slovákov – diplomatov, ktoré sú umiestnené v priestoroch 

sídla slovenského ministerstva zahraničných vecí sa právom nachádza aj reliéf vo 

vykonštruovanom procese začiatku 50-tych rokov na smrť odsúdeného Vladimíra Clementisa. 

Tento významný ľavicový intelektuál bol štátnym tajomníkom a po tragickej smrti Jána 

Masaryka, československým  ministrom zahraničných vecí.  Na parížskej mierovej konferencii 

v roku 1946 sa práve on najviac zaslúžil o uzatvorenie mierovej zmluvy s Maďarskom. Vladimír 

Clementis prišiel o život hádam práve preto, lebo Moskva mu nezabudla, že kritizoval pakt 

Molotov – Ribbentrop. 

Po februári 1948 sa československá diplomacia dostala do sféry sovietskeho vplyvu 

a niesla všetky znaky obdobia studenej vojny a značnej redukcie v diapazóne činností, kde 

dominovali ideologicko-politické postuláty danej doby. Obdobie obrodného procesu prinieslo 

demokratizačné prvky a istý stupeň iniciatívnej tvorivosti, rýchlo však bol zastavený 

okupáciou Československa. Viacerí talentovaní  slovenskí diplomati museli v dôsledku tzv. 

normalizácie opustiť zahraničnú službu a iba časť z nich sa ešte vrátila do diplomacie po 

Nežnej revolúcii. Príkladom je veľvyslanec Juraj Králik, ktorý bol odvolaný z postu veľvyslanca 

pri Úradovni OSN  v Ženeve za kritiku vstupu cudzích vojsk do Československa a po novembri 
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1989 sa do tej iste funkcie vrátil. Neskôr ešte pôsobil ako špeciálny poradca generálneho 

tajomníka OSN J. Péreza de Cuéllara.  

 

November 1989 – zrod slovenskej diplomacie 

Súčasťou nových spoločensko-politických procesov po Novembri 1989 boli aj nedoriešené 

otázky vzťahov dvoch štátotvorných národov, Slovákov a Čechov vo federácii, ktorá mala 

počas obdobia socializmu  iba formálne prvky.  Celkom prirodzene sa súčasťou stále 

naliehavejších diskusií na tieto témy stalo aj to, akým spôsobom je federácia vnímaná 

v zahraničí.  Prejavila sa celkom pochopiteľná potreba slovenskej časti federácie formalizovať 

svoj podiel na spoločnom štáte aj smerom navonok. Výsledkom bol vznik Ministerstva 

medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky v auguste 1990.  Tvorcovia projektu si dali 

pozor, aby sa nedostali do kolízie s platnou ústavou štátu, kde boli principiálne medzinárodné 

vzťahy doménou federálneho ministerstva zahraničných vecí. Prvý minister Milan Kňažko sa 

nechal inšpirovať modelom takýchto dvoch národných ministerstiev v Belgickom kráľovstve.  

Kľúčovou bola myšlienka zviditeľnenia Slovenska, ktorej autorom bol Ján Budaj. Táto 

myšlienka, keďže sa „uchytila“,  zohrala väčšiu úlohu, než si ju s odstupom času 

uvedomujeme. Totiž, potom, keď už bola na programe myšlienka samostatného štátu, toto 

heslo vlastne vytrhlo pôdu z pod nôh tým, ktorí chceli byť dedičmi vojnového slovenského 

štátu a inak by oveľa viac zaplnili vtedajší ideologický priestor. Takto ich preliala voda, išlo 

„len“ o zviditeľnenie a to nemuselo svoju legitimitu opierať o ťažké historické potknutia.  

Kňažkovo ministerstvo sa snažilo rozvíjať hlavne regionálnu spoluprácu so susedmi 

a vytvoriť taký modus, ktorý by umožnil, aby sa jeho inštitúcia stala integrálnou súčasťou 

rozhodovacích procesov, ktoré dovtedy boli výlučnou doménou federálneho ministerstva 

zahraničných vecí. Napríklad aj v takých citlivých oblastiach ako boli kádrové otázky, 

umiestňovanie pracovníkov zahraničnej služby na zastupiteľské úrady a iné.  Čiastočne sa mu 

to podarilo, i keď zrýchlený politický čas mu doprial byť na čele tejto inštitúcie iba jeden rok. 

Mečiarovu vládu vystriedala vláda Jána Čarnogurského. Nová vláda vyzdvihla vo svojom 

programovom vyhlásení zásadu, že účasť Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch 

treba považovať za neoddeliteľnú súčasť politického, hospodárskeho a kultúrneho života 

občanov Slovenska. Išlo o „vytvorenie pravdivého obrazu Slovenska vo svete ako krajiny 

s vlastnou históriou, kultúrou, intelektuálnou úrovňou, hospodárskym a vedecko-technickým 

potenciálom. Prezentovanie Slovenskej republiky ako rovnocenného a plnohodnotného člena 

veľkej rodiny európskych národov Európy bude základným a trvalým rysom politiky vlády 

Slovenskej republiky“.  V tejto formulácii je jasne zakódovaná  známa Čarnogurského túžba, 

aby Slovensko malo v Európe svoju vlastnú stoličku a hviezdičku.  
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Ministrom medzinárodných vzťahov sa stal Pavol Demeš. Ten nadviazal na výsledky 

Kňažkovho úsilia a pokračoval v zápase o racionálne rozdelenie kompetencií v oblasti 

zahraničných vzťahov. Šéf československej diplomacie Jiří Dienstbier síce vyjadroval 

pochopenie pre zanietenosť  Slovákov, s akou sa chcú venovať zahraničnej politike, ale zároveň 

bol v tejto veci dôsledný unitarista – čo iné by mal mať spoločný štát pevne a nedeliteľne 

v rukách, ak nie zahraničnú politiku?  Demeš si uvedomil, že diskutovať s ministrom nemá 

cenu. O to viac sa sústredil na komunikáciu s jeho podriadenými a staval ich pred vecné otázky.   

Výsledkom slovenskej aktivity v danej oblasti bol aj vznik síce nie českého ministerstva 

medzinárodných vzťahov, ale predsa len pandantu slovenskej vládnej inštitúcie, ktorý bol 

nazvaný  Vládny výbor pre medzinárodné vzťahy na čele s Viktóriou Hradskou. Demeš svojimi 

kontaktami na výbor napokon spôsobil, že sa stal jeho čiastočným spojencom v komunikácii 

dosť s neústupčivým „federálom“. Bol navrhnutý mechanizmus súčinnosti troch orgánov pri 

tvorbe spoločnej zahraničnej politiky v koncepčnej, schvaľovacej, kontrolnej a personálnej 

činnosti. To ale predpokladalo, že sa úspešne zavŕšia zdĺhavé rokovania a fungovaní federácie, 

ktoré  však boli pochované po rokovaniach národných rád oboch republík v Mílovách.  

Turbulentné diskusie o podobe spolužitia vniesli do odborného priestoru aj dovtedy 

neužívané pojmy: slovenské národné záujmy a české národné záujmy. Aj V. Hradská verejne 

kritizovala, že česká strana mala väčšiu starosť o federáciu ako o Českú republiku. Rozvíjali sa 

aj teoretické debaty o záujmoch, pričom zo strany českých odborníkov vždy zaznievalo, že 

emancipačný poryv slovenského národa je oneskorený za českým, k čomu sa pristupovalo 

s akými láskavým pochopením. Minister Demeš získal pre prácu na ministerstve mladého 

teoretika, politicky vyspelého, jedného zo študentských lídrov Nežnej revolúcie Svetoslava 

Bombíka, ktorý sa na adresu takéhoto prístupu vyjadril exaktne a je hodné ho zacitovať:  

„K procesu dozretia český národ dospel na báze falošnej národnej identity, ktorou bol 

čechoslovakizmus, v rámci ktorého si české etnikum duchovne a politicky osvojilo celý 

československý priestor. Slovensko však túto koncepciu neprijalo. Videné z Bratislavy, Slováci 

čakajú, kým Česi svoju národnú identitu začnú spájať s teritóriom Českej republiky a nie 

Československa“. Bombík zároveň zaďakoval starším českým teoretikom za výpočet 

negatívnych dôsledkov, ktoré by malo rozdelenie štátu pre Slovensko i výpočet dôvodov, prečo 

Slováci potrebujú Čechov. Odporúčal im zamyslieť sa nad tým, či Česi potrebujú Slovákov, lebo 

to je kľúčové preto, aby sme si odpovedali na otázku, či sa treba usilovať o zachovanie 

spoločného štátu.     

Diskusie, v rámci ktorých sa formovalo vedomie, že reálnym východiskom bude 

osamostatnenie Slovenska, boli prítomné už pred parlamentnými voľbami v roku 1992.  

Minister Demeš počas svojich početných kontaktov v zahraničí upozorňoval svojich 

partnerov, že po voľbách môže byť reálnou opciou aj rozdelenie Československa. A dôležité 
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bolo, že prácu ministerstva organizoval tak, aby vývoj inštitúciu nezaskočil. Po voľbách 

navrátivší sa minister Kňažko neraz ocenil, že inštitúciu našiel v dobrej kondícii a mohla sa 

stať základom pre transformáciu na plnohodnotný orgán samostatného štátu.  Najdôležitejšou 

zložkou takéhoto orgánu sú  kvalifikovaní ľudia, pripravení plniť náročné úlohy rodiaceho sa 

štátu.  

 

Vznik Slovenskej republiky 

 1. januára 1993 malo ministerstvo  na 53 zastupiteľských úradoch a štyroch misiách 368 

pracovníkov a v ústredí 286 pracovníkov.  Tento personálny stav sa skladal z troch základných 

komponentov. Boli to pracovníci pôvodného ministerstva medzinárodných vzťahov, ktorých 

prijali Kňažko a Demeš pred voľbami 1992. Išlo o pracovníkov z rôznych štátnych orgánov 

Slovenskej republiky a tiež odborníkov z vedeckého prostredia, zo školstva a kultúry, ktorí 

ovládali svetové jazyky. Významnou posilou, ktorá ovládala remeslo diplomacie, boli 

pracovníci federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorí sa rozhodli pre prácu na 

slovenskom ministerstve po rozdelení  štátu a väčšina z nich nastúpila na ministerstvo k 1. 

januáru  1993. Treba podotknúť, že nešlo o akýsi „etnický” výber. Tak česká, ako aj slovenská 

strana rešpektovala voľbu jednotlivcov a nie ich etnický pôvod. Tak sa stalo, že v českej 

diplomacii zostalo viac Slovákov, ktorí predtým v československej diplomacii pôsobili a boli 

dlhodobo usadení v Prahe. Na Slovensko prišli iba dvaja pracovníci českej národnosti.  Koncom 

roku nastúpili na ministerstvo obidva ročníky postgraduálneho štúdia diplomacie na 

Právnickej fakulte UK, ktorí boli dobre jazykovo pripravení a štúdium si dokončili popri 

zamestnaní. Išlo o posilu v počte vyše 50 mladých  začínajúcich, ale pritom správne 

motivovaných ľudí. Prischol im názov Rybárikovci, čo bolo vlastne aj najlepším ocenením 

zakladateľa a prvého riaditeľa inštitútu docenta Karola Rybárika.   

Atmosféru takto zloženého mechanizmu vystihol veľvyslanec Peter Vršanský: 

„Tí, čo nikdy nepracovali na ministerstve v Prahe, prejavovali istú nechuť  k cudziemu 

federálnemu elementu.  Tí, čo nikdy nepracovali na úrovni Slovenskej republiky, mali isté 

obavy z príchodu do nového prostredia, ktoré im  vlastne určil  náhly a dramatický osud. Mali 

dve možnosti – dosiahnuť  v kariére viac ako na federálnom ministerstve, alebo zaniknúť v 

šedi priemeru. Všetci sme túžili po uznaní tej druhej strany, ktoré spočiatku neprichádzalo v 

dôsledku falošného pocitu ohrozenia z konkurencie. Z tohto mnohými pociťovaného 

protirečenia, do ktorého prilieval olej alebo hasil vášnivosť aktuálny politický vývoj, však 

vzišlo aj niečo dobré: všetci sme sa snažili dokázať oprávnenosť svojej existencie. Všetci 

napokon našli spoločnú reč v záujme veci.”   
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Dôležitou súčasťou zahraničnej služby je jej materiálne zabezpečenie. Delenie 

federálneho majetku v zahraničí sa riadilo zákonom o zániku federácie, z ktorého vyplynulo, 

že majetok sa medzi Českou a Slovenskou republikou delil v pomere 2 : 1. Základom 

nekonfliktného delenia bolo, že celý majetok v zahraničí bol ocenený nezávislou zahraničnou 

firmou, ktorej výsledky žiadna strana nespochybnila.  To, že sa slovenskej strane podarilo z 

tretiny majetku “vykúzliť” spomínaný počet od 1.januára funkčných zastupiteľských úradov, 

je výsledok heroického úsilia naslovovzatých odborníkov, ale tiež výsledkom korektnej 

spolupráce oboch strán. Pritom išlo o časovo náročnú operáciu. I keď prípravy prebiehali od 

septembra, k skutočnému rozhodovaciemu procesu mohlo dôjsť až po  prijatí zákona o zániku 

federácie  25. novembra 1992.  Dohoda o odovzdaní a prevzatí majetku medzi republikami bola 

podpísaná až 28 decembra 1992. V telegrame, ktorý v ten deň dostali dovtedy spoločné 

zastupiteľské úrady sa okrem iného uvádzalo, že  pokojný a usporiadaný priebeh delenia je 

jedným z dôležitých predpokladov uznania nástupníckych štátov a ich prijatia do 

medzinárodného spoločenstva. Doslova sa uvádzalo, že akékoľvek pripomienky, či prejavy 

nesúhlasu sú neprípustné, pokiaľ by k nim došlo, voči pôvodcom budú vyvodené prísne 

dôsledky.  

Spôsob, akým bola rozdelená federálna zahraničná služba si získal obdiv diplomatických 

kruhov v zahraničí.  Aj medzi bývalými československými veľvyslanectvami bolo „rodinné 

striebro”. Slovensku napríklad pripadla rezidencia vo Viedni, rezidencia v New Yorku, budovy 

zastupiteľských úradov v Londýne, Ottawe a Stálej misii OSN v Ženeve, zastupiteľský úrad aj s 

rezidenciou v Budapešti, rezidencia v Bukurešti, celý komplex v Sofii, väčšia časť areálu v Dilií. 

Ale aj relatívne moderne a účelovo lepšie riešená budova obchodného oddelenia v Moskve, na 

rozdiel od stalinskej budovy veľvyslanectva, veľmi nákladnej na prevádzku. Pripadol nám  úrad 

s bytovým komplexom v Ríme. Bola prijatá zásada, že zariadenia budov, vrátane nábytku a 

umeleckých diel zostávajú tam, kde boli pred delením.  Istá nevôľa s touto zásadou sa prejavila 

u českej umeleckej verejnosti, pretože aj vzácne umelecké diela českej proveniencie zostali v 

majetku Slovenskej republiky. K téme materiálneho zabezpečenia treba dodať istý paradox. 

Zatiaľ čo v zahraničí začínala slovenská diplomacia „parádne”, doma malo ministerstvo 

zahraničných vecí veľké ťažkosti so svojim umiestnením.  Až päťkrát menilo svoje sídlo, pokým 

sa mu dostalo dôstojného umiestnenia  na Hlbokej ulici. 

Popri zabezpečovaní prevádzkových činností, dôležitou, i keď nie na prvý pohľad 

viditeľnou aktivitou novej zahraničnej služby, bolo koncepčné uvažovanie o mieste nového 

štátu v medzinárodných vzťahoch. Toto úsilie sa napokon sústredilo na prvú 

zahraničnopolitickú koncepciu Slovenskej republiky, ktorá sa pripravovala už od septembra 

1992, aby  bola prijatá  po vzniku štátu v januári 1993. Pôvodnou dominantou materiálu bola 

integračná tematika – orientácia nielen na Európske spoločenstvá, ale aj na Západoeurópsku 
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úniu a Organizáciu severoatlantickej zmluvy.  Na  politickom grémiu vtedy vládnuceho HZDS  

však vznikla debata, či je rozhodnuté o našom smerovaní do NATO, či našim východiskom ako 

štátu medzi Východom a Západom nemá byť neutralita. Stále tu pôsobila teória akéhosi mosta, 

predstava o údajnom výnimočnom geopolitickom postavení Slovenska. To však považovali za 

naivné tí, čo sa geopolitikou seriózne zaoberali, na prvom mieste Svetoslav Bombík, ktorý bol 

hlavným mozgom nášho koncepčného úsilia. 

V texte schválenej koncepcie sa zdôrazňuje, že prioritnou úlohou slovenskej zahraničnej 

politiky je vstup do Európskych spoločenstiev. Deklaruje sa záujem Slovenska o spoluprácu 

s NATO a Západoeurópskou úniou, ako nutnou pre upevnenie bezpečnosti štátu. V prípade 

aktuálnej potreby je užitočné uvažovať o podmienkach vstupu a širších implikáciách takéhoto 

kroku. Viac sa v daných politických podmienkach k tejto téme uviesť nedalo. Koncepcia 

venovala pozornosť dvojstranným vzťahom Slovenskej republiky v prirodzenom radení, od 

susedov, cez vzťahy s ďalšími európskymi štátmi a USA, k štátom a skupinám štátov 

jednotlivých regiónov sveta.  O Českej republike sa konštatuje, že aj po rozdelení zostane našim 

najvýznamnejším partnerom. Deklaroval sa záujem, aby sa v rámci ďalšieho spolužitia 

nespochybnil široký komplex životne dôležitých väzieb, vrátane pozitívnych momentov, ktoré 

existencia spoločného štátu priniesla. Táto formulácia sa do koncepcie proti názoru niektorých 

„tvrdých národovcov“ ťažko presadzovala.  

Maďarsko označila koncepcia za jedného z kľúčových partnerov, pričom sa konštatuje, že 

zo slovenského i maďarského hľadiska sa vytvára priestor pre moderný typ európskej 

spolupráce, ktorý sa bude čoraz viac zbavovať historických nedorozumení a krívd. Je tu tiež 

upozornenie, že slovenská zahraničná politika sa musí vyhnúť tomu, aby do medzinárodného 

života vstupovala prostredníctvom otvorených slovensko-maďarských problémov. Išlo 

o odkaz na spor o sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a na národnostnú 

problematiku. Je tu obsiahnutá výzva, že s Maďarskom je potrebné úzko spolupracovať 

v celoeurópskych integračných i regionálnych aktivitách. 

Bolo v tom čase dôležité, že v súvislosti s prípravou koncepcie urobil minister Kňažko 

jeden dôležitý diplomatický počin. Začiatkom januára zvolal poradu parlamentných 

politických strán a hnutí, kde ich oboznámil so základnými tézami materiálu a požiadal 

o komentár. Rozprúdila sa diskusia, ktorá sa sústredila na vzťahy so susednými štátmi, na 

Severoatlantickú alianciu a na Vyšehradskú štvorku.  K orientácii na NATO vystúpil polemicky 

predseda KDH Ján Čarnogurský, v súvislosti s vtedajším i budúcim postavením Ruska 

v európskej a svetovej politike. Nebola to však vtedy kategorická výhrada a predseda KDH 

v závere vysoko vyzdvihol fakt, že minister zahraničných vecí takúto poradu zvolal. Označil to 

za prvý ústretový krok slovenskej vlády voči opozícii, ktorá sa cíti rovnako zodpovedná sa osud 

štátu ako strany vládnej koalície. 
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Minister Kňažko vyvinul maximálne úsilie, aby medzi prvými slovenskými veľvyslancami 

boli okrem menšieho počtu mladších kariérnych diplomatov aj významné osobnosti 

kultúrneho, vedeckého a pedagogického života, ktorí neboli nutne politicky viazaní na vládnu 

koalíciu, čo bolo prijaté so sympatiami v celom politickom priestore, ale aj v zahraničí. Treba 

spomenúť aspoň niektorých z nich : Anton Hykisch, Ján Szelepcsényi,  Ábel Kráľ, Milan 

Resutík, Štefan Paulíny, Ján Vilikovský, Milan Richter, Stanislav Vallo, Jozef Dravecký, Eva 

Mitrová a ďalší.   

 

Prijatie Slovenska do OSN 

Vyvrcholením uvedenia štátu do medzinárodného života bolo prijatie do OSN, ktoré sa 

uskutočnilo 19. januára 1993. Minister Kňažko vo svojom prejave pred Valným zhromaždením 

pripomenul, že rozdelenie bývalého federálneho štátu bolo ukážkou vzájomnej tolerancie, 

prechod od jedného k dvom štátom bol jedinečný, neopakovateľný v spôsobe, pre ktorý bolo 

charakteristické úsilie o mierový rozvoj a dodržanie ústavných princípov a ktorý slúžil ako 

skúška našej rozvážnosti a vyspelosti.  Minister uviedol, že Slovenská republika sa stala 

jedným z nástupníckych štátov nielen z formálneho a právneho hľadiska, ale 

tiež pokračovaním v demokratických tradíciách v medzinárodnej diplomacii. Povedal, že sme 

obzvlášť hrdý na to, že predstaviteľ slovenského národa Štefan Osuský bol spoluzakladateľom 

Spoločnosti národov – predchodkyne OSN.  Tiež uviedol, že nie je to prvýkrát, čo sa hlásime 

k cieľom a princípom Spojených národov.  Slovenská národná rada deklarovala takmer pred 

piatimi desaťročiami, 1. septembra 1944, že slovenský národ sa pripojil k spojenectvu národov, 

ktoré svojim bojom a obeťami zabezpečili slobodu a demokraciu pre národy sveta a teda aj pre 

náš národ. Zmienka o Deklarácii SNR bola prejavom prezieravosti, ale aj politickej odvahy 

ministra Kňažka, lebo tak urobil v čase, keď SNP spochybňovali viacerí horliví zástancovia 

slovenskej štátnosti z čias 2. svetovej vojny a niektorí sa pripravovali na prepisovanie histórie 

v súvislosti so vznikom Slovenskej republiky. 

Akt uznania bol ukončený pred budovou OSN, kde za prítomnosti generálneho tajomníka 

OSN Butrusa Butrus-Ghálího a členov slovenskej delegácie, v sprievode s početnou skupinou 

našich krajanov, spievajúcich slovenskú hymnu, vztýčili vlajku Slovenskej republiky.  

Slovenská republika síce ako súčasť Československa patrí k zakladajúcim  členom OSN, ale 

v análoch OSN figuruje ako 185. štát  prijatý do svetovej organizácie. V ten istý deň bola do OSN 

prijatá aj Česká republika. Mierové rozdelenie federácie bolo v tom čase skutočne ojedinelou 

udalosťou svetovej politiky, veď sa uskutočnilo v čase krvavého rozpadu juhoslovanskej 

federácie.   
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Niektorí slovenskí diplomati v nasledujúcich rokoch pri propagovaní Slovenska často 

spomínali pokojné rozdelenie Československa ako dobrý príklad. Pritom k hodnoteniu 

rozdelenia a vôbec k rozdeleniu sa nebolo treba vôbec vracať, i keď sme v okamihu rozdelenia 

zažili chvíľku slávy. Niektorí si neuvedomovali, že aj dobrý príklad môže byť v iných 

konotáciách vnímaný ako zlý príklad.  Fakt, že sa môže na sklonku 20.storočia bez násilia deliť 

štát nebol všetkým po vôli, čo je celkom pochopiteľné.  Je však hodné poznamenať, že možno 

viac v zahraničnej službe ako v iných oblastiach si priami aktéri delenia na oboch stranách 

uvedomovali, že túto operáciu treba urobiť slušne, znížiť na minimum podiel horkosti z pocitu 

krívd.  Ľudia, ktorí dovtedy pôsobili v spoločnej zahraničnej službe dobre vedeli, že napriek 

rozdeleniu štátu ani v budúcnosti v medzinárodnom spoločenstve nenájdeme bližší štát 

a priateľstvo sa má zachovať na úžitok oboch národov.  

Mladá slovenská diplomacia vychádzala od samého začiatku z premisy, že najlepšou 

vizitkou pre začlenenie sa do medzinárodného spoločenstva a neskôr aj do Európskej únie 

a Severoatlantickej aliancie sú dobré susedské vzťahy s najbližšími štátmi a kultivované, 

európske riešenie prípadných otvorených otázok. Dôležitým míľnikom na tejto ceste bolo 

podpísanie základnej zmluvy s Maďarskom v marci 1995, ktorá bola dojednaná v rámci Paktu 

stability a bola dôležitým predpokladom pre úspešné integračné úsilie, ktoré sa rozvinulo 

najmä po parlamentných voľbách v roku 1998. Slovenská diplomacia si uvedomovala, že 

medzinárodné vzťahy nie sú altruistickým podujatím, ale priesečníkom mnohých záujmov 

jednotlivých štátov, ktoré sa dajú presadzovať len podľa vopred prijatých pravidiel. Pritom 

nestačí iba pasívne považovať dané pravidlá za akceptovateľné, ale tiež prispievať k ich 

upevňovaniu. Slovenská republika je rešpektovaným partnerom v medzinárodných vzťahoch, 

v niektorých oblastiach sa stala viditeľným aktérom.  Z prostredia slovenskej diplomacie vyšli 

výrazné osobnosti, ktoré zastávajú významné pozície v medzinárodných organizáciách  

inštitúciách. Slovensko má v súčasnosti, predovšetkým vďaka diplomatickej službe, oveľa 

väčší medzinárodný vplyv a dosah, než ten, ktorý by sa dal numericky odvodiť od rozlohy jej 

územia a počtu obyvateľstva.  

 

Otázky do diskusie 

    

1. Ktoré dve dohody, pri tvorbe ktorých stáli významní slovenskí intelektuáli a 

diplomati, boli prvými pokusmi Čechov a Slovákov vytvoriť spoločný štát? 

2. Uveďte aspoň 3 výrazné slovenské osobnosti, ktoré sa zaslúžili o presadenie  

Československa ako nového štátneho subjektu v novo sa formujúcich 

medzinárodných vzťahoch. 
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3. Kto bol autorom myšlienky „zvideteľnenia Slovenska“ a ktorý štátny orgán ju začal 

v roku 1990 realizovať v praxi? 

4. Uveďte mená dvoch prvých ponovembrových ministrov, ktorí stáli pri budovaní 

slovenskej diplomacie. 

5. Kedy bola Slovenská republika prijatá do OSN?  

6. Aký význam malo pre Slovensko podpísanie základnej zmluvy s Maďarskom 

v marci 1995?    
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VYŠEHRADSKÁ SPOLUPRÁCA –  

MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ, BUDÚCNOSŤ  

 

Tomáš Strážay, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 

 

Vyšehradská štvorka, ako sa zvykne označovať zoskupenie združujúce štyri 

stredoeurópske krajiny (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) sa počas takmer troch 

desaťročí svojej existencie vyprofilovala ako najefektívnejší formát regionálnej spolupráce v 

strednej Európe a ako jedno z najživotaschopnejších regionálnych zoskupení v celej Európskej 

únii. Pre Slovensko ako relatívne malú krajinu predstavuje vyšehradská skupina dôležitý 

nástroj na presadzovanie vlastných záujmov a agendy vo vybraných oblastiach nielen 

v regióne strednej Európy, ale aj na úrovni EÚ. Je preto prirodzené, že SR považuje spoluprácu 

v rámci V4 za dôležitú prioritu v rámci zahraničnej a európskej politiky.  

V4 nemožno považovať za koherentný blok krajín, ktorý by vždy a vo všetkých otázkach  

vystupoval jednotne. Naopak, V4 možno označiť za regionálnu iniciatívu s nízkou mierou 

inštitucionalizácie, ktorá je založená predovšetkým na ochote zúčastnených krajín 

spolupracovať. Vytvára tak priestor na nadštandardnú koordináciu zúčastnených krajín vo 

vybraných oblastiach, predstavuje tiež zaujímavý nástroj pre zvýšenie váhy hlasu regiónu 

v medzinárodných inštitúciách, s dôrazom na EÚ.  

 

Neformálny charakter V4 

Inštitucionálne zázemie zohráva dôležitú úlohu pri posudzovaní možností a cieľov 

vyšehradskej spolupráce. V porovnaní s ostatnými regionálnymi zoskupeniami v EÚ, ako 

napríklad BENELUX alebo nordická spolupráca, sa V4 vyznačuje nízkou mierou 

inštitucionalizácie. Existuje tiež iba niekoľko rámcových dokumentov, na ktorých je 

spolupráca v rámci V4 založená. Prvú deklaráciu o vytvorení Vyšehradskej skupiny podpísali 

predstavitelia „Vyšehradskej trojky“ (Československo, Maďarsko a Poľsko) v roku 1991 

v maďarskom Visegráde. Deklarácia  stanovuje základné ciele tejto regionálnej iniciatívy, 

vytvorila tiež základ pre ďalší rozvoj spoločných aktivít, vrátane integrácie do politických 

a bezpečnostných štruktúr Západu.1 Po revitalizácii spolupráce sa v roku 1999 vyšehradské 

krajiny dohodli na precizovaní oblastí, respektíve obsahu vzájomnej spolupráce. Obsahový 

                                                 
1 Declaration on Cooperation between the Czech and Slovak Federal Republic, the Republic of Poland and the Republic of Hungary in 
Striving for European Integration, 1991, http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-
110412.  

http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412
http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412
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dokument sa zameral na osem oblastí spolupráce, vrátane zahraničných vecí, vzdelávania, 

kultúry, vedy, životného prostredia, infraštruktúry či cezhraničnej spolupráce.2 Ďalším 

dôležitým prvkom tohto dokumentu bol opis štruktúry vyšehradskej medzivládnej 

spolupráce, ako aj zapojenie ďalších zainteresovaných strán vrátane parlamentov a 

organizácií občianskej spoločnosti. Úloha predsedníctva Vyšehradskej skupiny bola 

definovaná v samostatnej prílohe3, pričom ročné rotujúce predsedníctvo bolo považované za 

ďalší stupienok k užšej koordinácii krajín V4.  Hlavné oblasti spolupráce v období po pristúpení 

do EÚ boli identifikované v tzv. Kroměřížskej deklarácii (2004) a s ňou súvisiacich 

usmerneniach (guidelines)4. Nateraz posledná deklarácia bola prijatá v Bratislave v roku 2011 

pri príležitosti 20. výročia Vyšehradskej skupiny, ktorá sa popri hodnotení predchádzajúcich 

úspechov sústreďuje takisto na budúce záväzky v EÚ a širšom transatlantickom priestore.5 

Jedinou stálou inštitúciou v rámci V4 je Medzinárodný vyšehradský fond (IVF)6. Nízka 

úroveň inštitucionalizácie má niekoľko nesporných výhod, medzi ktoré patrí vyššia flexibilita 

a možnosť rozvíjať koalície s inými krajinami. Má však tiež nevýhody, najmä pokiaľ ide 

o neexistujúcu koordinačnú inštitúciu v podobe akéhosi sekretariátu, za slabinu možno 

považovať aj čisto neformálnu povahu prijatých rozhodnutí. Možno však povedať, že tradícia 

pravidelných politických stretnutí na úrovni prezidentov, vládnych činiteľov či expertov 

vytvorila predpoklady pre rozvoj neformálnych inštitucionalizovaných postupov, medzi ktoré 

patrí napríklad aj samotné predsedníctvo vo V4. Dôraz sa v tomto prípade kladie na pravidelnú 

komunikáciu medzi politickými predstaviteľmi, zástupcami štátnej správy alebo expertmi 

v daných sektorových oblastiach.  

Neformálny charakter inštitucionalizácie umožňuje krajinám V4 zastávať rôzne pozície 

vo vybraných oblastiach a sústreďovať sa výlučne na otázky spoločného záujmu. Krajiny V4 sa 

aktuálne líšia napríklad vo svojich predstavách ohľadom budúceho fungovania EÚ. Nachádzajú 

sa tiež na rôznych orbitách európskej integrácie - Slovensko je z dôvodu členstva v eurozóne 

najintegrovanejšie - rigidne inštitucionalizovaná forma spolupráce by celkom určite spôsobila 

problémy v koordinácii pozícií. Na druhej strane, podpora vlád krajín V4 Medzinárodnému 

vyšehradskému fondu, spolu s rastúcim počtom grantov a štipendií - aj z krajín mimo 

Vyšehradskej štvorky - dokazujú, že význam IVF ako fakticky jedinej stálej inštitúcie je pre 

krajiny V4 nenahraditeľný. Je tiež praktickou ukážkou toho, že cesta k užšej koordinácii v rámci 

                                                 
2 Contents of Visegrad cooperation, 1999, http://www.visegradgroup.eu/cooperation/contents-of-visegrad-110412.   
3 Annex to the Content of Visegrad Cooperation, 2002, www.visegradgroup.eu.  
4 Declaration of Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic on 
the Cooperation of the Visegrad Group countries after their accession to the European Un-ion, 2004, 
http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-decla-ration-110412-1. Guidelines on the future areas of 
Visegrad co-operation’, 2004, http://www.visegradgroup.eu/cooperation/guidelines-on-the-future-110412.  
5 Th e Bratislava Declaration of the Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the 
Slovak Republic on the occasion of the 20th anniversary of the Visegrad Group, 2011, http://www.visegradgroup.eu/2011/the-
bratislava.  
6 International Visegrad Fund, www.ivf.org.  

http://www.visegradgroup.eu/cooperation/contents-of-visegrad-110412
http://www.visegradgroup.eu/2011/the-bratislava
http://www.visegradgroup.eu/2011/the-bratislava
http://www.visegradgroup.eu/
http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-decla-ration-110412-1
http://www.visegradgroup.eu/cooperation/guidelines-on-the-future-110412
http://www.ivf.org/
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V4 vedie skôr cez posilnenie existujúcich nástrojov spolupráce, než cez zavedenie nových 

inštitúcií.   

 

Otázka ďalšieho rozširovania  

Popri vnútornej súdržnosti krajín V4 je dôležitý takisto jej potenciál osloviť ostatných 

partnerov v rámci i mimo EÚ. Implementácia Lisabonskej zmluvy a s ňou súvisiace pravidlá 

hlasovania v inštitúciách EÚ postavili krajiny V4 pred nutnosť hľadať si v Únii vo väčšej miere 

ďalších partnerov pri presadzovaní spoločných priorít.  

Aj keď medzi krajinami Vyšehradskej štvorky existuje konsenzus ohľadom nerozširovania 

skupiny o ďalšie krajiny, pravidelne sa na stole objavujú návrhy na oslovenie „nových členov“. 

Najčastejšie uvádzanými kandidátmi na neformálne členstvo boli Rakúsko a Slovinsko, po 

vstupe do EÚ takisto Chorvátsko. Zvýšenie počtu členov však určite nie je na programe dňa, aj 

preto, že by si si pravdepodobne vyžadovalo zmeny v spôsobe fungovania V4. Znížilo by jej 

účinnosť pri prijímaní spoločných rozhodnutí a obmedzil by sa aj počet oblastí, v ktorých by 

zúčastnené krajiny mohli spolupracovať a dosiahnuť konsenzus. Vhodnejším spôsobom na 

rozvoj posilnenej spolupráce s nevyšehradskými partnermi sa javí byť formát V4 +. 

Mechanizmus V4 + umožňuje krajinám mimo V4 „pridružiť sa“ k V4 na určité časové obdobie 

a intenzívne spolupracovať v oblastiach spoločných záujmov. Zameranie spolupráce môže byť 

rôzne, sústrediť sa môže napríklad na ekonomické aspekty alebo výskum, jej cieľom však môže 

byť aj samotný proces pristúpenia k EÚ, ako je tomu v prípade krajín západného Balkánu. 

Formát V4 + už zahŕňa širokú škálu partnerov. Väčšina z nich pochádza z EÚ (škandinávske 

krajiny, krajiny BENELUXu, pobaltské štáty, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Bulharsko, 

Rumunsko atď.), partnerstvá sú však systematicky budované aj s ďalšími partnermi v Európe 

(krajiny západného Balkánu či východného partnerstva). Ničím výnimočným nie je ani účasť 

neeurópskych krajín na spoločných iniciatívach – už tradičným partnerom pre V4 sa stalo 

napríklad Japonsko či Južná Kórea. Medzi oblasti posilnenej spolupráce patria odvetvia, akými 

sú doprava, energetika, obrana atď., ale aj už spomínaný prenos know-how z procesov 

politickej a ekonomickej transformácie a integrácie do EÚ i NATO.  

Pre krajiny V4 – Slovensko nevynímajúc - predstavuje V4 dôležitý nástroj na 

presadzovanie svojich záujmov. V4 tiež slúži ako jadro pre širšie regionálne iniciatívy, na 

ktorých sa zúčastňujú aj ďalšie členské krajiny EÚ. Ako príklad možno uviesť problematiku 

budúceho rozpočtu EÚ, v rámci ktorej zdieľajú krajiny V4 postoje s ďalšími „novými“ 

členskými krajinami EÚ, ktoré do Únie vstúpili v rokoch 2004, 2007 a 2013 a ktoré sú 

najväčšími príjemcami kohéznych fondov. Známa je tiež pozícia V4 podporujúca rozšírenie EÚ 

o ďalšie krajiny, s dôrazom na západný Balkán, s ktorou sa stotožňujú aj vybrané ďalšie krajiny 
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Únie. Formát V4  možno preto aj do budúcnosti považovať za nástroj podporujúci spoluprácu 

s podobne zmýšľajúcimi krajinami v rámci EÚ a pomyselný základ pre ad hoc alebo dokonca 

dlhodobejšie koalície krajín usilujúcich o presadenie spoločných priorít.   

 

Tematické priority a výzvy 

Samotné členstvo v Európskej únii ponúka vyšehradským krajinám možnosť obhajovať 

a presadzovať jednak vlastné, ale aj  regionálne priority na únijnéj úrovni. Nie je preto 

prekvapujúce, že výzvy, ktorým v súčasnosti čelí V4, ako aj jej najdôležitejšie ciele, sú do veľkej 

miery prepojené s politikami EÚ. Povedomie o V4 sa v rámci EÚ výrazne zintenzívnilo 

s nástupom tzv. migračnej krízy v roku 2015, zároveň však postavilo V4 do pomerne 

negatívneho svetla. Dôvodom bolo kontinuálne odmietanie redistribučných kvót pre 

utečencov, ktorí na územie EÚ prichádzali primárne zo severnej Afriky. Hoci krajiny V4 na 

svojich pozíciách zotrvali až doteraz, Vyšehradskú štvorku nemožno v tomto kontexte vnímať 

výsostne ako blokujúcu koalíciu voči riešeniam prijatých na úrovni EÚ. Jednak preto, že k 

názoru V4 sa prikláňajú čoraz viac aj niektoré ďalšie členské krajiny EÚ, tiež preto, že V4 prišla 

s návrhmi na riešenie otázky migrantov, ktoré by poskytovali alternatívu voči povinným 

kvótam. Princíp efektívnej či flexibilnej solidarity by umožňoval krajinám, ktoré majú 

z rôznych dôvodov výhrady voči prijatiu migrantov na svojom území podľa určených kvót 

prispieť k spoločnému európskemu riešeniu nejakým iným spôsobom. Faktom však zostáva, 

že tento návrh sa nateraz nestretol s výraznejšou pozitívnou odozvou zo strany partnerov v 

EÚ.  

Spoločná aktivita krajín V4 bola zrejmá napríklad v kontexte rokovaní o finančnej 

perspektíve EÚ na roky 2014 - 2020 a pri ich podpore kohéznej politiky, čo platí aj o aktuálnych 

rokovaniach týkajúcich sa finančnej perspektívy na roky 2021-2027. Viacero  úspechov sa 

dosiahlo v oblasti sektorovej spolupráce, najmä v oblasti energetiky a rozvoja prepojení na osi 

sever – juh. Doprava a dopravná infraštruktúra sa tiež stávajú strategickými prioritami s 

dosahom na celú EÚ, konkrétne výsledky v tejto oblasti však nateraz nie sú až také markantné. 

Oblasť bezpečnosti a obrany sa stáva čoraz dôležitejšou, najmä v súvislosti s prebiehajúcou 

krízou na východnej Ukrajine, pričom azda najmarkantnejším prejavom spolupráce v tejto 

oblasti je vytvorenie spoločnej bojovej skupiny EÚ. Teritoriálne  priority V4 - Východné 

susedstvo EÚ a západný Balkán - zostávajú konštantné. V kontexte spolupráce s partnermi vo 

východnej a juhovýchodnej Európe zohráva nezastupiteľnú úlohu Medzinárodný vyšehradský 

fond - tým, že zavádza nové a revitalizujúce už existujúce grantové programy, ktoré sú neraz 

spolufinancované donormi z tretích krajín (spomeňme napríklad Holandsko, Nemecko či 

Japonsko). V nasledujúcich odsekoch sa zameriame na vybrané priority, respektíve výzvy 

podrobnejšie.   
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Možnosť prenosu osvedčených postupov z transformačných a integračných procesov (do 

EÚ i NATO) do susedných regiónov východnej a juhovýchodnej Európy, ako aj poskytnutie 

primeranej politickej podpory, patrí dlhodobo k najdôležitejším prioritám V4. Jedna dimenzia 

zahŕňa spoluprácu s východnými susedmi EÚ v rámci iniciatívy Východného partnerstva, so 

špecifickým zameraním na Ukrajinu. Hlavným cieľom je asistovať východným susedom pri ich 

snahe priblížiť sa k normám EÚ, a to tak na politickej, hospodárskej i spoločenskej úrovni. 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto programu je aj pomoc pri vykonávaní potrebných reforiem. 

Pokiaľ ide o druhú dimenziu, teda západný Balkán, krajiny V4 čelia dvojakej výzve. Na jednej 

strane sa V4 usiluje presvedčiť krajiny západného Balkánu o potrebe pokračovať v reformných 

procesoch, ktoré zaručia ich budúce členstvo v EÚ. Na druhej strane sa V4 snaží vplývať 

pozitívne na  ostatných členov EÚ, s cieľom zaručenia kontinuity politiky tzv. otvorených dverí 

pre všetky krajiny, ktoré spĺňajú kritériá členstva v EÚ (prípadne NATO). Krajiny V4 pritom vo 

vzťahu ku náprotivkom na západnom Balkáne vystupujú jednoznačne ako partneri, ktorí im 

poskytujú vlastné skúsenosti aj ohľadom vysporiadania sa s problematickými otázkami, aby 

sa tieto krajiny mohli vyvarovať zbytočných chýb.  

Konkrétne dáta dokazujú, že vyšehradská spolupráca získava aj ekonomický význam. 

Obzvlášť viditeľná je táto dimenzia v prípade Slovenska, keďže vyšehradské krajiny 

predstavujú spolu s Nemeckom jeho najvýznamnejších obchodných partnerov. Je tiež 

zaujímavé spomenúť, že obchod medzi Nemeckom a krajinami V4 už prevyšuje obchod 

najväčšej európskej ekonomiky s Francúzskom. 

Spolupráca v oblasti energetiky je ďalšou veľkou témou, ktorá sa dotýka všetkých krajín 

V4 a má dopad na celú EÚ. Keďže krajiny V4 sú - aj keď v rôznej miere - závislé od zahraničných 

energetických zdrojov, koordináciu svojich pozícií v oblasti energetickej bezpečnosti možno 

považovať za prirodzený krok. Zriadenie pravidelných stretnutí na odvetvovej úrovni 

poukazuje na rastúcu ochotu ďalšej koordinácie medzi vyšehradskými partnermi s cieľom 

diverzifikovať dodávateľov a trasy. Budovanie energetických prepojení na osi sever - juh, ktoré 

zahŕňa aj slovensko-poľské, česko-poľské a slovensko-maďarské prepojenia, sa zaradilo 

medzi priority celej EÚ. Plán na vytvorenie regionálneho trhu s plynom v oblasti V4 možno tiež 

považovať za krok na ceste k jednotnému trhu s energiou v EÚ. Kríza na Ukrajine priniesla 

krajinám V4 ďalšiu výzvu - otázku spätného toku plynu. Na túto výzvu reagovali primerane 

všetky tri krajiny V4, ktoré majú priame hranice s Ukrajinou, pričom Slovensko vyváža na 

Ukrajinu najviac plynu. Za zmienku stojí aj to, že V4 krajiny zdieľajú podobné postoje týkajúce 

sa využívania jadrovej energie. Poľsko je jedinou krajinou V4, ktorá nemá na svojom území 

jadrový reaktor, plánuje však v dohľadnej budúcnosti vybudovať jadrovú elektráreň. Ostatné 

tri zostávajúce krajiny V4 plánujú rozšíriť už existujúcu energiu elektrárne budovaním nových 

reaktorov.  
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Spolupráca v oblasti bezpečnosti a obrany sa stáva pre V4 čoraz dôležitejšou prioritou. 

Dávnejšie iniciatívy v tejto oblasti - napr. spoločná modernizácia sovietskych vrtuľníkov - 

neboli veľmi úspešné, vyhliadky na budúcu spoluprácu sú však optimistickejšie. Nahrávajú jej 

zmeny v bezpečnostnom prostredí, ktoré súvisia s eskaláciou krízy na východe Ukrajiny, ako 

aj s novými bezpečnostnými výzvami na Blízkom východe a v severnej Afrike. Za 

najviditeľnejší výsledok spolupráce V4 v tejto oblasti možno považovať vytvorenie 

vyšehradskej bojovej skupiny EÚ, ktorá bola prvýkrát uvedená do pohotovostného módu 

v roku 2016. Krajiny V4 sa de facto až do vypuknutia rusko-ukrajinského konfliktu v oblasti 

obrany sústreďovali primárne na úsporné opatrenia, pričom  – s výnimkou Poľska – otázkam 

tzv. tvrdej bezpečnosti nepripisovali náležitú váhu. Zmena bezpečnostného prostredia 

v susedných regiónoch má však vplyv na ich vnímanie bezpečnosti ako takej a existuje aspoň 

deklarovaná politická vôľa predstaviteľov českej, maďarskej a slovenskej vlády zvýšiť svoje 

obranné rozpočty v dohľadnej budúcnosti.  

Napriek systematickej snahe priblížiť V4 občanom zostáva projekt Vyšehradskej 

spolupráce  predovšetkým politickým projektom, ktorého príťažlivosť pre obyvateľstvo je do 

značnej miery obmedzená. Ďalšia veľká výzva preto súvisí s možnosťou šírenia myšlienky 

vyšehradskej spolupráce medzi obyvateľmi krajín V4. V tomto ohľade je dôležité spomenúť 

pozitívnu úlohu Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý má, mimochodom, sídlo 

v Bratislave.  

Všetky vyššie uvedené priority majú dlhodobý charakter, pričom ich implementácia 

vytvára zároveň nové príležitosti pre budúcu spoluprácu. Jednotlivé predsedníctva vo V4 preto 

na seba vo veľkej miere kontinuálne nadväzujú, aj keď každá z krajín V4 má v rámci toho 

„svojho“ predsedníctva príležitosť prispieť aj vlastnými novými iniciatívami, respektíve 

agendou.  

 

Záver 

Po vstupe krajín V4 do EÚ sa objavili skeptické hlasy spochybňujúce budúcnosť spolupráce 

v rámci V4. Kritika Vyšehradskej skupiny bola spojená buď s podceňovaním významu V4, alebo 

naopak s nadmernými očakávaniami týkajúcimi sa možností tejto regionálnej iniciatívy. V4 

však preukázala raison d'être svojej existencie, a to aj v období po roku 2004. Podarilo sa jej 

naplniť viacero spoločných cieľov, popri integrácii do EÚ a NATO spomeňme napríklad aj 

spoločné pristúpenie k Schengenu.   

Vyšehradská spolupráca však každopádne nepredstavuje politický blok, a už vôbec nie 

jednoliaty – je skôr pragmatickou formu spolupráce, ktorá slúži na napĺňanie spoločných 

cieľov. Existuje a existoval celý zoznam oblastí, v ktorých vyšehradské krajiny nehovorili 
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jedným hlasom. Líšia sa napríklad vo svojich pozíciách voči Rusku, ako aj v pohľade na budúce 

fungovanie EÚ. Napriek týmto odlišnostiam existuje mnoho takých oblastí, v ktorých krajiny 

V4 spolupracujú a v ktorých sa im spolupráca jednoznačne vypláca. Rôzne predstavy 

o budúcom fungovaní EÚ tiež neznamenajú, že by ktorákoľvek z krajín V4 spochybňovala svoje 

členstvo v Únii, respektíve by sa z nej chystala vystúpiť. V4, rovnako ako Benelux, či ďalšie 

formáty, predstavuje regionálnu iniciatívu pôsobiacu v rámci EÚ, nie alternatívny integračný 

projekt. Výzvou do budúcnosti skôr je, ako prichádzať v rámci V4 vo väčšej miere 

s iniciatívami, ktoré by zaujali aj širší okruh krajín v EÚ a pomáhali by rozvíjať EÚ ako celok. 

V tomto kontexte možno nielen existujúce, ale aj budúce odlišnosti v pozíciách vyšehradských 

krajín vnímať ako podnety pre užitočnú diskusiu o kvalite spolupráce v rámci V4, nie ako dôkaz 

existenčnej krízy tohto formátu. 

 

Otázky do diskusie 

 

1. Vysvetlite výhody a nevýhody tzv. nízkej miery inštitucionalizácie, ktorou sa vyznačuje 

V4.   

2. Aká je pozícia krajín V4 voči rozšíreniu Vyšehradskej štvorky o ďalšie krajiny?  

3. Ako sa nazýva formát spolupráce s ďalšími partnermi, ktorý využívajú krajiny V4 

a v čom spočíva jeho pridaná hodnota?  

4. Uveďte aspoň tri tematické priority, na ktoré sa aktuálne sústreďuje spolupráca v rámci 

V4. Čo bolo hlavou prioritou v prvom desaťročí fungovania V4?  

5. Aké sú výhody neformálneho členstva Slovenska vo V4?  
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VZŤAHY EÚ S UKRAJINOU A VÝCHODNÉ PARTNERSTVO 

 

Alexander Duleba, výskumný pracovník Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 

 

Ukrajina je jediná susedná krajina Slovenska, ktorá nie je členom Európskej únie. Od 

vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004, slovensko-ukrajinská hranica predstavuje vonkajšiu 

hranicu jednotného integrovaného priestoru únie. Z tejto skutočnosti vyplývajú zásadné 

obmedzenia pre rozvoj slovensko-ukrajinských vzťahov, vrátane ekonomickej a obchodnej 

spolupráce. Rozdeľujúce funkcie, ktoré slovensko-ukrajinská hranica musí plniť z hľadiska 

ochrany jednotného trhu únie i pohybu osôb, majú negatívny vplyv na rozvoj východného 

Slovenska. Reštriktívny charakter hranice je jedným z faktorov, ktorý prispieva 

k ekonomickému zaostávaniu východného Slovenska v porovnaní s jeho západnými 

oblasťami. Podobný jav je možné pozorovať v celých dejinách rozširovania EÚ, v minulosti 

napríklad na hraniciach Nemecka s Poľskom a Českou republikou alebo na hraniciach Rakúska 

s Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom. Posun hraníc integrovaného priestoru únie 

znamenal vždy impulz pre rozvoj štátov a regiónov, ktoré boli do neho zahrnuté, a zároveň, 

znevýhodnenie regiónov, ktoré zostali na jej okraji. Ako dobrý príklad môže poslúžiť rakúska 

spolková krajina Burgenland, ktorá hraničí so Slovenskom a Maďarskom. V čase studenej 

vojny bol Burgenland jedným z najzaostalejších regiónov Rakúska. Od vstupu Slovenska 

a Maďarska do EÚ sa Burgenland stal najrýchlejšie rozvíjajúcim regiónom Rakúska. 

Prekonanie reštriktívneho charakteru slovensko-ukrajinskej hranice prinesie nový impulz pre 

rozvoj východného Slovenska a pomôže tak vyrovnať nerovnomerný regionálny rozvoj 

Slovenska medzi jeho západnou a východnou časťou. Jediná cesta, ktorá vedie k prekonaniu 

reštriktívneho charakteru slovensko-ukrajinskej hranice je integrácia Ukrajiny do EÚ.  

Podpora európskej integrácie Ukrajiny ako priorita zahraničnej politiky Slovenska po 

vstupe do EÚ, bola prvýkrát obsiahnutá v programe vlády SR sformovanej po parlamentných 

voľbách v roku 2002. Odvtedy je súčasťou programov všetkých slovenských vlád, ktoré boli 

sformované v období (2002-2016), bez ohľadu na ich meniace sa politické zloženie.7 Európska 

integrácia Ukrajiny je v dlhodobom záujme Slovenska, pretože prispeje k jeho ekonomickému 

rozvoju. Pomáhajúc Ukrajine v procese európskej integrácie, pomáhame sami sebe. Avšak, 

naplnenie tejto zahraničnopolitickej priority Slovenska, závisí v prvom rade od schopnosti 

Ukrajiny splniť podmienky, ktoré európska integrácia vyžaduje a v neposlednom rade od jej 

                                                 
7 Programové vyhlásenie vlády SR. Bratislava: Vláda SR, november 2002, https://www.vlada.gov.sk/data/files/980_programove-
vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky--od-16-10-2002-do-04-07-2006-.pdf (prístup: 23.4.2019). Programové vyhlásenia 
všetkých vlád SR od roku 1990 sú k dispozícii na internetovej stránke Úradu vlády SR, pozri História vlád SR. Úrad vlády SR, 
https://www.vlada.gov.sk//historia-vlad-sr/ (prístup: 23.4.2019). 

https://www.vlada.gov.sk/data/files/980_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky--od-16-10-2002-do-04-07-2006-.pdf
https://www.vlada.gov.sk/data/files/980_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky--od-16-10-2002-do-04-07-2006-.pdf
https://www.vlada.gov.sk/historia-vlad-sr/
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vzťahov s EÚ, vrátane politiky EÚ voči východným susedom. Slovensko, ako členská krajina, 

sa môže na tvorbe politiky EÚ voči Ukrajine aktívne podieľať. 

 

1. Vplyv legislatívneho rámca a politík EÚ na vzťahy Slovenska s Ukrajinou 

Súčasná i budúca podoba režimu hranice medzi Slovenskom a Ukrajinou, vrátane 

podmienok pre cezhraničný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu, závisí v prvom rade od 

zmluvného rámca vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou, rovnako ako i príslušných politík EÚ a 

Ukrajiny. Spoločné politiky a legislatíva EÚ (acquis communautaire), ktoré regulujú 

fungovanie vnútorného trhu únie a priestoru štyroch základných slobôd v rámci 

integrovaného priestoru únie bez vnútorných hraníc, sú záväzné pre členské krajiny EÚ, 

vrátane SR. V súlade s primárnym právom EÚ (základné zmluvy o EÚ)8 členské krajiny EÚ 

postúpili svoje národné kompetencie pri tvorbe politík týkajúcich sa fungovania 

a prehlbovania jednotného integrovaného priestoru štyroch základných slobôd spoločným 

inštitúciám (komunitárna úroveň), vrátane vonkajších vzťahov s nečlenskými krajinami 

v otázkach, ktoré majú dosah na fungovanie vnútorného priestoru únie. 

Z vyššie uvedeného vyplývajú nasledujúce obmedzenia pre formovanie inštitucionálnych 

podmienok pre rozvoj spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou na bilaterálnej úrovni:  

1) vláda SR nemôže samostatne rozhodovať o základnej podobe fungovania režimu 

spoločnej hranice s Ukrajinou; 

2) vlády SR a Ukrajiny nemôžu dohodnúť osobitný bilaterálny režim pre vzájomný 

obchod, pohyb osôb a kapitálu, ktorý by bol v rozpore s komunitárnym právom EÚ 

a zmluvným vzťahom Ukrajiny s EÚ. Inými slovami, vlády SR a Ukrajiny nemôžu na 

bilaterálnej úrovni dohodnúť také podmienky spolupráce, ktoré by eventuálne mohli 

lepšie zodpovedať ich potrebám, avšak, boli by v rozpore so spoločnou legislatívou 

a politikami EÚ rovnako ako i príslušným zmluvným rámcom vzťahov medzi EÚ 

a Ukrajinou.  

Zároveň platí, že vláda SR, ako vláda členskej krajiny EÚ, ak chce dosiahnuť zlepšenie 

podmienok pre spoluprácu s Ukrajinou, sa musí spolupodieľať na tvorbe politík EÚ, od ktorých 

závisí charakter „vonkajšej“ hranice medzi EÚ a Ukrajinou, vrátane usília o takú zmenu 

                                                 
8 Pozri „Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie“. Úradný vestník Európskej únie C 83, 
zväzok 53, 30. marca 2010 (tzv. Lisabonská zmluva – podpísaná 13. decembra 2007; do platnosti vstúpila 1. decembra 2009 a 
nahradila predchádzajúcu zmluvu z Nice z 26. februára  2001). Jedinú výnimku spomedzi všetkých členských krajín EÚ, ktorá sa 
vzťahuje na voľný pohyb osôb, predstavuje v súčasnosti 5 členských krajín EÚ (Bulharsko, Cyprus, Írsko, Rumunsko a Veľká Británia), 
ktoré sa zatiaľ nestali signatármi Schengenskej zmluvy. Schengenská zmluva (podpísaná v roku 1985) zrušila hraničné kontroly na 
vnútorných hraniciach členských krajín Európskych spoločenstiev (ES), neskôr EÚ (od roku 1993), a stanovila spoločné pravidlá pre 
slobodný pohyb osôb vnútri priestoru únie, ochranu vonkajšej hranice a v určitej miere i migračnú politiku signatárskych krajín. 
Amsterdamská zmluva o EÚ z roku 1997 (vstúpila do platnosti v roku 1999) inkorporovala Schengenskú zmluvu do primárneho práva 
EÚ.    
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príslušných zmluvných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré by vytvorili priaznivejšie 

podmienky pre spoluprácu slovenských subjektov s ich ukrajinskými partnermi. Rovnako 

platí, že vláda Ukrajiny, ak chce dosiahnuť zlepšenie podmienok pre spoluprácu so SR, sa musí 

snažiť o zmenu vlastného zmluvného režimu s EÚ tak, aby uľahčil prekračovanie hranice, 

pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu medzi Ukrajinou a EÚ, a tým aj medzi Ukrajinou 

a Slovenskou republikou.  

Z vyššie uvedených inštitucionálnych obmedzení pre správanie sa vlád SR a Ukrajiny 

v otázkach rozvoja bilaterálnej spolupráce vyplývajú nasledujúce dve základné skutočnosti:  

1) bilaterálny rámec pre slovensko-ukrajinskú spoluprácu závisí od vzťahov medzi EÚ 

a Ukrajinou, ktoré sú nadradené bilaterálnym vzťahom SR s Ukrajinou, determinujú 

ich obsah, vrátane podmienok pre bilaterálnu spoluprácu;  

2) miera eliminácie prekážok pre bilaterálnu spoluprácu medzi SR a Ukrajinou, a zároveň 

miera vytvárania priaznivejších inštitucionálnych príležitostí pre jej rozvoj, závisí od 

miery zapájania Ukrajiny do jednotného integrovaného priestoru voľného pohybu 

osôb, tovarov, služieb a kapitálu v rámci EÚ. Presnejšie povedané, závisí od miery 

integrácie Ukrajiny s EÚ.  

Optimálnym a najpriaznivejším scenárom pre rozvoj slovensko-ukrajinských vzťahov je 

plnohodnotné členstvo Ukrajiny v EÚ, ktoré by znamenalo úplné odstránenie prekážok pre 

spoluprácu na slovensko-ukrajinskej hranici.  

Kľúčový význam pre súčasnú i budúcu podobu režimu hranice medzi Slovenskom 

a Ukrajinou, rovnako ako i budúcu podobu slovensko-ukrajinských vzťahov majú nasledujúce 

spoločné politiky EÚ: spoločná obchodná politika, ktorá vyplýva zo súboru spoločných politík 

a legislatívy únie regulujúcich jednotný vnútorný trh, vrátane noriem pre kvalitu tovarov 

a služieb, pravidiel hospodárskej súťaže, verejného obstarávania, štátnej pomoci, zakladania 

podnikov a pod. (stanovuje podmienky pre bilaterálny obchod medzi SR a Ukrajinou, vrátane 

pravidiel colného režimu na spoločnej hranici); spoločná politika v oblasti spravodlivosti a 

vnútorných záležitostí (týka sa vzťahov EÚ s tretími krajinami v oblasti justície, orgánov 

zabezpečujúcich verejný poriadok, dodržiavanie ľudských práv, migračnej politiky regulujúcej 

podmienky vstupu občanov tretích krajín do schengenského priestoru, vrátane 

zamestnávania občanov tretích krajín na území EÚ, boja s nelegálnou migráciou a ochrany 

vonkajšej hranice), a v neposlednej miere spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ 

(SZBP).  

Základom spoločných politík EÚ je spoločné komunitárne právo, ktoré obsahuje nielen 

základné zmluvy (primárna legislatíva), všetky sekundárne právne akty prijímané 

inštitúciami EÚ (Rada EÚ, Európsky parlament, Európska komisia), vrátane rozhodnutí 
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Súdneho dvora EÚ, ale definuje i ciele spoločných politík EÚ. Ciele spoločných politík sa týkajú 

v prvom rade vnútornej spolupráce medzi členskými krajinami EÚ, t. j. ďalšieho rozvoja 

príslušnej legislatívy a pravidiel regulujúcich fungovanie jednotlivých sektorov vnútorného 

priestoru únie, avšak, zároveň predurčujú vonkajšie vzťahy EÚ s tretími krajinami. Vo 

vzťahoch s tretími krajinami – v sektorových a politických oblastiach, ktoré sú regulované 

spoločnou legislatívou a spoločnými politikami – sa EÚ snaží o naplnenie legislatívne 

stanovených cieľov spoločných politík, ktoré regulujú fungovanie vnútorného priestoru únie.9 

Výsledkom je skutočnosť, že EÚ vyžaduje od všetkých tretích krajín, ktoré chcú získať prístup 

k vnútornému priestoru únie, resp. jeho jednotlivým sektorovým oblastiam, preberanie 

príslušnej komunitárnej legislatívy EÚ. 

V zmluvnej praxi EÚ s tretími krajinami platí všeobecné pravidlo: miera priblíženia 

k legislatíve EÚ predurčuje mieru prístupu tretej krajiny k vnútornému priestoru EÚ alebo jeho 

jednotlivým sektorovým oblastiam. S krajinami, ktoré chcú získať prístup k vnútornému 

priestoru štyroch slobôd únie, EÚ nevyjednáva o zmene vlastných vnútorných pravidiel, 

pretože tie – v súlade s legislatívou EÚ - môžu tvoriť iba členské krajiny únie. EÚ s tretími 

krajinami, pokiaľ ide o ich prístup k vnútornému priestoru únie, môže jednať iba o rozsahu 

v akom chcú priblížiť vlastnú legislatívu k legislatíve EÚ, a podmienkach a čase, ktorý 

potrebujú na tento účel. Harmonizácia alebo aproximácia s legislatívou EÚ je súčasťou nielen 

prístupových zmlúv s novými členskými krajinami (accession agreements), t.j. netýka sa iba 

politiky rozširovania únie.10   

S výnimkou zmlúv s tretími krajinami o spolupráci v oblasti Spoločnej zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky, všetky ostatné zmluvy EÚ s tretími krajinami, ktoré majú dosah na 

fungovanie jednotného priestoru štyroch základných slobôd, vrátane, a v prvom rade zmlúv 

o voľnom obchode (ďalej v texte FTA - Free Trade Agreement) - v prípade, že idú nad rámec 

pravidiel medzinárodného obchodu stanovených Svetovou obchodnou organizáciou (WTO – 

World Trade Organization) - obsahujú podmienku preberania legislatívy EÚ zmluvnými 

partnermi, ktorí majú záujem o prístup na jednotný európsky trh, alebo jeho vybrané sektory, 

vrátane obchodovania s vybranými tovarmi a službami.11   

Najambicióznejšie zmluvy, ktoré garantujú plný prístup tretích krajín na jednotný trh EÚ, 

predstavujú zmluvy o Európskom hospodárskom priestore (EEA - European Economic Area), 

ktoré má EÚ uzavreté s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Ich ambicióznosť spočíva 

                                                 
9 Pozri - Zmluva o fungovaní Európskej únie (2010): c. d., s. 144-147 (Title V. International agreements).  

10 Viac pozri napr. Eeckhout, P. (2004) External Relations of the European Union. Legal and Constitutional Foundations. Oxford EC 
Law Library: Lavoisier SAS; Lavenex, S. (2004) „EU External Governance in „Wider Europe“. Journal of European Public Policy, vol. 
11, no. 4, s. 680-700, a pod.  

11 Pozri napr. Woolcock, S. (2007) European Union Policy towards Free Trade Agreements. European Centre for International Political 
Economy. ECIPE Working Paper No. 3/2007. 
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v tom, že EEA zmluvy znamenajú najvyššiu mieru integrácie tretích, t.j. nečlenských krajín do 

jednotného trhu EÚ. Napriek tomu, že krajiny EEA - Nórsko, Island a Lichtenštajnsko - nie sú 

členmi EÚ, sú plnou súčasťou jednotného trhu únie (s výnimku niektorých sektorových oblastí 

ako napr. rybolov, poľnohospodárstvo, colná únia, spoločná obchodná politika, hospodárska a 

menová únia, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika). Krajiny EEA musia plne 

harmonizovať svoje národné legislatívy s EÚ v oblastiach týkajúcich sa fungovania jednotného 

európskeho trhu, avšak, nepodieľajú sa na rozhodovaní pri ich tvorbe. Napriek tomu, že krajiny 

EEA nie sú členmi EÚ, majú právo poradného hlasu v legislatívnom procese EÚ – ich 

zástupcovia sa môžu ako pozorovatelia zúčastňovať na zasadaniach pracovných výborov 

(Commitology Committees), ktoré predstavujú prvú iniciačnú fázu legislatívneho procesu 

v rámci EÚ.12 Špecifickým prípadom je Švajčiarsko, ktoré nemá s EÚ uzavretú jednu komplexnú 

dohodu typu EEA, ale zhruba 120 bilaterálnych dohôd, ktoré umožňujú Švajčiarsku prístup 

k vybraným sektorom jednotného európskeho trhu a niektorým spoločným politikám EÚ, 

vrátane Schengenu.13  

Pochopenie tejto základnej charakteristiky zmluvnej praxe EÚ s tretími krajinami je 

absolútne kľúčové pre pochopenie možností ďalšieho rozvoja politiky rozširovania EÚ, vrátane 

obsahu a charakteru asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ, resp. pochopenia, čo táto dohoda 

znamená pre európsky integračný proces Ukrajiny a tým i pre scenáre budúceho rozvoja 

slovensko-ukrajinských vzťahov a spolupráce.     

 

2. Vývin zmluvných vzťahov Ukrajiny s EÚ (1994-2014) 

Zmluvný rámec vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou pred rokom 2014 pozostával z približne 80 

zmluvných dokumentov, z ktorých 20 predstavovali bilaterálne dohody a 60 boli 

multilaterálne medzinárodné dohody.14 Prvou bilaterálnou dohodou a zároveň základnou 

rámcovou dohodou medzi EÚ a Ukrajinou bola Dohoda o partnerstve a spolupráci (PCA – 

Partnership and Cooperation Agreement) uzavretá v roku 1994.15  

                                                 
12 Pozri napr. Laredo, A.T. (1992) „The EEA Agreement: an overal view“. Common Market Law Review, 29, 1992, s. 1199-1213. 

13 Pozri napr. Dupont, C., Sciarini, P. (2001) „Switzerland and the European integration process: Engagement without marriage“. 
West European Politics, Vol. 24, Issue 2, s. 211-232. 

14 EUR-Lex. Access to European Union Law: http://eur-lex.europa.eu/search.html?textScope0=ti-
te&qid=1472894354726&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=en&andText0=ukraine&SUBDOM_INIT=INTER_AGREE&DT
S_SUBDOM=INTER_AGREE&AU_CODED=UKR (prístup 25.5. 2019). Väčšina z 20 bilaterálnych dohôd bola inkorporovaná do 
asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ, ktorej politická časť vstúpila do platnosti prechodne v novembri 2014 a obchodná časť DCFTA (Deep 
and Comprehensive Free Trade Area) v januári 2016. Po ukončení ratifikačného procesu dohoda vstúpila do plnej platnosti 1. 
septembra 2017. 

15 „Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and Their Member States, and Ukraine”. EUR-Lex. 
Access to European Union Law: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1472894354726&uri=CELEX:22011A0121(01) 
(prístup 25.5. 2019). PCA bola uzavretá s platnosťou na obdobie 10 rokov (t.j. od ratifikácie v roku 1998 do roku 2008) s tým, že po 
uplynutí 10 rokov sa jej platnosť automaticky predlžuje na ďalší rok, za predpokladu, že ani jedna zo zmluvných strán nepristúpi k jej 
vypovedaniu.    

http://eur-lex.europa.eu/search.html?textScope0=ti-te&qid=1472894354726&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=en&andText0=ukraine&SUBDOM_INIT=INTER_AGREE&DTS_SUBDOM=INTER_AGREE&AU_CODED=UKR
http://eur-lex.europa.eu/search.html?textScope0=ti-te&qid=1472894354726&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=en&andText0=ukraine&SUBDOM_INIT=INTER_AGREE&DTS_SUBDOM=INTER_AGREE&AU_CODED=UKR
http://eur-lex.europa.eu/search.html?textScope0=ti-te&qid=1472894354726&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=en&andText0=ukraine&SUBDOM_INIT=INTER_AGREE&DTS_SUBDOM=INTER_AGREE&AU_CODED=UKR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1472894354726&uri=CELEX:22011A0121(01)
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2.1. Dohoda o partnerstve a spolupráci  

Dohoda o partnerstve a spolupráci (ďalej v texte – PCA) z roku 1994 stanovila rámec pre 

pravidelný politický dialóg medzi EÚ a Ukrajinou, vrátane konania pravidelných ročných 

summitov na najvyššej úrovni, podmienky pre podporu vzájomného obchodu, investícií 

a rozvoja spolupráce v ekonomickej, sociálnej, finančnej, technologickej a kultúrnej oblasti. 

V dohode sa obidve strany zaviazali k postupnej harmonizácii legislatívy s cieľom prehĺbiť 

ekonomickú spoluprácu, podporiť demokratickú konsolidáciu Ukrajiny a jej transformáciu na 

trhovú ekonomiku. Vo vzájomnom obchode s tovarmi (PCA, časť III) sa obidve strany prihlásili 

v tom čase k platným ustanoveniam GATT o „priaznivom obchodnom režime“ („most-

favoured-nation treatment“) s podmienkou, že sa začnú plne uplatňovať až po pristúpení 

Ukrajiny ku GATT, resp. dosiahnutiu členstva Ukrajiny vo Svetovej obchodnej organizácii 

(WTO).16 PCA neobsahovala cieľ vytvorenia zóny voľného obchodu alebo colnej únie medzi EÚ 

a Ukrajinou. Obidve strany sa v PCA dohodli, že obchod s výrobkami z ocele, textilu 

a jadrovými materiálmi budú regulovať osobitné dohody. EÚ i Ukrajina si zároveň vyhradili 

právo uplatniť obmedzenia vo vzájomnom obchode s tovarmi a službami v približne desiatich 

oblastiach, vrátane obchodovania s poľnohospodárskymi produktmi.17 PCA zároveň stanovila 

podmienky týkajúce sa podnikania a investícií subjektov z EÚ v Ukrajine18 a naopak, vrátane 

pohybu pracovnej sily, kapitálu, ochrany autorských práv a spravodlivej hospodárskej súťaže. 

Ukrajina sa v PCA prihlásila k postupnému približovaniu svojej legislatívy vo vyššie uvedených 

oblastiach k legislatíve EÚ.19 

PCA bola svojim spôsobom „dohodou o budúcej integračnej dohode“, sama o sebe ešte 

neotvorila Ukrajine prístup k jednotnému trhu EÚ, ani k jej jednotlivým sektorovým politikám. 

Bolo však dôležité, že PCA:  

                                                 
16 Svetová obchodná organizácia (WTO) vznikla v roku 1995 ako výsledok Uruguajského kola  rokovaní v rámci Všeobecnej dohody 
o clách a obchode (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT). GATT fungovala od roku 1948 ako medzinárodná konferencia, 
ktorej hlavným cieľom bola zjednotenie pravidiel pre obchod s tovarom medzi zmluvnými členskými krajinami a liberalizácia 
obchodu medzi nimi. WTO ako stála organizácia prebrala agendu GATT a doplnila do nej aj stanovovanie pravidiel pre obchod so 
službami a duševným vlastníctvom. WTO má v súčasnosti 153 členských krajín, ktoré sa podieľajú 98 % na celkovom medzinárodnom 
obchode vo svete. Ukrajina sa stala 152. členskou krajinou WTO v roku 2008. Pozri – World Trade Organization, http://www.wto.org/ 
(prístup 25.5. 2019).  

17 EÚ si v PCA vyhradila právo uplatniť obmedzenia v obchode s Ukrajinou v oblasti ťažby a obchodu s nerastnými surovinami, 
rybolove, obchode s nehnuteľnosťami, audiovizálnymi a telekomunikačnými službami, poľnohospodárskymi produktmi a pod. Na 
strane druhej, Ukrajina si, vyhradila obmedzenia v oblasti finančných služieb (bankovníctvo, poisťovníctvo), nadobúdanie 
a vlastníctvo pôdy, historických budov a pamätníkov, v oblasti rybolovu, poľnohospodárstva, komerčného prenájmu štátneho 
majetku, telekomunikácií, médií, služieb v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a poskytovania právnych služieb s výnimkou 
podnikateľského poradenstva, a pod. Pozri - Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and Their 
Member States, and Ukraine. EUR-Lex, c.d., s. 7-8 (Title III); s. 35 (Annex IV); s. 36-37 (Annex V). 
18 Pozn. jazykovej redakcie: Tu a ďalej autor preferoval formu „v Ukrajine“ namiesto spojenia, ktoré stanovujú pravidlá slovenského 
pravopisu „na Ukrajine“. Používanie v slovenčine zaužívaného spojenia v očiach Ukrajincov nadobudlo totiž negatívnu konotáciu  
kvôli účelovému využívaniu ruským politickým a mediálnym establišmentom, ktoré potláča medzinárodno-právnu subjektivitu 
Ukrajiny. 
19 Tamže, s. 9-13 (Title IV). 

http://www.wto.org/
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1) inštitucionalizovala pravidelný a štruktúrovaný politický i expertný dialóg medzi EÚ 

a Ukrajinou, vrátane podmienok a možností budúceho pristúpenia Ukrajiny 

k integrovanému priestoru únie;  

2) EÚ sa zaviazala, že spoluprácu s Ukrajinou prehĺbi za predpokladu, že Ukrajina bude 

napĺňať v praxi demokratické princípy, dodržiavať ľudské práva a splní podmienky pre 

členstvo vo WTO;  

3) prostredníctvom PCA sa Ukrajina zaviazala, že bude postupne približovať 

(aproximovať) svoju legislatívu s EÚ v oblastiach, týkajúcich sa fungovania jednotného 

priestoru pre voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb v rámci EÚ;  

4) PCA ustanovila právny rámec pre začatie poskytovania technickej pomoci EÚ Ukrajine 

v jej transformácii na demokratickú krajinu s trhovou ekonomikou.  

Všetky ostatné bilaterálne zmluvy EÚ s Ukrajinou uzavreté v období 1994-2014, vrátane 

zmlúv o obchode s jadrovými materiálmi, výrobkami z textilu a ocele, spolupráci v oblasti 

ochrany životného prostredia, mierového využívania jadrových technológií a pod. boli  

výsledkom napĺňania PCA od nadobudnutia jej plnej účinnosti v roku 1998.  

 

2.2. Európska politika susedstva a rokovania o novej dohode 

K zásadným zmenám vo vzťahoch medzi EÚ a Ukrajinou došlo po roku 2004. Príčinou bol 

vývin v rámci EÚ po „veľkom rozšírení“ v roku 2004 i politické zmeny v Ukrajine po 

prezidentských voľbách na prelome rokov 2004 a 2005. Súčasne s rozšírením o 10 nových 

členských krajín v roku 2004, vrátane Slovenska sa EÚ rozhodla ponúknuť v rámci Európskej 

politiky susedstva (ENP - European Neighbourhood Policy) novým susedom, vrátane 

Ukrajiny, perspektívu ich zapojenia do integrovaného priestoru štyroch základných slobôd za 

predpokladu, že budú približovať svoje národné legislatívy k legislatíve EÚ. Zároveň, 

v súvislosti s blížiacim sa ukončením desaťročného obdobia platnosti PCA (v roku 2008), 

Ukrajina i ďalšie krajiny ENP boli vyzvané, aby ukončili pristúpenie k WTO, čo by umožnilo 

začať rokovania o nových rámcových dohodách s EÚ, ktoré by obsahovali i liberalizáciu 

obchodu.20 K významným zmenám v roku 2004 došlo i na strane Ukrajiny po udalostiach tzv. 

pomarančovej revolúcie sprevádzajúcej prezidentské voľby v Ukrajine na prelome rokov 2004 

                                                 
20 Pozri napr. Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with Our Eastern and Southern Neighbours, Brussels: 
Commission of the European Communities, March 11, 2003, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf (prístup 
3.9.2019). Ďalšie strategické dokumenty EÚ, týkajúce sa formulovania cieľov a definovania nástrojov ENP, pozri na internetovej 
stránke Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. European Neighbourhood Policy. Documents. Strategy papers. European External 
Action Service, http://eeas.europa.eu/enp/documents/strategy-papers/index_en.htm (prístup 3.9. 2019).   

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf
http://eeas.europa.eu/enp/documents/strategy-papers/index_en.htm
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a 2005. Nový ukrajinský prezident Viktor Juščenko i vláda vedená Júliou Tymošenko 

deklarovali dosiahnutie členstva v EÚ za prioritu zahraničnej politiky Ukrajiny.21  

Hlavným politickým nástrojom ENP sa stal Akčný plán (AP - Action Plan), ktorého cieľom 

bolo pomôcť krajinám ENP harmonizovať legislatívu s EÚ. Išlo o politický dokument (nie 

záväzný zmluvný dokument), ktorý spoločne dohodli EÚ a vláda príslušnej krajiny ENP ako 

spoločný program komplexných reforiem s cieľom priblíženia krajiny ENP k štandardom 

a normám EÚ, zvyčajne na obdobie troch rokov. EÚ ponúkla Akčné plány iba tým krajinám 

východného susedstva, ktoré mali s EÚ uzavreté PCA. Akčný plán s Ukrajinou bol dohodnutý 

21. februára 2005. Obsahoval 14 priorít a 71 cieľov, ktoré mala Ukrajina implementovať 

v rokoch 2005-2007 v rámci 6 sektorových oblastí: politický dialóg a reforma politického 

systému; hospodárske a sociálne reformy, vrátane regionálneho rozvoja; obchod, trh 

a reforma regulačného rámca; spolupráca v justícii a vnútorných záležitostiach; doprava, 

energetika, informačná spoločnosť a životné prostredie; kontakty medzi ľuďmi.22 V uvedenom 

trojročnom období (2005-2007) vláda Ukrajiny pri implementovaní AP uskutočnila viac než 

400 konkrétnych reformných opatrení v oblasti harmonizácie s legislatívou EÚ.23  

Reformné úsilie Ukrajiny, podporené EÚ politicky i prostredníctvom technickej pomoci, 

viedlo k trom významným míľnikom v integračnom procese Ukrajiny v rokoch 2007 a 2008:  

1) v roku 2007 začali rokovania medzi EÚ a Ukrajinou o tzv. Dohode o posilnenej 

spolupráci (Enhanced Cooperation Agreement - ECA), ktorá mala nahradiť starú PCA 

a plne zodpovedať ambíciám ENP, t.j. docieliť priblíženie ukrajinskej legislatívy s EÚ na 

strane jednej, a umožniť pristúpenie Ukrajiny k jednotnému priestoru štyroch slobôd 

EÚ na strane druhej;  

2) v roku 2007 Ukrajina a EÚ podpísali dve kľúčové dohody v oblasti liberalizácie 

podmienok pre voľný pohyb osôb: dohodu o spolupráci v boji s nelegálnou migráciou a 

readmisii osôb a dohodu o uľahčení vydávania schengenských víz pre občanov 

Ukrajiny.  

3) v roku 2008 Ukrajina dosiahla členstvo v WTO, čo umožnilo, aby sa následne začali 

rokovania o liberalizácii obchodu s EÚ, ako paralelná súčasť rokovaní o sektorových 

kapitolách ECA (v rovnakom roku sa obidve strany dohodli na zmene názvu budúcej 

dohody na „asociačná dohoda“);  

                                                 
21 Pozri napr. Gromadzki, G., Sushko, O., Vahl, M., Wolczuk, K., and Wolczuk, R. (2004) Ukraine and the EU after the Orange 
Revolution. Brussels. CEPS Policy Briefs No. 60, 1 December 2004. 

22 EU/Ukraine Action Plan, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/ukraine_enp_ap_final_en.pdf (prístup 23.8.2019). 

23 Analýzu pozri v - Duleba, A., Najšlová, L., Benč, V., Bilčík, V. (2008) The Reform of the European Neighbourhood Policy. Tools, 
Institutions, and a Regional Dimension. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association. 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/ukraine_enp_ap_final_en.pdf
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Vyššie uvedené tri skutočnosti predstavovali zlomové míľniky pre európsky integračný 

proces Ukrajiny od nadobudnutia štátnej suverenity v roku 1992. Znamenali zásadné kroky 

smerom k pristúpeniu Ukrajiny k integrovanému priestoru štyroch základných slobôd EÚ 

a postupnému odbúraniu „rozdeľujúcich“ funkcií slovensko-ukrajinskej hranice ako 

vonkajšej hranice EÚ. 

 

2.3. Východné partnerstvo a asociačná dohoda 

Dve súbežné zahraničnopolitické udalosti v roku 2008 viedli k sformovaniu konsenzu 

v rámci EÚ o prehĺbení integračnej ponuky krajinám východného susedstva:  

1) iniciatíva na vytvorenie Únie pre Stredomorie, ktorá ponúkla rozšírený program 

spolupráce EÚ s krajinami južného susedstva, a ktorú presadil bývalý francúzsky 

prezident Nicolas Sarkozy počas predsedníctva Francúzska v Rade EÚ v druhej polovici 

roku 2008, vyvolala reakciu iných členských krajín, predovšetkým zo severnej 

a strednej Európy. Na ich podnet EÚ dospela ku konsenzu, že pokiaľ sa má rozšíriť 

spolupráca s južnými susedmi, musí sa rozšíriť i spolupráca s východnými susedmi. 

Výsledkom bolo sformulovanie novej ponuky spolupráce pre Ukrajinu a ďalších päť 

krajín bývalého ZSSR (Azerbajdžan, Arménsko, Bielorusko, Gruzínsko a Moldavsko) 

v podobe Východného partnerstva (VP). Ideový zámer pre vznik VP bol prvýkrát 

predstavený ako spoločná iniciatíva Poľska a Švédska na rokovaní Rady EÚ pre 

všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy v Bruseli 26. mája 2008.24 Návrh vychádzal 

z tézy o potrebe posilniť „európsku ponuku“ pre východných susedov Únie na báze 

ENP, avšak, zároveň o ponuku, ktorá by šla nad rámec existujúcej praxe a nástrojov 

politiky susedstva;  

2) vojenský zásah Ruska proti Gruzínsku v auguste 2008 vyvolal rozhodnú reakciu EÚ, 

ktorá bola predmetom rokovania mimoriadneho summit EÚ 1. septembra 2008. 

Jedným zo záverov summitu lídrov členských krajín EÚ bola výzva adresovaná 

Európskej komisii, aby v decembri 2008 predstavila návrh Východného partnerstva, 

keďže po konflikte je „nevyhnutné viac než kedykoľvek predtým podporiť regionálnu 

spoluprácu v celom regióne východnej Európy a posilniť vzťahy krajín regiónu s EÚ.“25   

                                                 
24 Eastern Partnership. Polish-Swedish Proposal, 23 May 2008. Závery z rokovania Rady: Council of the European Union. Press 
Release, 2870th Council Meeting, Brussels, 26-27 May 2008, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/100674.pdf (prístup: 23.9.2019). 

25 Presidency Conclusions. Extraordinary European Council, Brussels, 1 September 2008. Brussels: Council of the European Union, 6 
October 2008, 12594/2/08, https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/102545.pdf (prístup: 
3.10.2019). 

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/102545.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/100674.pdf
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Európska komisia predložila programový návrh VP na schválenie Európskemu 

parlamentu a Rade 3. decembra 2008.26. Nová ponuka krajinám VP zo strany EÚ obsahovala 

nasledujúce hlavné body:  

1) postupné dosiahnutie bezvízového režimu medzi EÚ a krajinami VP;  

2) vytvorenie zóny voľného obchodu prostredníctvom uzavretia „hlbokých 

a komplexných dohôd o liberalizácii obchodu“ (Deep and Comprehensive Free Trade 

Area - DCFTA);  

3) posilnenie sektorových reforiem v krajinách VP v súlade s európskym acquis;  

4) príprava Akčných plánov novej generácie, ktoré by ešte silnejšie previazali reformný 

proces v krajinách VP s ich integráciou s EÚ;  

5) uzavretie nových asociačných dohôd obsahujúcich obchodné časti, ktoré by išli nad 

rámec tradičných FTA dohôd s tretími krajinami a znamenali ekonomickú integráciu 

východných susedov do jednotného trhu únie, tzv. hlboké a komplexné dohody 

o voľnom obchode (DCFTA – Deep and Comprehensive Free Trade Area) s cieľom 

nahradiť PCA dohody;  

6) možnosť krajín VP pristúpiť k sektorovým komunitárnym programom a agentúram EÚ 

a prostredníctvom nich docieliť integráciu s EÚ v príslušných sektoroch;  

7) zvýšenie adresnosti finančnej pomoci EÚ v závislosti od pokroku VP krajín pri realizácii 

reforiem a aproximácii s európskou legislatívou;  

8) dôsledné dodržiavanie diferencovaného prístupu EÚ k partnerským krajinám na 

základe vyhodnotenia ich pokroku a politickej vôle realizovať reformy.  

Ustanovujúci summit členských krajín EÚ a šiestich krajín VP, ktorý zahájil realizáciu 

politiky VP, sa uskutočnil počas predsedníctva Českej republiky v Rade EÚ v Prahe 7. mája 

2009.27   

Hlavnou súčasťou ponuky EÚ v rámci VP bola možnosť partnerských krajín uzavrieť s EÚ 

asociačné dohody, obsahujúce dohody o hlbokej a komplexnej zóne voľného obchodu 

(AA/DCFTA). Napriek tomu, že rokovania o politickej a sektorovej časti asociačných dohôd 

a rokovania o DCFTA sa v prípade krajín VP viedli individuálne s každou krajinou a paralelne, 

zlúčenie sektorových reforiem s otváraním jednotného trhu v rámci jednej komplexnej 

dohody robí z AA/DCFTA výnimočný integračný typ dohody v doterajšej zmluvnej praxi EÚ, 

                                                 
26 Eastern Partnership. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Commission of the 
European Communities, Brussels, 3.12.2008, COM(2008) 823 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0823&from=EN (prístup: 3.10.2019). 

27 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague 7 May 2009. Council of the European Union, Brussels, 7 May 
2009, 8435/09, https://www.consilium.europa.eu/media/31797/2009_eap_declaration.pdf (prístup: 3.10.2019). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0823&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0823&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/media/31797/2009_eap_declaration.pdf
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ktorý je porovnateľný iba s typom dohody EEA (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko). V prípade 

uzavretia a implementácie týchto dohôd, krajiny VP sa stanú súčasťou jednotného trhu EÚ, 

vrátane trhov krajín, ktoré majú s EÚ uzavreté EEA dohody, dohodu o colnej únii (Turecko) 

a takisto Švajčiarska, ktoré má s EÚ uzavreté príslušné bilaterálne sektorové dohody. 

Asociačné dohody s DCFTA vyžadujú vysokú mieru aproximácie legislatívy partnerských 

krajín s ekonomickou a obchodnou legislatívou EÚ, ktorá predstavuje zruba 85 % celej 

príslušnej legislatívy EÚ. Podľa vyjadrení zástupcov Európskej komisie, asociačné dohody 

ponúknuté krajinám VP sú z hľadiska preberania európskej legislatívy a prístupu 

k jednotnému trhu identické dohodám EEA.28 Inými slovami, podpis a ratifikácia asociačných 

dohôd, a samozrejme, ich implementácia krajinami VP v praxi bude znamenať de facto ich 

ekonomickú integráciu s EÚ, t.j. plný prístup krajín VP k integrovanému priestoru voľného 

pohybu tovaru, služieb a kapitálu v rámci integrovaného priestoru EÚ.29   

Ukrajina ako prvá z krajín VP ukončila rokovania o sektorovej časti asociačnej dohody 

s EÚ. Rokovania sa začali v roku 2007 (pôvodne ešte ako rokovania o ECA – Enhanced 

Cooperation Agreement, od roku 2008 po začatí realizácie VP boli pretransformované na 

rokovania o asociačnej dohode - AA) a boli ukončené v októbri 2009. Osobitné rokovania 

o DCFTA začali v roku 2008, hneď po vstupe Ukrajiny do WTO, a boli ukončené v októbri 2011. 

V marci 2012 bola inicializovaná (parafovaná) sektorová časť AA dohody s Ukrajinou a v júli 

2012 časť dohody o DCFTA.30  

Od júla 2012 bola dohoda pripravená na podpis a následne na ratifikačný proces v Ukrajine 

a členských krajinách EÚ. Jej podpis bol očakávaný na Vilniuskom summite VP v novembri 

2013. Vtedajší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč sa však rozhodol pod nátlakom Ruska 

dohodu nepodpísať. Jeho rozhodnutie vyvolalo masové protesty, ktoré viedli k zásadným 

politickým zmenám v Ukrajine a zároveň vyústili do vojenskej agresie Ruska, ktoré vo februári 

2014 anektovalo Krym a začalo vojensky podporovať separatistov na Donbase. Napriek 

pokračujúcemu vojenskému konfliktu na východe Ukrajiny, nové politické vedenie Ukrajiny 

(prezident Petro Porošenko zvolený v máji 2014 i vláda vedená Arsenijom Jaceňukom, ktorá 

potvrdila svoj politický mandát v parlamentných voľbách v októbri 2014) pristúpili k podpisu 

asociačnej dohody s EÚ.31 Politická časť asociačnej dohody nadobudla prechodnú platnosť 1. 

                                                 
28 Rozhovory autora so zástupcami Európskej komisie, ktorí boli členmi vyjednávaceho tímu EÚ pri rokovaniach s  Ukrajinou 
o asociačnej dohode a DCFTA. Rozhovory sa uskutočnili v Bruseli v decembri 2012. Viac pozri – Duleba, A., Benč, V., Bilčík, V.: Policy 
Impact of the Eastern Partnership on Ukraine. Trade, energy, and visa dialogue. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign 
Policy Association, 2012. 

29 Pozri napr. Van der Loo, G., Van Elsuwege, P., Petrov, R. (2014) The EU-Ukraine Association Agreement: Assessment of an 
Innovative Legal Instrument. European University Institute, Department of Law. EUI Working Paper LAW 2014/09. 

30 Inicializácia resp. parafovanie dohody v zmluvnej praxi EÚ znamená ukončenie a overenie jej oficiálneho prekladu do všetkých 
jazykov členských krajín EÚ a jazyka zmluvnej krajiny - v tomto prípade Ukrajiny, vrátane overenia identického významu použitej 
terminológie vo všetkých jazykoch EÚ a v ukrajinskom jazyku. 

31 Pozri napr. Pridham, G. (2014) „EU-Ukraine Relations and the Crisis with Russia, 2013-2014“. The International Spectator, Vol. 49, 
2014, s. 53-61.   
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novembra  2014 a jej obchodná časť (DCFTA) 1. januára 2016. Plnú platnosť nadobudla dohoda 

až 1. septembra 2017 po ukončení ratifikačného procesu.32  

Dohoda pozostáva z preambuly, 7-ich hlavných častí (všeobecné princípy; politický 

dialóg; spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť; DCFTA (obsahuje 15 kapitol); hospodárska 

a sektorová spolupráca (obsahuje 28 kapitol); finančná spolupráca; inštitucionálne 

záležitosti), 43 príloh (zoznamy európskej legislatívy spolu s uvedením prechodných období 

a termínmi pre ich aproximáciu) a troch protokolov (spolu viac ako 1200 strán textu). Dohoda 

má symetrický charakter, tzn. Ukrajina bude získavať prístup k jednotlivým segmentom 

európskeho trhu v miere aproximácie vlastnej legislatívy a reformovania inštitúcií v súlade 

s ustanoveniami dohody. Jednotlivé kapitoly predpokladajú zavŕšenie aproximačného procesu 

v priebehu 5 – 10 rokov.33  

Z hľadiska aproximácie s európskou legislatívou sa asociačná dohoda Ukrajiny svojim 

rozsahom príliš nelíši od štruktúry prístupových zmlúv s EÚ (najnovšie napr. prístupovej 

zmluvy s Chorvátskom, ktoré sa 1. júla 2013 stalo 28. členom EÚ) a je – ako sme už spomínali 

- prakticky identická s dohodami typu EEA. Rozdiel medzi členskými krajinami EÚ a krajinami 

s vykonanými asociačnými dohodami ponúknutými v rámci VP bude pozostávať v dvoch 

základných skutočnostiach:  

1) krajiny VP s AA/DCFTA na rozdiel od krajín EEA nebudú mať štatút pozorovateľov pri 

prijímaní novej legislatívy EÚ, ktorá je záväzná pre všetky strany, ktoré majú prístup 

k jednotnému trhu, a ani nebudú spolurozhodovať v legislatívnom procese únie, 

pretože nebudú (ešte) členmi EÚ;  

2) krajiny VP budú preberať iba zhruba o 15 % menej novej európskej legislatívy týkajúcej 

sa fungovania jednotného trhu než terajšie členské krajiny EÚ.  

 

 

                                                 
32 Aby dohoda nadobudla plnú platnosť, museli ju ratifikovať všetky členské krajiny EÚ v súlade s vlastnou národnou legislatívou, 
Európsky parlament a parlament Ukrajiny. Európska legislatíva umožňuje provizórne resp. prechodné uplatňovanie dohôd s tretími 
krajinami už počas priebehu ratifikačného procesu v členských krajinách EÚ za predpokladu, že príslušnú dohodu ratifikuje Európsky 
parlament. Európsky parlament ratifikoval asociačnú dohodu Ukrajiny v rovnakom čase ako i parlament Ukrajiny 16. septembra 2014. 
Počas dvoch rokov – do septembra 2016 - dohodu ratifikovali všetky členské krajiny EÚ s výnimkou Holandska. Zdržanie ratifikácie 
dohody v Holandsku bolo spôsobené výsledkami referenda, ktoré sa konalo v apríli 2016. Na referende sa zúčastnilo 32,28 % 
právoplatných voličov, pričom 61 % z nich sa vyslovilo proti ratifikácii dohody. Napriek tomu, že referendum malo iba odporúčací 
charakter, holandská vláda sa rozhodla pozastaviť ratifikáciu dohody až do zvolenia nového parlamentu. Parlamentné voľby 
v Holandsku sa uskutočnili v marci 2017 a nový parlament ratifikoval asociačnú dohodu s Ukrajinou v máji 2017. Spolu s ratifikáciou 
si Holandsko uplatnilo výhrady voči interpretácii dohody, a predovšetkým, že dohoda neznamená automaticky i členstvo Ukrajiny 
v EÚ, a že na jej základe nevzniká Holandsku záväzok poskytovať Ukrajine vojenskú pomoc – pozri napr. Teffer, P. (2017) 
„Netherlands ratifies EU-Ukraine treaty“. Euobserver, 30.5.2017, https://euobserver.com/foreign/138060 (prístup 7.2.2019).   

33 Plný text asociačnej dohody pozri: EU-Ukraine Association Agreement. European Union External Action Service: 
http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/140912_ukraine_en.htm (prístup 23.9. 2019). Najdlhšie prechodné obdobie sa týka 
obchodovania z automobilmi (obchodná časť dohody), podľa ktorého, Ukrajina má právo prijímať ochranné opatrenia na dovoz 
automobilov z EÚ počas 15 rokov od nadobudnutia účinnosti dohody. 

https://euobserver.com/foreign/138060
http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/140912_ukraine_en.htm
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Úplná a úspešná implementácia AA/DCFTA bude pre Ukrajinu znamenať:  

1) dokončenie post-sovietskej modernizácie krajiny podľa európskeho modelu a jej 

transformáciu na modernú európsku krajinu porovnateľnú so súčasnými členskými 

krajinami EÚ z hľadiska platnej legislatívy a fungovania inštitúcií;  

2) Ukrajina sa stane krajinou pripravenou inštitucionálne i ekonomicky na plnohodnotné 

členstvo v EÚ. Po implementácii AA/DCFTA, vstup Ukrajiny do EÚ bude už len 

otázkou politického rozhodnutia členských krajín EÚ a, samozrejme, politickej vôle 

Ukrajiny plniť i politické (kodanské) kritéria na členstvo v EÚ.34  

Na rozdiel od asociačných dohôd, ktoré EÚ ponúkla bývalým komunistickým krajinám 

strednej Európy na začiatku 90. rokov minulého storočia, AA/DCFTA v rámci VP obsahuje 

i aproximáciu so schengenským a energetickým acquis s cieľom dosiahnuť zrušenie vízového 

režimu a postupnú integráciu krajín VP do formujúceho sa jednotného energetického trhu EÚ. 

Inými slovami, zmluvný rámec EÚ s krajinami VP je nastavený flexibilne a umožňuje 

partnerským krajinám dosiahnuť progres v ich integrácii do jednotného priestoru únie 

prostredníctvom uzavretia bilaterálnych dohôd v dvoch sektorových politikách – vízový 

dialóg a energetika. V týchto dvoch sektoroch sa spoločný priestor EÚ môže otvoriť krajinám 

skôr než implementujú všetky ustanovenia z asociačných dohôd. Výsledkom je skutočnosť, že 

tri krajiny VP, ktoré s EÚ uzavreli asociačné dohody s EÚ - Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajina, 

- boli schopné dosiahnuť zrušenie vízového režimu vo vzťahoch s EÚ v priebehu relatívne 

krátkeho obdobia od začiatku implementácie VP.35 

Výnimočnosť prístupu EÚ v rámci VP je daná tým, že vo vzťahoch s krajinami VP 

kombinuje dva modely zmluvnej praxe s vonkajšími partnermi, ktoré majú možnosť získať 

prístup k vnútornému priestoru EÚ alebo jeho sektorovým oblastiam: model komplexnej 

dohody (model prístupovej zmluvy kde platí princíp „všetko alebo nič“ alebo model EEA 

zmluvy kde platí princíp „takmer všetko alebo nič“) a bilaterálne sektorové dohody (model 

                                                 
34 Slovenská republika podpísala asociačnú dohodu s EÚ v októbri 1993 a členom EÚ sa stala v máji 2004, t.j. v prípade SR obdobie 
medzi podpisom asociačnej dohody a nadobudnutím plného členstva v únii trvalo 11 rokov. Je pravda, že asociačné dohody, ktoré 
Európske spoločenstvá (EÚ od roku 1993) ponúkli bývalým komunistickým krajinám strednej Európy, obsahovali prísľub budúceho 
členstva v únii, zatiaľ čo AA/DCFTA ponúknuté v rámci VP tento prísľub neobsahujú. Nič to však nemení na skutočnosti, že podstata 
asociačných dohôd SR i Ukrajiny je rovnaká – modernizácia podľa modelu EÚ prostredníctvom umožnenia prístupu k integrovanému 
priestoru únie na základe aproximácie s európskou legislatívou. Uplatňovanie asociačnej dohody SR od roku 1993 viedlo k: 1) 
postupnej harmonizácii SR s legislatívou EÚ a príprave SR na prístupové rokovania s EÚ, ktoré začali v roku 1999 po splnení 
politických kodanských kritérií; 2) reforme a demokratizácii verejných inštitúcií zdedených z bývalého komunistického režimu, 
vrátane reformy podnikateľského  prostredia a fungovania justície; 3) a nakoniec, viedlo k tomu, že už v druhej polovici 90. rokov 
minulého storočia, podiel krajín EÚ na zahraničnom obchode SR dosiahol viac než 80 %. Analýzu vplyvu asociačných dohôd ČR, 
Poľska, Maďarska a SR na vývin ich zahraničného obchodu v 90. rokoch pozri napr. – Caporale, G.M., Rault, Ch., Sova, R., Sova, A. 
(2009) „On the bilateral trade effects of free trade agreements between the EU-15 and the CEEC-4.“ In: Review of World Economics, 
149. Kiel Institute, s. 189-206.        

35 Bezvízový režim pre Moldavsko vo vzťahoch s EÚ vstúpil do platnosti 28. apríla 2016, Gruzínsko – 28. marca 2017 a pre Ukrajinu 11. 
júna 2017. Informácie o priebehu a výsledkoch vízového dialógu EÚ s uvedenými tromi asociovanými krajinami pozri – Visa 
liberalisation with Moldova, Ukraine and Georgia. European Commission, Migration and Home Affairs, https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/visa-liberalisation-moldova-ukraine-and-georgia_en 
(prístup: 29.9.2019). 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/visa-liberalisation-moldova-ukraine-and-georgia_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/visa-liberalisation-moldova-ukraine-and-georgia_en
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sektorových zmluvných vzťahov so Švajčiarskom, t.j. – integrácia v rámci jedného 

konkrétneho sektora na základe aproximácie s acquis príslušného sektora a bilaterálnej 

sektorovej dohody. Inými slovami, v prípade úspešného naplnenia programov spolupráce 

v uvedenom sektore, čo potvrdzuje príklad vízového dialógu, Ukrajina sa môže stať súčasťou 

energetického trhu EÚ ešte predtým, než sa jej podarí implementovať celý komplex acquis 

obsiahnutý v asociačnej dohode s EÚ. 

Vízový dialóg medzi EÚ a Ukrajinou sa začal v roku 2008. V júni 2009 sa obidve strany 

dohodli na Akčnom pláne pre liberalizáciu vízového režimu, ktorý predpokladal dosiahnutie 

zrušenia víz pre občanov Ukrajiny pri ich cestovaní do EÚ na základe aproximácie Ukrajiny so 

schengenským acquis. Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť zverejnili 

prvú hodnotiacu správu o plnení cieľov Akčného plánu s Ukrajinou v roku 2011. Šiesta 

hodnotiaca správa zverejnená v decembri 2015 skonštatovala, že Ukrajina splnila všetky 

požiadavky stanovené akčným plánom a je pripravená na bezvízový režim s EÚ. V apríli 2016 

Európska komisia navrhla Rade a Európskemu parlamentu zrušenie vízovej povinnosti pre 

občanov Ukrajiny cestujúcich do schengenského priestoru. V máji 2017 Rada a pred ňou 

i Európsky parlament schválili návrh Komisie. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 11. júna 2017 

a odvtedy platí vo vzťahoch medzi EÚ a Ukrajinou bezvízový styk pri vzájomných cestách 

občanov s platnými biometrickými pasmi s dĺžkou pobytu do 90 dní.  

Ponuku na vízový dialóg s cieľom zaviesť bezvízový režim s EÚ dostali iba tie krajiny 

Východného partnerstva, ktoré uzavreli s EÚ asociačné dohody - Ukrajina, Gruzínsko 

a Moldavsko. Zavedenie bezvízového režimu vytvára zásadne novú príležitosť pre 

medziľudské kontakty a rozvoj spolupráce medzi Ukrajinou členskými krajinami EÚ, vrátane 

západnými susedmi Ukrajiny – Poľskom, Slovenskom, Maďarskom a Rumunskom. Je zároveň 

prvým krokom smerom na ceste k dohode o liberalizácii pracovného trhu medzi EÚ 

a Ukrajinou, ktorý však bude závisieť od úspešnosti implementácie komplexnej asociačnej 

dohody. V každom prípade, bezvízový režim medzi EÚ a Ukrajinou je začiatkom jej integrácie 

do spoločného priestoru slobodného pohybu osôb v rámci únie.  

Podobný integračný proces – paralelne s implementáciou asociačnej dohody - prebieha i 

v sektore energetiky. 1. februára 2011 Ukrajina pristúpila k Zmluve o energetickom 

spoločenstve EÚ (Energy Community Treaty). V prístupovom protokole sa Ukrajina zaviazala 

implementovať európsku legislatívu v sektore energetiky na úrovni druhého legislatívneho 

balíčka, ktorý predpokladá zásadné reformy ukrajinskej energetiky, vrátane liberalizácie 

vnútorného trhu so zemným plynom a elektrickou energiou, zriadenie nezávislého 

regulačného úradu a demonopolizáciu sektoru.36 Aj v tomto sektore môže Ukrajina napredovať 

                                                 
36 Protocol concerning the Accession of Ukraine to the Treaty Establishing Energy Community, http://www.energy-
community.org/pls/portal/docs/728177.PDF (prístup 3.9. 2019).  

http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/728177.PDF
http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/728177.PDF
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rýchlejšie v integračnom procese s EÚ, nečakajúc na implementáciu celého komplexu acquis 

obsiahnutého v asociačnej dohode. 

 

3. Tri základné scenáre pre európsku integráciu Ukrajiny  

Existujú tri základné scenáre pokračovania európskeho integračného procesu Ukrajiny 

v strednodobom horizonte najbližších 10-15 rokov v zmysle ich vplyvu na vytváranie 

podmienok pre rozvoj cezhraničnej spolupráce na slovensko-ukrajinskej hranici. Tieto tri 

základné scenáre označíme ako: 1) pozitívny scenár 2) neutrálny scenár a 3) negatívny scenár.  

 

3.1. Pozitívny scenár 

Optimálna verzia pozitívneho scenára predpokladá úspešný priebeh plnenia asociačnej 

dohody zo strany Ukrajiny. V najbližších 10-15 rokoch budú v Ukrajine vládnuť politické sily 

presvedčené o bezalternatívnosti reforiem a európskeho integračného procesu. Ukrajinská 

verejnosť podporí pokračovanie hlbokých reforiem, ktoré boli naštartované po Majdane v roku 

2014, napriek tomu, že bude musieť zaplatiť cenu v podobe prechodného zhoršenia sociálnych 

a ekonomických podmienok. Zároveň, podmienkou pre naplnenie pozitívneho scenára je, že 

nedôjde k eskalácii vojenského konfliktu s Ruskom a Ukrajina si udrží dostatočnú vnútornú 

politickú stabilitu i kapacity na to, aby zvládla proces reforiem a aproximácie s európskou 

legislatívou. Podarí sa efektívne potlačiť korupciu, ozdraviť a zefektívniť súdnictvo 

i fungovanie verejných inštitúcií, vrátane dokončenia reformy verejnej správy. Stabilizačná 

podpora Medzinárodného menového fondu prinesie svoje výsledky v podobe udržateľných 

verejných financií, návratu Ukrajiny na svetové finančné trhy, zvýšenému prílevu 

zahraničných investícií, vytváraniu nových pracovných miest a zdravého ekonomického 

rastu. Ukrajinskí podnikatelia využijú možnosti, ktoré im prináša asociačná dohoda s EÚ.   

Na strane druhej, tento scenár predpokladá, že EÚ sa počas najbližších 10-15 rokov bude 

schopná vyrovnať s vnútornými i vonkajšími výzvami a nerezignuje na úlohu 

transformačného aktéra v Európe, ktorú si vybudovala počas posledných štyroch dekád. EÚ 

úspešne zvládne Brexit, vrátane jeho dôsledkov, úspešne zreformuje eurozónu a nájde novú 

inštitucionálnu rovnováhu, ktorá zabezpečí efektívne fungovanie hlavných inštitúcii únie, 

udrží si pozitívnu dynamiku ekonomického vývoja, bude schopná zosúladiť svoju energetickú 

spotrebu s potrebami ekonomického rozvoja i riešením klimatických zmien, bude úspešne 

čeliť rastúcemu protekcionizmu vo svetovom obchode, vypracuje efektívnu migračnú politiku 

a nerezignuje na vlastné politické a civilizačné hodnoty.  
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Predpokladom pre naplnenie tohto scenára je takisto zastavenie vlny krajne pravicového 

i krajne ľavicového politického extrémizmu a nacionalizmu v členských krajinách EÚ, ktoré 

ohrozuje európsky integračný projekt a podkopáva jeho transformačnú kapacitu v susedstve 

EÚ. EÚ bude pokračovať v politike rozširovania na západnom Balkáne a v poskytovaní podpory 

reforiem v krajinách východnej Európy, vrátane podpory reforiem v Ukrajine. Vzťahy EÚ 

s Ruskom nenadobudnú podobu, ktorá by vytvorila neprekonateľné prekážky pre 

implementáciu asociačnej dohody Ukrajiny. V ideálnej verzii tohto scenára dôjde k zásadnej 

zmene v politike Ruska voči EÚ a následne i voči Ukrajine. Rusko prestane vnímať Východné 

partnerstvo a napĺňanie asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ ako konkurenčný geopolitický 

projekt a naopak, začne ho vnímať ako príležitosť pre vlastnú modernizáciu a spoluprácu s EÚ.             

Ak by sa naplnili vyššie uvedené predpoklady, asociačná dohoda Ukrajiny by mohla byť 

úspešne implementovaná v horizonte rokov 2027-2030. Avšak, aj menej optimálna verzia 

pozitívneho scenára vychádza z predpokladu, že asociačná dohoda bude implementovaná – 

síce neskôr ako skôr, ale bude.      

 

3.2. Neutrálny scenár 

Neutrálny scenár predpokladá, že v strednodobom horizonte s výhľadom do roku 2027-

2030 nedôjde k zásadným zmenám v integračnom procese Ukrajiny s EÚ, a tým ani 

k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre rozvoj slovensko-ukrajinskej spolupráce. Inými 

slovami, bude pokračovať existujúce status quo inštitucionálneho rámca pre bilaterálne 

slovensko-ukrajinské vzťahy a v uvedenom strednodobom výhľade nedôjde k naplneniu 

asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou z dôvodov, ktoré môžu nastať na strane EÚ alebo 

Ukrajiny. Nie je možné vylúčiť ani to, že v najbližších rokoch bude EÚ čeliť novej vlne 

hospodárskej, menovej krízy, alebo migračnej kríze, ktorá zabráni procesu otvárania sa EÚ 

tretím krajinám, vrátane ďalšieho rozširovania i otvárania jednotného trhu prostredníctvom 

dohôd typu AA/DCFTA v rámci Východného partnerstva. K naplneniu tohto scenára môže dôjsť 

i za predpokladu, že Ukrajina nezvládne naplnenie asociačnej dohody z dôvodu nedostatočnej 

politickej vôle realizovať ťažké reformy alebo nedostatočnej administratívnej kapacity, t.j. že 

čas na naplnenie ustanovení asociačnej dohody si v prípade Ukrajiny vyžiada oveľa dlhšie 

obdobie, než predpokladaných zhruba 10 rokov. Ďalším faktorom môže byť eskalácia konfliktu 

s Ruskom, resp. rezignácia EÚ pokračovať v podpore Ukrajiny v prípade, že politické sily 

v Ukrajine rezignujú na reformy. Pri neutrálnom scenári zostane strategický nadnárodný 

rámec pre spoluprácu medzi SR a Ukrajinou nezmenený i v horizonte po rokoch 2027-2030.      
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3.3. Negatívny scenár 

Negatívny scenár znamená, že dôjde k zastaveniu integračného procesu Ukrajiny 

a k nenaplneniu asociačnej dohody s EÚ. Tento scenár môže nastať za predpokladu, že 1) 

Ukrajina zlyhá v aproximačnom procese a nebude schopná uskutočniť reformy a naplniť 

asociačnú dohodu; 2) Ukrajina sa rozhodne v strednodobom horizonte uprednostniť 

integráciu s Eurázijskou úniou s Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom pred integráciou s EÚ; 

a 3) EÚ rezignuje na integračnú politiku voči krajinám Východného partnerstva, vrátane 

Ukrajiny.  

Nie je, a v strednodobom výhľade ani nebude možné, zlúčiť integráciu Ukrajiny s EÚ 

s integráciou s Eurázijskou úniou. Možné by to bolo iba na základe teoretického predpokladu, 

t.j. že by sa EÚ a Eurázijská únia dohodli na uzavretí dohody o voľnom obchode. V najbližších 

rokoch je však takýto scenár málo pravdepodobný minimálne z nasledujúcich dvoch dôvodov: 

1) Bielorusko nie je členom WTO, čo je základná podmienka pre liberalizáciu obchodu EÚ 

s treťou krajinou. Inými slovami, EÚ nemôže uzavrieť žiadnu dohodu o voľnom obchode 

s akýmkoľvek medzinárodným zoskupením, pokiaľ by táto dohoda zahŕňala krajiny, ktoré nie 

sú členmi WTO; 2) Ruská federácia principiálne odmieta akceptovať európske acquis 

v energetike (a v niektorých ďalších sektorových politikách), čo napríklad, spôsobilo 

vystúpenie Ruska z Energetickej charty v roku 2009 a pod.  

V situácii keď EÚ nemá/nemôže mať dohodu o voľnom obchode s Eurázijskou úniou, pre 

Ukrajinu neexistuje alternatíva rozhodovania „aj - aj“ ale iba „alebo - alebo“. Negatívny 

scenár sa môže stať realitou i ako dôsledok prípadného zlyhania Ukrajiny pri implementácii 

ustanovení asociačnej dohody, za predpokladu, že sa ukáže, že cena za reformy, ktoré si 

AA/DCFTA vyžiada, bude príliš vysoká – z dôvodu politických alebo skupinových 

ekonomických záujmov, ktoré môžu v Ukrajine prevládnuť – a Ukrajina prestane dohodu 

implementovať. Negatívny scenár znamená, že môže dôjsť k zhoršeniu vyhliadok pre rozvoj 

slovensko-ukrajinskej spolupráce i v porovnaní so súčasným stavom, resp. vývinom podľa 

neutrálneho scenára. Posilní sa „rozdeľujúci“ a nie „spájajúci“ charakter slovensko-

ukrajinskej spoločnej hranice. 

 

Namiesto záveru 

Implementácia asociačnej dohody Ukrajiny s EÚ bude znamenať politickú asociáciu 

a ekonomickú integráciu Ukrajiny s EÚ. Naplnenie dohody v horizonte zhruba najbližších 10-

15 rokov bude znamenať zásadnú zmenu strategického nadnárodného rámca pre rozvoj 

spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou na národnej (medzivládnej), regionálnej i lokálnej 

úrovni v prihraničných regiónoch. Predovšetkým, naplnenie asociačnej dohody vytvorí 
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homogénne politické, právne, administratívne a ekonomické prostredie na obidvoch stranách 

hranice, zminimalizuje „rozdeľujúce“ funkcie hranice a zvýši jej priepustnosť, uľahčí 

medziľudské kontakty, zjednoduší podmienky pre slobodný pohyb osôb, tovaru, služieb 

a kapitálu medzi Slovenskom a Ukrajinou, vrátane medzi susediacimi prihraničnými 

regiónmi.  

 

Otázky do diskusie 

1. Ako vzťahy EÚ s Ukrajinou ovplyvňujú možnosti vlád Slovenska a Ukrajiny rozvíjať 

bilaterálnu spoluprácu? 

2. Aké dôvody viedli EÚ k zahájeniu Európskej politiky susedstva (ENP) v roku 2004 

a prečo sa EÚ v roku 2008 rozhodla pre politiku Východného partnerstva (VP) v rámci 

ENP? Aký je rozdiel medzi VP a ENP (pred rokom 2008)? 

3. V čom spočíva rozdiel medzi Dohodou o partnerstve a spolupráci Ukrajiny s EÚ z roku 

1994 a Asociačnou dohodou z roku 2014? 

4. Aké sú podobnosti a odlišnosti medzi asociačnými dohodami, ktoré EÚ uzavrela 

s tromi krajinami VP (Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko) a typom Dohody o európskom 

hospodárskom priestore (EEA), ktorú EÚ uzavrela s Nórskom, Islandom 

a Lichtenštajnskom? 

5. Prečo je alebo nie je v záujme Slovenska podporovať európsky integračný proces 

Ukrajiny? Uveďte dôvody.  
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HYBRIDNÉ VOJNY - REÁLNA HROZBA ALEBO „LEN“ STRAŠIAK 

DEMOKRACIE V STREDNEJ EURÓPE? 

 

Imrich Babic, vedúci Oddelenia strategickej komunikácie MZVEZ SR37 

 

Hybridné vojny – definícia 

„Nič nové pod slnkom“ - synergické použitie konvenčných vojenských a nekonvenčných 

nástrojov s cieľom rozložiť štát a spoločnosť sa využíva už tisíce rokov. V dobe dosiahnutých 

medzinárodných dohôd o konvenčných zbraniach, vychádzajúc zo skúseností a záverov 

medzinárodného spoločenstva po dvoch svetových vojnách v 20. storočí, však autokratické 

režimy kladú čoraz väčší dôraz práve na nekonvenčné útoky na demokratickú spoločnosť. V 

tom hrajú čoraz významnejšiu negatívnu rolu aj sociálne siete a masmédiá na internete, keď 

amplifikujú dosah vplyvových/dezinformačných, propagandistických a ďalších operácií na 

spoločnosť. 

Ako možná reakcia voči synergii konvenčných a nekonvenčných nástrojov/operácií môže 

byť efektívna jedine synergia rôznych ústredných orgánov štátnej správy - silových rezortov, 

informačných služieb a špeciálnych operačných síl štátu v spolupráci s mimovládnym  

sektorom, akademickým sektorom a médiami. 

 

Hybridné hrozby – definícia 

Súčasne pôsobiace aktivity, ktoré ohrozujú základné atribúty štátu alebo ich funkčnosť, sa 

označujú ako hybridné hrozby. Hybridná hrozba je definovaná ako súbor nátlakových a 

podvratných činností, konvenčných a nekonvenčných, vojenských a nevojenských metód, 

ktoré môžu štátne aj neštátne subjekty koordinovaným spôsobom využívať na dosiahnutie 

konkrétnych cieľov bez formálneho vyhlásenia vojny a pod prahom zvyčajnej reakcie. 

Sú realizované aktivitami charakterizovanými centrálne riadeným spravodajským a 

informačným pôsobením, pôsobením neštátnych aktérov, vrátane polovojenských skupín, či 

nasadením ozbrojených síl štátneho aktéra bez označenia. Takéto aktivity sa môžu začať skôr, 

                                                 
37 Oddelenie strategickej komunikácie MZVEZ SR bolo založené v marci 2017, od schválenia koncepcie strategickej komunikácie 
v auguste 2017 a prvého akčného plánu 2017 koná v súlade s týmito zámermi. Keďže pri formulovaní koncepcie, plánovaní a výkone 
svojej činnosti vychádza z dlhodobej nevyhnutnosti boja proti dezinformačným a iným vplyvovým kampaniam, svoju činnosť 
koordinuje s ďalšími útvarmi štátu, ktoré pokrývajú hybridné hrozby, medzi ktoré patria aj dezinformačné kampane. Oddelenie je tiež 
jediným kontaktným bodom SR v medzinárodných/ európskych sieťach spolupráce v boji proti dezinformáciám a v oblasti 
strategickej komunikácie. 
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než dôjde k otvorene deklarovaným vojenským operáciám. Polarizujú spoločnosť, vnášajú 

neistotu a tým podkopávajú legitimitu, dôveryhodnosť, akcieschopnosť štátnych inštitúcií a 

demokratický ústavný poriadok a majú tak negatívny vplyv na realizáciu bezpečnostných 

záujmov štátov, ktoré sú im vystavené. 

Druhy hybridných útokov 

- kybernetické útoky, 

- útok na kritickú infraštruktúru a ekonomiku celkovo, 

- propaganda a dezinformácie,  

- zasahovanie zahraničných aktérov do volebných/demokratických procesov a štruktúr,  

- diplomacia a strategická korupcia,  

- polovojenské a extrémistické skupiny. 

V prípade súvislého a dlhodobého výkonu a pôsobenia viacerých hybridných hrozieb/ 

útokov spolu s konvenčnými útokmi (rôznymi druhmi zbraňových systémov) ide o hybridné 

vojny. 

 

Hybridné vojny včera  - prípadová štúdia 

História - príprava anšlusu Rakúska a rozbitia 1. Československej republiky 

Cieľ – eliminovať odpor krajiny strategickou korupciou rakúskych politikov aj 

zmanipulovaním verejnosti k pripojeniu k nacistickej III. ríši... ; 

Formy - Hitlerova NSDAP – pomoc rakúskym nacistom metodikou, personálom, 

propagandou a financovaním; 

- akčný plán rakúskych nacistov – provokácie a sabotáže, vraždenie jednotlivcov; 

- vystúpenie Hitlera v Ríšskom sneme: „... Desať miliónov Nemcov žije na hraniciach s 

Nemeckom... Nedovolím, aby boli zbavení práva na rasové sebaurčenie...“ ; 

- podpora autonómie sudetských Nemcov v Československu, ktorí sa verejne hlásili k 

nacistickým princípom III. ríše – Mníchovská dohoda ako „víťazstvo diplomacie“. 

 

Analógiu tohto historického prípadu nachádzame v dnešnej politike Kremľa voči susedom.  

Generál V. Gerasimov, súčasný náčelník Generálneho štábu ruskej armády, už v r. 2013 pre 
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týždenník Vojensko-priemyselný kuriér uviedol:  „Úloha nevojenských prostriedkov na 

dosiahnutie politických a strategických cieľov sa rozrástla a v mnohých prípadoch presiahla 

moc sily zbraní v ich efektívnosti... – ... mazanie čiar medzi štátmi vo vojne a v čase mieru, 

vojny už nie sú deklarované a keď sa začnú, postupujú podľa neobvyklého formátu“. 

(cit.: časopis Obrana 04/2019) 

 

Hybridné vojny dnes - prípadová štúdia 

Realita – hybridné útoky/hybridná vojna voči Estónsku v r. 2007 (marec – jún 2007) 

Šírená krycia verzia propagandy – premiestnenie sochy sovietskeho vojaka (z centrálneho 

námestia  v Talline na málo viditeľné miesto – v skutočnosti na primerané    miesto na 

hlavnom vojenskom cintoríne); 

Cieľ – vyskúšať reakciu vlády Estónska, spojencov EÚ a NATO; poškodiť reputáciu    reformnej 

prozápadnej vlády Estónska v očiach občanov; 

Forma - koordinovaný kybernetický útok (deštrukcia informačných systémov bánk a  štátu) 

ohrozujúci finančné, dokumentačné a informačné toky v štáte, resp. medzi   štátom 

a občanmi; 

Synchronizácia  s ďalšími formami útokov 

- masová a dlhodobá dezinformačná kampaň spochybňujúca kompetencie vlády 

a funkčnosť vládnych/administratívnych orgánov a inštitúcií Estónska;  

- provokatívne vojenské manévre na spoločnej hranici Ruska a Estónska s ojedinelými   

malými incidentmi; 

- podnecovanie nenávisti medzi estónskou väčšinou a ruskou menšinou; 

Efekt - okrem rozsiahlych materiálnych dopadov aj rozsiahle psychologické dopady a   

spoločnosť vo vzťahu k dôvere občanov v e-government. 

Nástroje reakcie: 

národné – vypracovaná strategická komunikácia vlády Estónska; posilnená národná   

kybernetická bezpečnosť; 

medzinárodné – zriadené NATO Centrum excelentnosti pre kybernetickú bezpečnosť v 

Talline, založená Cyber Defence League – pre stratégiu a spoluprácu spojencov NATO a EÚ. 
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Otvorenou hybridnou vojnou - s využitím všetkých nástrojov vrátane konvenčných je vojna 

Ruska v juhovýchodných regiónoch Ukrajiny a na Kryme od februára 2014. 

 

Hybridné vojny zajtra - prípadové štúdie 

Fikcia 1 - hybridný útok na volebné procesy v malom členskom štáte EÚ s početnou                         

národnostnou menšinou (materský štát v susedstve) s problematickým vzťahom s väčšinou  

Cieľ - zastaviť/odložiť voľby - rozvrátiť dôveru občanov v exekutívu; 

Formy 

- kybernetický útok na bankový systém krajiny; 

- vražda ministra vnútra; 

- snaha o vyvolanie občianskeho konfliktu 

- dezinformácie  

Reakcia 

- Politicko-bezpečnostný výbor (PSC - osobitne poverení veľvyslanci členských štátov 

pôsobiaci v rámci ich stálych zastúpení v Bruseli) prijme opatrenia na prevenciu 

rozšírenia útoku na ďalšie členské štáty EÚ;  

- Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) a Európska komisia/Rada eurozóny – 

vyjadria podporu proeurópskej vláde štátu – obete útokov, prípadne príjmu opatrenia 

potrebnej ekonomickej/finančnej pomoci EÚ;  

- vláda členského štátu – vedie krízovú a strategickú komunikáciu na upokojenie 

verejnosti a prijme mimoriadne opatrenia; dôležitá je jej priama synergia/spolupráca 

s NGO a médiami. 

 

Fikcia 2 - plošný hybridný útok na volebné a súvisiace procesy pred a počas volieb do EP v 

mnohých inštitúciách a členských krajinách EÚ 

Cieľ - zastaviť eurovoľby - rozvrátiť dôveru občanov v EU; 

Formy 

- kybernetický útok na volebné systémy; 

- masívna phishingová mailová kampaň v štátnych úradoch a európskych inštitúciách 
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- masová dezinformačná kampaň; 

Reakcia 

- Európska komisia – prijme rozhodnutie o pokračovaní volieb;  

- vlády – robia maximálne opatrenia s cieľom zastaviť akékoľvek technické 

úniky/incidenty, resp. predchádzať ďalším; 

 

Hybridné útoky - sumár možných reakcií  

- kybernetické útoky – zastavenie útoku, odstránenie incidentov, mimoriadne opatrenia; 

- útok na kritickú infraštruktúru a ekonomiku celkovo – krízový manažment, mimoriadne 

ekonomické, technické a bezpečnostné opatrenia; 

- propaganda a dezinformácie – strategická komunikácia vlády na upokojenie občanov – 

potvrdenie dôvery v inštitúcie, procesy; pomenovanie zdrojov útokov; spolupráca s  

masmédiami (neverejné brífingy); spolupráca s NGO – upokojenie verejnosti; 

- zasahovanie zahraničných aktérov do volebných/demokratických procesov a štruktúr – 

verejné odhalenie  vplyvových aktérov doma aj v zahraničí, 

- diplomacia – bezodkladné rokovania so spojencami, facilitácia (EÚ) prípadných sporov,  

- strategická korupcia - odhalenie, zverejnenie, 

- polovojenské a extrémistické skupiny – krízový manažment, mimoriadne bezpečnostné 

opatrenia,  

- vyvolávanie lokálnych nepokojov – krízový manažment, strategická komunikácia vlády, 

spolupráca s NGO – upokojovanie občanov, humanitárna pomoc. 

 

Stav pripravenosti – EÚ, NATO 

Informovanie, prevencia, posilňovanie obranyschopnosti a lepšia spolupráca členských 

štátov NATO sú základom ďalšieho pokroku. Podľa konštatovania Európskej komisie, EÚ 

napreduje v boji proti hybridným hrozbám: osobitný pokrok sa dosiahol počas fínskeho 

predsedníctva v Rade EÚ v II. polroku 2019, pod ktorého vedením členské štáty vypracovali 

a ich ministri zahraničných vecí 10. decembra 2019 schválili spoločné závery s právnou silou 

dohodnutých spoločných krokov a odporúčaní pod názvom Complementary efforts to enhance 

resilience and counter hybrid threats.  

https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/unia-napreduje-v-boji-proti-hybridnym-hrozbam/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/unia-napreduje-v-boji-proti-hybridnym-hrozbam/
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V roku 2015 EK vydala správu Joint Framework on Countering Hybrid Threats s 22 

opatreniami, medzi nimi: 

- založenie Hybrid CoE (Centre of Excellence) v Helsinkách – vláda SR schválila účasť SR na 

činnosti CoE 4. decembra 2019, vstup sa očakáva po schválení Riadiaceho výboru CoE na jar 

202038; 

- založenie Hybrid Fusion Cell EÚ v Bruseli pre koordináciu informačných služieb, so 

zastúpením SR (Kancelária Bezpečnostnej  rady SR). 

Centrum excelentnosti EÚ proti hybridným hrozbám v Helsinkách je unikátne nielen 

svojim zameraním, ale aj tým, že združuje know-how o hybridných hrozbách ako Európskej 

únie, tak aj členských krajín NATO. Jeho úlohou je trénovať a vzdelávať expertov z 

participujúcich krajín a vydávať pre nich odporúčania. Jeho súčasťou sú 3 aktívne odborné 

komunity: pre hybridný vplyv - vedená Spojeným kráľovstvom, pre zraniteľnosti a odolnosť - 

vedená Fínskom a pre stratégiu a obranu pod vedením Nemecka. 

 

Ďalšie zásadné dokumenty a opatrenia 

NATO  

- Prijatie Warsaw Joint Declaration - NATO Summit vo Varšave 2016, 

- Založenie Cyber CoE NATO Tallin (2017) – s aktívnym expertom SR, 

- Založenie StratCom CoE NATO Riga (2017) – s aktívnym expertom SR, 

V štyroch krajinách Pobaltia (vrátane Poľska) tiež pôsobí 4000 vojakov iných členských 

štátov NATO ako dôležitá preventívna politická sila voči nasadeným 200.000 vojakom Ruskej 

federácie rozmiestneným pozdĺž západnej hranice RF s Pobaltím a Ukrajinou a v ruskej 

enkláve Kalinigradu medzi Poľskom a Litvou. 

EÚ 

- Prijatie spoločnej komunikácie Rady a Európskej komisie  Increasing resilience and 

bolstering capabilities to address hybrid threats (2018), 

                                                 
38 Slovensko sa stalo 26. členom spoločného projektu EÚ a NATO, ktoré už dva roky pôsobí v Helsinkách 
Slovenská vláda odsúhlasila účasť expertov v Európskom centre výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám, ktoré je spoločným 
projektom Európskej únie a NATO. 
Centrum, ktoré vzniklo z iniciatívy Európskej komisie a stalo sa súčasťou spoločných projektov so Severoatlantickou alianciou, 
funguje v Helsinkách už dva roky. Pôvodne sa do budovania Centra zapojilo 9  krajín, dnes je aktívnych už 25 členských krajín EÚ a  
NATO. Členom spomedzi susedov je už Česká republika, Poľsko, aj Rakúsko. Slovensko chce s jedinečným expertným centrom 
spolupracovať zatiaľ iba vzdialene. Do centra výnimočnosti ale SR zatiaľ nevyšle stáleho zástupcu. „Podľa potreby a spracovávanej 
témy“ sa partnerstva majú zúčastňovať vybraní experti. So stálym zastúpením, podobným, aké majú v Centre iné krajiny, návrh 
vlády SR zatiaľ nepočítal. (EurActiv Slovensko - 6. decembra 2019) 
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- Založenie EEAS StratCom Dept. (2015) – Task Force East, Task Force West Balkans, 

Task Force South,  

- Prijatie EU Action Plan against Desinformation (December 2018) - vytvorenie Rapid 

Allert System (marec 2019) 

- Vytvorenie Horizontálnej pracovnej skupiny pre boj s hybridnými hrozbami – Fínske 

predsedníctvo v Rade EÚ v II. polroku 2019 

- G7 – Rapid Reaction System – príprava na úzku spoluprácu s EÚ. 

 

Slovensko je aj podľa dokumentu, ktorý  (4. decembra 2019) vláda v súvislosti s 

odsúhlasením účasti v Európskom centre schválila, „krajinou, kde sa tiež prejavujú niektoré 

indikátory hybridných hrozieb“. Pre efektívne riešenie je preto „potrebná úzka koordinácia a 

spolupráca so zahraničnými partnermi. Vzhľadom na expertíznu náročnosť a nové metódy 

hybridných aktivít by účasť Slovenskej republiky na činnosti Centra bola prínosom, nakoľko 

analytické produkty Centra sú prístupné len účastníckym krajinám,“ píše sa v schválenom 

vládnom dokumente. 

Tým, že sa Slovensko do aktivity zapojí, bude musieť plniť aj konkrétne záväzky. Medzi ne 

patria aj členské príspevky, ktoré predstavujú 60 tisíc eur ročne. Ďalšie náklady budú spojené 

s účasťou slovenských zástupcov na stretnutiach, pričom vláda počíta s ďalším výdavkom 5 

tisíc eur ročne. Výdavky budú hradené navýšením rozpočtovej kapitoly Úradu vlády. 

 

Stav pripravenosti – Slovenská republika  

Odporúčané dokumenty a opatrenia 

- Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu, 2002 

- Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru, 2004  

- Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020 – nové externé bezpečnostné 

hrozby - jedna z priorít bezpečnostnej politiky SR  

- Bezpečnostná stratégia SR a Obranná stratégia SR, 2005, 2017 

- Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám, júl 2018 

- Revízia Bezpečnostného systému SR 
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- Správa o činnosti SIS za rok 2018, jún 2019 –  Hybridné hrozby: Rusko a Čína ... 

- Kancelária BR SR - Pripravovaný medzirezortný mechanizmus koordinácie 

(predbežný plán - do konca r. 2020) 

- MZVaEZ SR – Odbor bezpečnostných politík ako koordinátor témy hybridných 

hrozieb, Oddelenie strategickej komunikácie (dezinformácie, ochrana volieb), Odbor 

krízového manažmentu a. i.  

- Základný a aplikovaný výskum – projekty EÚ,  NATO, vlády SR, granty NGO, ďalšie... 

 

Záver – boj s dezinformáciami a propagandou v masmédiách a verejnosti SR  

1) Zodpovednosť médií, žurnalistov za spolutvorenie bezpečnostnej politiky krajiny 

Novinári a študenti žurnalistiky by si mali uvedomiť, že v podmienkach rozvoja sociálnych 

sietí a blogov sa stávajú všetci prispievatelia v mediálnom priestore spoluzodpovední za stav 

demokracie a teda aj za jej bezpečnostnú stránku.  

Tiež - za 15 posledných rokov v EÚ zaniklo podľa analýzy SEEMO 50% pracovných postov 

žurnalistov a ak sa EÚ nezačne starať o udržanie, rozvoj a podporu nezávislej objektívnej 

žurnalistiky, v perspektíve 15 nasledujúcich rokov zanikne aj zvyšných 50% pracovných 

postov žurnalistov. V tom prípade aj ostávajúci verejný mediálny priestor, v ktorom sa 

extrémny názor - aj s podporou cudzích vplyvových operácií - stáva mainstreamom, bude ešte 

silnejšie ovplyvňovať stav bezpečnosti a demokracie v krajine.  

Štandardné masmédiá a žurnalisti v nich pracujúci si preto musia osvojiť aj prácu fact-

checkingu – overovania zdrojov informácií, ktoré predstavujú čitateľovi, alebo ktoré im 

prostredníctvom príslušného komunikačného okna v rámci webstránky média posúvajú na 

fact-checking samotní čitatelia. V  súčasnosti ani jeden denník v  SR nemá oficiálne 

certifikovaný fact-checking informácií (viď https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/ ). 

 

2) Internetová/mediálna gramotnosť a kritické myslenie 

Okrem podpory nezávislej a investigatívnej žurnalistiky už od vzdelávania v rámci fakúlt 

a šírenia kultúry boja s dezinformáciami/fact-checkingu v masmédiách ostávajú medzi 

riešeniami situácie už len rozvoj internetovej/ mediálnej gramotnosti a rozvoj kritického 

myslenia v spoločnosti. Tá si musí dokázať rozlišovať medzi dôveryhodnými 

a nedôveryhodnými informáciami, prípadne sa mať kde v prípade pochybností informovať 

o zdroji informácií. V oboch prípadoch sa musí začať s výchovou mládeže od prvých 

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/
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ročníkov v riadnom vyučovacom  programe stredných škôl, čo predpokladá aj náležitú 

kvalitnú prípravu pedagógov.  

V súčasnosti tieto úlohy plní mimovládny sektor alternatívnymi formami vzdelávania 

stredoškolákov a ich pedagógov, s grantovou či foundrisingovou podporou pre tieto projekty. 

Najvýznamnejším projektom podporujúcim vydávanie týchto vzdelávacích materiálov je 

neziskový portál www.Startlab.sk  

 

3) Vzdelávanie štátnej správy 

Dôležitým prvkom demokratickej spoločnosti je štátna správa s dostatočnými 

a dostatočne pripravenými kapacitami pre čelenie hybridným hrozbám – na všetkých 

úrovniach. Bezpečnostný audit v SR v uplynulom roku zistil úplnú absenciu vedomosti 

o podstate hybridných hrozieb na najnižšej úrovni, ako aj absenciu akýchkoľvek informačných 

tokov – horizontálnych aj vertikálnych, ktoré by v prípade hybridného útoku na štát mali 

smerovať medzi jednotlivými článkami štátnej správy.  

To si vyžaduje – okrem vybudovania novej modernej bezpečnostnej architektúry štátu aj 

odbornú prípravu personálnych kapacít krajiny. Inšpirácie sú možné vo viacerých 

partnerských členských štátoch EÚ, kde tieto štruktúry a vzdelávanie fungujú – osobitne 

v krajinách Škandinávie a Pobaltia. 

Ďalším dôležitým poznatkom auditu je absencia komunikačných kanálov nižších článkov 

štátnej správy s masmédiami, ktoré sú kľúčové pre rozšírenie informácií štátu vo verejnosti 

o prípadných ohrozeniach/krízových situáciách, o pokynoch ako na ne reagovať a ako sa ďalej 

správať, ale aj kanálom strategickej/preventívnej komunikácie štátu s verejnosťou. 

Uvedený prvok fungovania demokratického štátu je rovnako nevyhnutné v SR vybudovať 

a zodpovedné médiá v tomto procese môžu zohrávať konštruktívnu úlohu katalyzátora 

procesov. 

 

4) Monitoring dezinformačných kampaní 

Koncepčnému a udržateľnému monitoringu v režime 24h/7d. dezinformačných/ 

vplyvových/ propagandistických kampaní sa v súčasnosti nevenuje profesionálne žiadny 

štátny orgán, ani žiadne masmédium v SR.  

Túto úlohu však dobrovoľne a zodpovedne plní mimovládny sektor prostredníctvom viacerých 

vlastných projektov (granty, foundrising). Najvýznamnejšie z nich sú: 

http://www.startlab.sk/
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- www.Konspiratori.sk  

- www.Blbec.online  

- www.Infosecurity.sk   

- na Facebooku – Checkbot.sk 

 

5) Strategická komunikácia - MZVaEZ SR -  „Zahraničná politika sa nás týka“ 

MZVaEZ je od r. 2017 prvým a jediným orgánom štátnej správy SR s koncepciou 

a oddelením strategickej komunikácie a boja s dezinformáciami (v rámci Kabinetu ministra 

ZVaEZ SR), ktoré sa v súlade s kompetenčným zákonom zameriavajú prednostne na oblasti 

priorít /pilierov zahraničnej politiky SR: 

1. členstvo v EÚ – projekt #MYSMEEU 

2. členstvo v SR v NATO a a ďalšie zahranično-bezpečnostné politiky SR – projekt 

#MYSMENATO 

3. angažovanosť SR v globálnych a multilaterálnych politikách a organizáciách – projekt 

#MultilateralismMatters 

4. demokratické hodnoty a tradície zahraničnej politiky a diplomacie SR 

5. horizontálny pilier – boj s dezinformáciami, ochrana integrity demokratických 

štruktúr a procesov SR (volebné kampane v SR), hybridné hrozby; projekty kritického 

myslenia a internetovej gramotnosti. 

 

Pre účel strategickej komunikácie a odhaľovania najzávažnejších útokov na zahraničnú 

politiku a diplomaciu SR oddelenie okrem podujatí na verejnosti a komunikácie 

prostredníctvom výstupov v masmédiách využíva sociálne siete, predovšetkým vlastný 

facebookový profil „Zahraničná politika sa nás týka“. V čase nemožnosti boostovania svojich 

príspevkov však mnohonásobne zaostáva ich čítanosť za dezinformačnými profilmi 

a webstránkami. Preto je vítaná každá angažovanosť priaznivcov stránky v podobe zdieľania 

a odporúčania jednotlivých výstupov. 

 

  

http://www.konspiratori.sk/
http://www.blbec.online/
http://www.infosecurity.sk/
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Otázky do diskusie 

1. Čo sú hybridné hrozby? 

2. Čo sú hybridné vojny? 

3. Vymenujte aspoň 4 zo 6/7 druhov nekonvenčných bezpečnostných útokov na štát? 

4. Na čo slúži strategická/ krízová komunikácia v prípade hybridného útoku? 

5. Vymenujte aspoň 3 projekty monitoringu, odhaľovania dezinformačných/ vplyvových 

kampaní na Slovensku? 

6. Aké sú úlohy nezávislej, investigatívnej žurnalistiky v boji proti dezinformačným/ 

hybridným hrozbám? 

7. Ktorý je základný dokument boja proti hybridným hrozbám v SR, resp. ktorý je základný 

dokument v prípade EÚ? 

Odporúčaná literatúra: 

1. Bezpečnostná rada SR - Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám, júl 2018 

2. Globsec – HYBRIDNÉ HROZBY NA SLOVENSKU. Analýza legislatívy, štruktúr a procesov v 

šiestich tematických oblastiach, 2019 (www.mepoforum.sk/wp-

content/uploads/2019/05/Hybridne-hrozby-na-SR.pdf ; www.globsec.org/hybrid )  

3. SIS - Správa o činnosti SIS za rok 2018, jún 2019 (https://www.sis.gov.sk/pre-

vas/sprava-o-cinnosti.html )  

4. NATO StratCom CoE Riga – Hybrid Threats: A Strategic Communications Perspective, 

máj 2019 (www.stratcomcoe.org/hybrid-threats-strategic-communications-

perspective )  

5. Complementary efforts to enhance resilience and counter hybrid threats - Council 

Conclusions (10 December 2019)  

6) (dokument - https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-

INIT/en/pdf ) 

7) (tlačová správa Rady EÚ - https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2019/12/10/countering-hybrid-threats-council-calls-for-enhanced-common-

action/?utm_source=dsms-

auto&utm_medium=email&utm_campaign=Countering+hybrid+threats%3a+Council+c

alls+for+enhanced+common+action) 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/en/pdf
http://www.mepoforum.sk/wp-content/uploads/2019/05/Hybridne-hrozby-na-SR.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/10/countering-hybrid-threats-council-calls-for-enhanced-common-action/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Countering+hybrid+threats%3a+Council+calls+for+enhanced+common+action
http://www.stratcomcoe.org/hybrid-threats-strategic-communications-perspective
https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/10/countering-hybrid-threats-council-calls-for-enhanced-common-action/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Countering+hybrid+threats%3a+Council+calls+for+enhanced+common+action
http://www.globsec.org/hybrid
https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/10/countering-hybrid-threats-council-calls-for-enhanced-common-action/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Countering+hybrid+threats%3a+Council+calls+for+enhanced+common+action
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/10/countering-hybrid-threats-council-calls-for-enhanced-common-action/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Countering+hybrid+threats%3a+Council+calls+for+enhanced+common+action
http://www.mepoforum.sk/wp-content/uploads/2019/05/Hybridne-hrozby-na-SR.pdf
http://www.stratcomcoe.org/hybrid-threats-strategic-communications-perspective
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/10/countering-hybrid-threats-council-calls-for-enhanced-common-action/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Countering+hybrid+threats%3a+Council+calls+for+enhanced+common+action
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BREXIT -  PRÍČINY VERZUS DÔSLEDKY 

 

Juraj Hajko, výskumný pracovník Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku 

 

Takmer polstoročie britského členstva v európskych štruktúrach malo krušné začiatky. 

Kým v 60-tych rokoch sa Briti v plebiscite vyjadrili za zblíženie s kontinentom, v roku 2016 

latentný euroskepticizmus vyústil až do referenda, v ktorom si odhlasovali odchod 

z Európskej únie. Hlasovaniu predchádzal politický vabank vtedajšieho britského premiéra 

Davida Camerona a špinavá kampaň. Odvtedy sa boríme s brexitom, jeho konkrétnym 

dátumom a podmienkami, čo vnieslo do EÚ aj Británie obdobie neistoty, predčasných volieb 

a nepriaznivých očakávaní. 

 

Britské začiatky v európskych štruktúrach 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa spočiatku do európskych štruktúr 

nezapájalo, držalo sa klasickej politiky izolácie od diania na kontinente. S čoraz užšou 

spoluprácou členských štátov zosobnenou v Rímskych zmluvách z roku 1957 sa stal európsky 

projekt pre Londýn zaujímavým.  

Prvýkrát si Británia podala prihlášku do vtedy ešte Európskych spoločenstiev v roku 1961, 

ale vetovalo ju Francúzsko vedené Charlesom de Gaullom. Rovnako vetovalo aj druhú 

prihlášku z roku 1967. Už vtedy totiž Británia nechcela výraznejšie prehlbovanie európskej 

integrácie, ako si ju predstavovalo Francúzsko. Hoci uplynulo 50 rokov, postoje oboch štátov 

v tejto otázke sa príliš nezmenili. 

Británia napokon vstúpila do Európskych spoločenstiev až v roku 1973 za vlády 

konzervatívca Edwarda Heatha. Rozhodla o tom vláda, ale opoziční labouristi tvrdili, že ku 

kroku by sa mali vyjadriť občania. S týmto heslom vyhrali labouristi voľby a v roku 1975 sa 

naozaj odohralo referendum. Jednoznačných 67 percent sa vyjadrilo za členstvo v európskych 

štruktúrach. Už vtedy bola labouristická strana v otázke rozdelená.39 V súčasnosti labouristi 

žiadajú referendum, hoci opätovné, či chcú naozaj Briti z Európskej únie odísť. 

Britské predstavy o špecifickom členstve sa naplnili v roku 1985, keď si vtedajšia 

premiérka Margaret Thatcherová vymohla britský rabat, v skratke nižšie finančné príspevky 

do spoločného európskeho rozpočtu. Výnimiek má Londýn viacero. Odmietol vstúpiť do 

                                                 
39 https://www.bbc.com/news/uk-politics-36367246  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-36367246
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Schengenu aj do eurozóny a roky bol protiváhou francúzskeho úsilia o čoraz užšiu integráciu 

členských štátov EÚ. 

 

Euroskepticizmus sa hlási opäť o slovo  

V britskej spoločnosti pretrvával latentný euroskepticizmus a boli v nej odporcovia 

členstva v EÚ. Pomedzi to vznikla aj strana UKIP, ktorú viedol Nigel Farage. Najväčšie napätie 

bolo badať v radoch Konzervatívnej strany. Tlak bol natoľko veľký, že sa niekdajší britský 

konzervatívny premiér David Cameron odhodlal k razantnému kroku. Navrhol, že ak vyhrá 

voľby v roku 2015, rok nato vyhlási referendum o zotrvaní Británie v Európskej únii.  

Nasledovala pomerne vyhrotená kampaň, v ktorej odznelo mnoho zavádzania 

a nezmyslov. Stúpenci odchodu z EÚ hovorili napríklad o veľkej úspore  350 miliónov 

libier týždenne,40 keď Británia opustí EÚ a prestane prispievať do európskeho rozpočtu, 

uzavretí lepších a výhodnejších obchodných dohôd, či väčšej bezpečnosti.  

Realitou je, že vyčíslenie úspor sa ukázalo ako premrštené a neberú do úvahy výhody 

plynúce z členstva. Spomeňme napríklad spoločný trh, EÚ ako celok má tiež pri uzatváraní 

obchodných dohôd lepšiu vyjednávaciu pozíciu ako Británia, lebo je ekonomicky silnejšia; 

a členstvo v EÚ ponúka policajnú aj bezpečnostnú spoluprácu, hoci Briti nie sú v Schengene.  

Zástancovia zotrvania v EÚ na čele s premiérom Cameronom poukazovali na výhody 

členstva (aj osobitne britské), akými sú spoločný trh, bezpečnostná spolupráca a stabilita. 

Premiér si po tvrdých rokovaniach v Bruseli vyrokoval ďalšie ústupky v podobe obmedzenia 

pracovných výhod pre imigrantov z EÚ v Británii, či jasné dištancovanie od integrácie EÚ.41 

S upravenými podmienkami členstva nabádal občanov, aby podporili zotrvanie v Únii, lebo ho 

považoval za výhodné. 

Nešlo o výrazné zmeny podmienok členstva, ale v politickej kampani neraz viac fungujú 

heslá, gestá ako tvrdé dáta a racionálne argumenty. Cameron napríklad vzbudzoval dojem, že 

Británia si môže vyjednať veľkú reformu EÚ a podmienky členstva šité na mieru, čo neskôr vo 

vlastnej knihe oľutoval ako zavádzajúce.42 

Tentoraz však kampaň zrejme nebola úplne férová pre neštandardné využitie sociálnych 

sietí. Za zmienku stojí škandál firmy Cambridge Analytica, ktorá zneužila údaje používateľov 

Facebooku a mala cielene ukazovať politickú reklamu zameranú na podporu brexitu. 

                                                 
40 https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/will-brexit-save-taxpayers-money-nhs-eu-referendum-vote-leave-
a7049501.html  
41 https://www.theguardian.com/world/live/2016/feb/19/eu-summit-all-night-negotiations-deal-cameron-live  
42 https://www.theguardian.com/politics/2019/sep/19/david-cameron-autobiography-for-the-record-review-brexit-referendum  

https://www.theguardian.com/politics/2019/sep/19/david-cameron-autobiography-for-the-record-review-brexit-referendum
https://www.theguardian.com/world/live/2016/feb/19/eu-summit-all-night-negotiations-deal-cameron-live
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/will-brexit-save-taxpayers-money-nhs-eu-referendum-vote-leave-a7049501.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/will-brexit-save-taxpayers-money-nhs-eu-referendum-vote-leave-a7049501.html
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Pred, ale najmä po referende sa tiež diskutovalo o možnom ovplyvňovaní referenda 

a zasahovaní do kampane zo zahraničia, menovite z Ruska, ktoré bolo opakovane 

podozrievané z podporovania rôznych euroskeptických strán a politikov. Denník Guardian 

napríklad písal o ruskej podpore stúpencom brexitu43 a sumách, ktoré mali smerovať priamo 

do vládnej Konzervatívnej strany.44 Moskva vytrvalo obvinenia odmieta ako nepodložené. 

 

Deň, ktorý všetko zmenil 

Na veľké prekvapenie sa referendum 23. júna 2016 skončilo inak, ako väčšina 

pozorovateľov predpokladala. Takmer 52% zahlasovalo za odchod z EÚ pri účasti cez 70%. 

Zaujímavé je, že na troch miestach prevážili hlasy za zotrvanie  - V Londýne, Škótsku 

a Severnom Írsku, čo malo a má v ďalšom dianí okolo brexitu zásadný význam. 

Britský premiér David Cameron hral politický vabank. Veril si, ale prehral. Nielen vo 

vlastnej strane a vláde, ale v európskom kontexte – napriek ústupkom Únie. Plán B nemal a 

spor v rámci britskej vládnej strany razom ovplyvnil celý kontinent, čo mu európski lídri 

odvtedy radi pripomínajú.45 

Prekvapení neboli len Briti, ale doslova celý svet. David Cameron podal demisiu, 

predstavitelia Európskej únie hovorili o veľmi smutnom dni a historickom precedense – EÚ sa 

predsa celé dekády rozširovala a zrazu z nej chce dlhoročný člen odísť. 

 

Brexit naberá reálne kontúry 

V premiérskom kresle Davida Camerona vystriedala Theresa Mayová, ministerka vnútra 

za konzervatívcov, ktorá však v referende hlasovala za zotrvanie v EÚ. Vznikla bizarná 

situácia, keď politička musela v rozpore so svojím presvedčením presadzovať výsledok 

referenda.  

Po svojom predchodcovi zdedila nielen rozdelenú stranu, ale hlavne spoločnosť. Povedala, 

že výsledok referenda bude rešpektovať. Nastali ťažké mesiace vytvárania britskej vlády plné 

mnohých otáznikov a chudobné na odpovede. Proces odchodu nabral reálne kontúry a časový 

rámec, keď 29. marca 2017 Theresa Mayová formálne aktivovala článok 50 Lisabonskej 

zmluvy.46 Píše sa v ňom nasledovné: členský štát EÚ má právo na odchod zo spoločenstva. Po 

aktivovaní článku začne plynúť dvojročná lehota. Počas nej sa buď členský štát dohodne s EÚ 

                                                 
43 https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jun/16/arron-banks-nigel-farage-leave-brexit-russia-connection  
44 https://www.theguardian.com/politics/2019/nov/04/no-10-blocks-russia-eu-referendum-report-until-after-election  
45 https://www.politico.eu/article/tusk-warns-uk-no-compromises-in-brexit-talks/  
46 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf  

https://www.politico.eu/article/tusk-warns-uk-no-compromises-in-brexit-talks/
https://www.theguardian.com/politics/2019/nov/04/no-10-blocks-russia-eu-referendum-report-until-after-election
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jun/16/arron-banks-nigel-farage-leave-brexit-russia-connection
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf
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na podmienkach dohody, alebo po tejto lehote automaticky členstvo stratí a nastane takzvaný 

„tvrdý“ odchod. Lehota sa môže predĺžiť, ak to odobria všetky ostatné členské štáty EÚ.  

Už mesiac na to, v apríli 2017, Theresa Mayová zvolala predčasné voľby47 s cieľom získať 

silnejší mandát v brexitových rokovaniach. Rozhodnutie trpko oľutovala. Konzervatívci prišli 

o 13 poslaneckých kresiel a navyše aj o väčšinu v parlamente. Menšinová vláda odvtedy vládne 

s tichou podporou strany  DUP, teda severoírskych unionistov, ktorí presadzujú naviazanosť 

Severného Írska na Londýn.  

 

Začiatok rokovaní 

V tejto, ešte nepriaznivejšej situácii, bez britskej pevnej parlamentnej väčšiny, sa začali 

brexitové rokovania. Európska únia trvala na nevyhnutnom zachovaní všetkých štyroch 

slobôd (voľný pohyb ľudí, kapitálu, tovaru a služieb), zotrvanie Britov v colnej únii a osobitné 

rokovanie o podmienkach obchodu a budúcich vzťahoch po brexite. Británia zas chcela 

obmedziť migráciu, teda voľný pohyb ľudí a osobitnú dohodu o štatúte Severného Írska 

a simultánne rokovanie o brexite aj budúcich obchodných vzťahoch. Mala záujem o špecifickú 

dohodu na mieru, ale ako sa neskôr ukázalo, bola to predstava buď vágna alebo politicky 

nereálna. 

Brusel apeloval na Londýn, aby dal svoju predstavu o brexite na papier. Prvý návrh známy 

pod názvom Chequers plan48 obsahoval zachovanie úzkeho partnerstva s EÚ, novú úpravu 

obchodných vzťahov a ukončenie slobody pohybu cez Lamanšský kanál. Návrh bol zmietnutý 

zo stola dvojakým spôsobom. Na jednej strane ho odmietla Európska komisia s tvrdením, že 

buď musí Británia dodržiavať všetky štyri základné slobody, alebo sa musí prístupu na 

jednotný európsky trh vzdať. Proti sa postavili aj britský brexitový vyjednávač David Davis 

a šéf diplomacie Boris Johnson. Návrh označili za nevýhodný a zachovávajúci príliš úzke 

partnerstvo s EÚ, čo je v rozpore s výsledkom referenda. 

Trvalo ďalšie mesiace, kým sa zrodila dohoda. V novembri 2018 uzrela svetlo sveta a 

schválili ju lídri 27 členských štátov na summite Európskej rady v Bruseli.  

S blížiacim sa dátumom brexitu stúpalo vo Veľkej Británii napätie. Škóti v referende 

hlasovali za zotrvanie v EÚ a hľadali možnosti, ako sa brexitu vyhnúť. Škótski poslanci sa preto 

obrátili na Súdny dvor Európskej únie, aby vyložil už spomínaný článok 50 Lisabonskej 

zmluvy. Súd dospel k názoru, že ak Spojené kráľovstvo zmení názor, môže brexit zrušiť aj bez 

                                                 
47 https://electionresults.parliament.uk/  
48 https://www.bbc.com/news/uk-44807561  
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súhlasu ostatných členov Únie.49 Zástancom zotrvania v EÚ to dodalo nádej, že zmena kurzu 

je možná, stačí zmena názoru britskej vlády a parlamentu. 

 

Britský parlament nepodporil dohodu vyrokovanú premiérkou 

Nádejná dohoda stroskotala v britskom parlamente. Jednoznačnou väčšinou dva ku jednej 

ju v prvom hlasovaní v januári 2019 poslanci odmietli. Takmer navlas rovnako sa skončilo 

hlasovanie v marci. Blížil sa pôvodný termín brexitu 2019.  

Azda najväčší problém bol s takzvanou írskou poistkou. Ide o mechanizmus, ktorý mal 

zabrániť vzniku tvrdej hranice medzi Severným Írskom, ktoré patrí do Spojeného kráľovstva a 

Írskou republikou. Prečo? V roku 1998 bola uzavretá Veľkopiatková dohoda, ktorá ukončila tri 

desaťročia krvavých bojov medzi írskymi katolíkmi a protestantmi. Európska únia trvala na 

tom, aby sa úspechy tamojšieho mierového procesu zachovali a nevznikla tvrdá hranica na 

írskom ostrove. V opačnom prípade by sa mohli obnoviť násilnosti. EÚ preto vyžadovala, aby 

sa v prípade tvrdého brexitu riadilo Severné Írsko únijnými colnými pravidlami, kým sa 

nenájde iné riešenie. Podstatná časť britských politikov írsku poistku odmietala s tvrdením, že 

poistka by sa mohla stat trvalou, čím by Británia de facto čiastočne stratila úplnú suverenitu 

nad časťou svojho územia a vznikla by námorná hranica medzi Írskom a Veľkou Britániou. 

Napätie stúpalo a “brexit bez dohody” sa stal azda najskloňovanejším slovným spojením 

v spravodajstve. Dezilúzia bola o to väčšia, že dolná komora britského parlamentu nepodporila 

ani jeden z brexitových variantov.50 Predstavitelia EÚ sa oprávnene pýtali, aký brexit to teda 

Briti vlastne chcú. Bezmocnosť pocítil Brusel aj britská premiérka Mayová. Tvárou v tvár 

neúprosným termínom nezostalo nič iné, ako požiadať EÚ-27čku o odklad brexitu. 

Členské štáty to schválili, hoci sa blížili májové voľby do Európskeho parlamentu. Keďže 

ani na tretí raz poslanci nepodporili vyrokovanú dohodu o brexite a britská vláda opakovane 

čelila hlasovaniu o vyslovení nedôvery, Theresa Mayová sa rozhodla vzdať funkcie premiérky 

aj líderky strany. Európska únia opäť schválila odklad, tentoraz do halloweenskeho dátumu, 

31. októbra 2019.   

 

Na scénu sa vracia Boris Johnson 

V rámci vládnucej konzervatívnej strany nasledovalo hlasovanie, v ktorom jej členovia 

vyberali nového lídra a zároveň budúceho premiéra namiesto Theresy Mayovej. Spomedzi 

                                                 
49 https://www.france24.com/en/20181210-brexit-eu-top-court-rules-uk-unilaterally-reverse-exit  
50 https://www.dw.com/en/british-mps-vote-against-all-alternative-brexit-options/a-48083337  

https://www.france24.com/en/20181210-brexit-eu-top-court-rules-uk-unilaterally-reverse-exit
https://www.dw.com/en/british-mps-vote-against-all-alternative-brexit-options/a-48083337


62 
 

160.000 hlasujúcich straníkov v celej Británii získal 66% hlasov. Čo je však dôležitejšie, nastala 

zásadná zmena na poste premiéra. 

Zmierlivú Theresu Mayovú, ktorá hlasovala za zotrvanie v EÚ, vystriedal jeden 

z najhlasnejších prívržencov brexitu a kritik expremiérky. Jeho prvé slová po triumfe boli 

jednoznačné: chcel dotiahnuť brexit do 31. októbra za každú cenu, využiť brexit na získanie 

výhod, zjednotiť Britániu a poraziť lídra opozičných labouristov Jeremyho Corbyna.51 

Únia deklarovala, že brexit bez dohody nie je v záujme ani jednej strany a designovaná 

predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v lete na pôde europarlamentu tiež 

pripustila odklad dňa odchodu Británie zo spoločenstva. Dátum brexitu sa posunul už 

niekoľkokrát, ďalší odklad teda nebol ničím výnimočným.52 

Boris Johnson sľuboval nový vietor do brexitových rokovaní a spočiatku to tak aj vyzeralo. 

Spustil veľké turné na kontinente, rokoval s politickými špičkami v Bruseli, Paríži i Londýne. 

Okázalé slová však postupne striedala tvrdá realita. Členské štáty boli jednotné a nechceli sa 

vzdať spornej írskej poistky, ale zas ani riskovať brexit bez dohody.53 

Britský premiér dostal pod tlak aj parlament. Presadil 5-týždňové prerušenie rokovania 

parlamentu s cieľom zabrániť prijatiu legislatívy o brexite bez dohody. Najvyšší súd po právnej 

prekáračke nižších inštancií napokon rozhodol, že to bol protiprávny krok.54 

Keby sme to mali zhrnúť, Borisovi Johnsonovi sa podarilo mesiace agónie jeho 

predchodkyne v parlamente skoncentrovať do niekoľkých dní. Plány mu zhatil parlament, 

ktorý má v Británii veľkú moc.  

V časoch, keď mal každý jeden poslanecký hlas cenu vyhodil zo strany prominentných 

konzervatívcov. Spoliehal na možnosť predčasných volieb začiatkom októbra, ktoré však 

nepodporil dostatočný počet poslancov, a tak sa nekonali. Napokon, nezrealizoval ani plán 

brexitu do 31. októbra za každú cenu. Naopak, poslanci ho donútili požiadať o ďalší odklad 

a dokonca mu nadiktovali znenie žiadosti o odklad.  

Medzičasom sa Borisovi Johnsonovi podarilo v Bruseli vyrokovať novú dohodu o brexite. 

EÚ ustúpila a vzniklo špeciálne kompromisné riešenie štatútu Severného Írska.55 Územie sa 

bude riadiť európskymi pravidlami, hraničné kontroly na írskom kontinente nebudú priamo 

na hranici a po štyroch rokoch sa írska vláda bude môcť rozhodnúť, v akom režime chce 

fungovať do budúcnosti. 

                                                 
51 https://www.bbc.com/news/uk-politics-49084605  
52 https://www.dw.com/en/germanys-von-der-leyen-supports-brexit-extension/a-49597788  
53 https://www.politico.eu/article/boris-johnsons-europe-tour-germany-france-meetings/  
54 https://www.supremecourt.uk/prorogation/index.html  
55 https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/10/05/boris-johnsons-brexit-proposal-better-eus-backstop-betrayal/  
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To však už bolo neskoro a Británia napokon poslala Európskej rade tri listy. V jednom 

britský premiér požiadal o odklad brexitu, ako ho zaviazal parlament, ale nepodpísal ho. 

V druhom britský veľvyslanec pri EÚ Tim Barrow vysvetľoval, že list je dielom parlamentu, nie 

vlády. V treťom sa priamo premiér Johnson vyjadril proti odkladu brexitu. Prvý list však aj bez 

podpisu spĺňal náležitosti, EÚ ho zobrala do úvahy a po dlhom rokovaní schválila odklad do 31. 

januára 2020. 

Opoziční labouristi zahlasovali za predčasné voľby až po ďalšom odklade brexitu 

a hlasovanie o novej brexitovej dohode bolo odložené až na nový parlament.  

 

Predvolebná kampaň 

Voľbám ohláseným na 12. decembra predchádzala kampaň založená na dvoch nosných 

témach – ekonomike, financovaní zdravotníctva a brexite. Mnoho Britov už vyjadrovalo 

znechutenie z nekonečných diskusií o brexite, ktorý sa stále odkladal a parlament nebol 

schopný schváliť žiadnu z dohôd.   

Kým vládni konzervatívci predložili program založený na znižovaní daní a vyšších 

výdavkoch na zdravotníctvo, najsilnejší opoziční labouristi predložili program obsahujúci 

zvyšovanie daní pre bohatých, znárodnení železníc, ale aj štvordňový pracovný týždeň. 

Odchod z EÚ pred voľbami dávajú najavo konzervatívci a ich partneri zo 

severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP), ktorí by však radi brexitovú dohodu 

ešte upravili. Labouristi chcú vyrokovať úplne novú dohodu a podrobiť ju schvaľovaniu 

v referende. Jednoznačne proti brexitu sa stavia Škótska nacionalistická strana (SNP) a liberáli 

LDP. 

Pomerne turbulentný vývoj preferencií možno vidieť v tabuľke nižšie. Až čas ukáže, či 

naplní predikcia YouGov,56 ktorá predpovedá úspech konzervatívcov. Výsledok parlamentných 

volieb pred dvoma rokmi predpovedala pomerne presne. Pri porovnaní prieskumov si 

všimneme výrazné kolísanie preferencií. Konzervatívci mali relatívne stúpajúcu podporu, 

podobne aj Liberálni demokrati. Otáznym zostáva výsledok nováčika Brexit Party.57 

           K predvolebnej kampani radno spomenúť ešte dve dôležité súvislosti. Prvou je správa 

britských tajných služieb o údajnom zasahovaní Ruska do referende o brexite. Hoci ju vláda 

dostala už v polovici októbra, zverejniť ju chce až po voľbách, za čo, pochopiteľne, čelí kritike.58 

Kampaň ovplyvnil teroristický útok, ktorý sa odohral 29. novembra sa v Londýne. Predtým 

                                                 
56 https://www.reuters.com/article/us-britain-election-poll/uk-pm-johnson-on-course-to-win-majority-of-68-yougov-model-
idUSKBN1Y12KQ?il=0&fbclid=IwAR0TMjdjCv89AxwKqnHWrAI2Pi5CXSSq__OoSTjxyf3FCEhWOpg77OUAfpA  
57 https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48227459  
58 https://www.bbc.com/news/uk-politics-50294569  
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odsúdený terorista útočil nožom v centre mesta a zastrelila ho polícia.59 Spustilo to veľkú 

debatu, ako funguje bezpečnostný aparát, ako narába s rizikovými osobami a či im venuje 

dostatočnú pozornosť. 

 

Výsledok volieb 

Predčasné voľby priniesli jednoznačné víťazstvo konzervatívcov a naopak najhorší 

výsledok labouristov od roku 1935. Voliči prekreslili politickú mapu a konzervatívci získali 

jasnú väčšinu. To bol zámer, o ktorý premiérovi Borisovi Johnsonovi priamo išlo a s touto 

veľkou väčšinou teraz môže presadzovať svoj program. 

Je pravdepodobné, že sa konzervatívcom zrejme konečne podarí schváliť brexitovú 

dohodu. Doteraz sa to trikrát nepodarilo, na štvrtýkrát by to mohlo vyjsť. To znamená, že sa 

konečne posunieme s brexitovou ságou vpred. Hoci sa stále hovorí o 31. januári 2020 ako o dni 

D, keď dôjde k brexitu, je to len formálny bod programu, pretože Británia potom síce stratí 

členstvo, ale začne plynúť prechodné obdobie do konca roka 2020.  

Počas prechodného obdobia sa budú vzťahovať na Spojené kráľovstvo pravidlá Európskej 

únie, ale začne sa rokovať o tom, ako by mohol nový vzťah Londýna a Bruselu vyzerať. 

Očakávajú sa veľmi náročné rokovania a 11 mesiacov nemusí byť dostatočných na uzavretie 

komplexnej obchodnej dohody. V bruselských kuloároch už zazneli hlasy o možnom predĺžení 

prechodného obdobia, čo však Londýn kategoricky odmieta.60 

Pohľad Veľkej Británie a Európskej únie na budúce nastavenie vzťahov sa líši. Európska 

únia si chce zachovať čo najužší vzťah s Britániou, čo najmenej obchodných bariér, rôznych 

colných prekážok a podobne. Boris Johnson hovorí skôr o tom, že chce vyrokovať 

najvýhodnejšie podmienky pre Britániu, aj za cenu nejakých bariér. Treba tiež spomenúť, že v 

týchto rokovaniach bude mať silné slovo eurokomisár pre obchod Phil Hogan, ktorý je zhodou 

náhod Ír (spomeňme si na spornú írsku poistku a hraničný režim). 

 

  

                                                 
59 https://news.sky.com/story/how-the-london-bridge-terror-attack-unfolded-11874155  
60 https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/17/eu-says-boris-johnson-outlawing-brexit-extension-will-restrict-uk-
options  
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Brexit možno zmení Britániu na nepoznanie 

Trieštenie EÚ pre brexit môže paradoxne rozbiť Spojené kráľovstvo. V prieskume 

spoločnosti Ipsos Mori polovica respondentov uviedla, že do 10 rokov by ich kráľovstvo mohlo 

zažiť územné zmeny.61 

Líderka škótskych nacionalistov Nicola Sturgeonová v predvolebnej kampani ohlásila 

zámer presadiť dve referendá. Jedno o zotrvaní v EÚ a budúci rok ďalšie o vyhlásení 

nezávislosti Škótska.62 V predčasných voľbách si Sturgeonovej strana polepšila a výsledok 

označila za jasný mandát na iniciovanie referenda o nezávislosti.  

Prieskumy tiež naznačujú, že čoraz viac obyvateľov Severného Írska, ktoré je súčasťou 

Spojeného kráľovstva, si vie predstaviť zjednotenie Írska.63 Rovnako ako Škóti, aj Severní Íri 

hlasovali prevažne za zotrvanie v EÚ. Navyše sa boja, že sporná írska poistka nie je v ich 

záujme a aj tak ich do istej miery od Londýna oddiali. 

 

Vplyv na EÚ a Slovensko 

Rozsah a hĺbka dôsledkov závisí od typu brexitu, najmä od dohody o budúcom nastavení 

vzťahov. Európska únia je pre Britániu hlavným obchodným partnerom, a tak Londýn zrejme 

pocíti tvrdšie dôsledky.64 Ďalším aspektom je budúcnosť EÚ ako takej – odíde z nej pomerne 

euroskeptický člen, čo môže viesť k užšej integrácii ostatných členov. Na druhej strane EÚ 

príde o najsilnejšiu armádu a ekonomicky vplyvného člena. 

Slovensku zrejme brexit privodí pokles HDP o 0,3-1,9%. Do krajiny smeruje približne 6% 

slovenského vývozu. Brexit by teda primárne pocítili slovenskí výrobcovia automobilov 

a obchodníci a sekundárne aj výrobcovia komponentov a subdodávatelia, ktorí sa podieľajú na 

tovaroch vyrobených v EÚ vyvážaných do Británie.  

Slovenskí občania v Británii síce majú garantované práva na zotrvanie v krajine, ale budú 

musieť požiadať o povolenie na pobyt. Aj v prípade brexitu bez dohody sa podľa vládnych 

plánov sa zmenia pravidlá pre imigrantov najskôr v roku 2021, ale môže sa im skomplikovať 

cestovanie čakaním na hraničných priechodoch. 

 

  

                                                 
61 https://www.reuters.com/article/us-britain-election-union/united-kingdom-might-not-exist-in-a-decade-half-of-uk-
citizens-think-poll-idUSKBN1XI12M  
62 https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-50563934  
63 https://www.irishtimes.com/news/politics/slight-majority-for-unification-in-northern-ireland-poll-1.4015170  
64 https://www.bbc.com/news/uk-politics-47470864  
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Dôsledky 

Hoci sa ešte brexit nestal realitou, niekoľko poznatkov a poučení rozhodne priniesol. 

Zosumarizujme aspoň tie najdôležitejšie z nich. 

V prvom rade, sa ukázalo, že vnútropolitické rozhodnutie môže mať v zoskupení, akým je 

Európska únia, nedozierne následky. V skratke, britský expremiér sa chcel vysporiadať 

s euroskeptickým krídlom v rámci vlastnej strany. Tým, že o zotrvaní v Európskej únii vyhlásil 

referendum, hral vabank. Risk nevyšiel, lenže ani zďaleka neznamenal len koniec Cameronovej 

politickej kariéry. Spôsobil trojročnú agóniu, ktorá naplno ukázala, do akej miery sú členské 

štáty v EÚ vzájomne previazané, koľko rôznych otázok organizácia zastrešuje a aký hlboký 

legislatívny rez je na odchod zo spoločenstva potrebný. 

V druhom rade, je zrejmé, že referendum môže byť veľmi zradný nástroj. V kampani, ktorá 

mu predchádzala, zaznievali aj vyslovené lži a manipulácia, čo sa však ukázalo až neskôr. 

Euroskepticizmus a zároveň komplexnosť členstva v EÚ sa zredukovali na jednu otázku. Na 

druhú stranu, plebiscit mal vysokú účasť a viaceré politické strany chcú brexit zvrátiť 

rovnakým spôsobom – opätovným referendom. V tom väzí riziko, že v očiach občanov môže 

tento nástroj priamej demokracie stratiť na váhe. Aký význam má hlasovať v referende, keď 

vyhlási o tej otázke ďalšie, pretože sa mu predošlý výsledok nepáčil, môže si oprávnene 

pomyslieť občan. 

Napokon, brexit do istej miery obohatil debatu o budúcnosti EÚ. Kým doteraz postupne 

kráčala smerom k čoraz užšej integrácii a nárastu počtu členov, teraz čelí práve odporu proti 

integrácii zosobneného v referende a odchodu dôležitého štátu. Ide o precedens, ktorý ukázal, 

že povestná čierna labuť65 je reálna. Zvyšných 27 členských štátov zomkol viac dokopy a počas 

rokovaní o brexite preukázali nevídanú jednotu. Otázkou zostáva, či táto názorová jednota 

pretrvá aj po reálnom odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Istotou je, že kritici 

centralizácie EÚ prídu odchodom Londýna o vplyvného tribúna a integračný francúzsko-

nemecký motor o silného oponenta. 

 

Otázky do diskusie 

1. Ako hodnotíte výsledok referenda o brexite? Ako by ste hlasovali pred troma rokmi 

vy? 

2. Je prijateľné, aby sa referendum opakovalo, alebo treba rešpektovať výsledok spred 

troch rokov? 

                                                 
65 https://www.nytimes.com/2007/04/22/books/chapters/0422-1st-tale.html 
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3. Stráca Európska únia odchodom Spojeného kráľovstva na sile, alebo sa naopak viac 

zomkla a bude vďaka tomu silnejšia a rozhodnejšia. Prečo? 

4. Keby ste boli slovenským premiérom, hlasovali by ste za ďalší odklad brexitu, alebo 

by ste dopustili aj tvrdý brexit bez dohody? 

5. Koho by ste volili v decembrových britských parlamentných voľbách? Stranu 

podporujúcu brexit, alebo skôr zástancov nového referenda, či skôr zrušenia brexitu? 



 

 

SFPA  

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako otvorené 

nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej 

republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor na otvorenú výmenu názorov o 

zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa 

zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Prostredníctvom svojich programov šíri informácie o 

medzinárodných vzťahoch z pôvodných zdrojov. SFPA združuje občanov rôznej politickej 

orientácie. Členstvo v SFPA je otvorené pre každého, kto je presvedčený o dôležitosti diskusií 

o problémoch zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov. 

 

RC SFPA 

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o. vzniklo 

transformáciou bývalej príspevkovej organizácie MZV SR Slovenský inštitút medzinárodných 

štúdií podľa zákona č. 13/2002 z. z. na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky č. 1113 z 

26. novembra 2003. V rámci svojej pôsobnosti poskytuje tieto všeobecne prospešné služby: 

 vypracúva nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a 

zahraničnej politiky Slovenskej republiky;  

 vydáva odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia na prehĺbenie 

poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia  

ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť;  

 organizuje odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v 

oblasti výskumu medzinárodných vzťahov a bezpečnosti;  

 prispieva k skvalitneniu odbornej diskusie o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej 

politike Slovenskej republiky; 

 vytvára priaznivé prostredie na rast novej generácie slovenských odborníkov v oblasti 

medzinárodných vzťahov;  

 podnecuje širší záujem občanov Slovenskej republiky o dianie vo svete, hlbšie 

pochopenie významu zahraničnej politiky a jej prepojenia s domácou politikou. 


